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Taloudellisen kehityksen vaikutus, maamme työ
läisnuorisoon, viime vuosisadan, viimekymmenillä.

Viime vuosisadan puolivälin vaiheilta alkaen 
alkoi kapitalismi pahasti mullistaa Suomen ennen 
niin vanhoillisia maataloudellisia oloja. Tukki- 
yhtiöt ostivat kokonaisten kyläkuntien jopa pitä
jienkin talollisten metsät. Tukit kaadettiin ja vir- 
tojemme vaahtopäiset vedet kuljettivat noina vuo
sina satoja tuhansia tukkeja jalostettavaksi niissä 
monilukuisissa sahoissa, jotka uhkuvien koskiemme 
äyräille olivat kohonneet. Entinen luontaistalou
den aika, jolloin talonpojan perhe omalta tiluksel
taan oli saanut miltei kaikki elämäntarpeensa 
heitti ikuiset hyvästit Suomen maaseudulle ja ka
pitalistinen rahatalous astui tilalle, tulee käytän
töön rahalla palkattu työ: palkkatyö. Sitä on 
ensiksi tukkimetsissä ja saloissa mutta ennenpit
kää myös talonpojan pellolla, koska tämä on met
sästään saanut rahoja ja katsoo nyt voivansa teet
tää työnsä palkatulla väellä. Taloudellisten etu
jen erilaisuudet maaseudun palkkatyöläisluokan ja 
omistavien luokkien välillä käyvät entistä selvem
miksi. ,
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Kapitalistisen elämän yhteyteen kohonneen talon- 
poikaisväen keskuudessa tulee myös edellä kuvatun 
kehityksen seurauksena laskettavaksi ennen pitkää, 
kuinka nuo nyt kertyneet rikkaudet perinnöksi jae
taan. Talosta ei riitä kyllin suurta osaa kaikille 
perheen lapsille, vaikka sen jakaisikin ja jakama
ton tila on sitäpaitsi yhdelle edullisempi. Tästä 
syystä aletaan noissa piireissä osa perheen lap
sista lähettää opinteille hankkimaan toimeentu
lonsa virkamiehinä y.m. toimissa.

Palkkatyöhön turvautumaan ovat torpparien ja 
mäkitupalaisten pojat ja tyttäret pakotetut. Ryh
tyivät joko palvelukseen manttaalin omistajille tai 
turvautuivat milloin tahansa sattuvaan tilapäiseen 
palkkatyöhön.

Tämmöinen mullistus taloudellisissa oloissa toi 
seurauksenaan myös mullistuksen maalaisväes- 
tömme ajatus- ja elämäntapoihin.

Talonpoikaisnuorisokin oli ennen puskenut koko 
voimansa ja nuoren elämänhalunsa työhön. Mie
huuden ja kunnon merkkinä oli ollut se, kuka on 
etevin työntekijä. Tämä tunto oli voimakkaim- 
mille ja rajummillekin tuottanut itsetyydytystä. 
Ja yleinen katsantokanta oli kunnioittanut tällaista 
kunnokkuuden ilmaisutapaa.

Toisenlaiseksi oli asiaintila muodostumassa nyt 
noissa toisenlaisiksi muuttuneissa taloudellisissa 
oloissa.

Talonpoikainen nuoriso oli saanut vapaata aikaa. 
Palkatut työläiset tekivät työtä heidänkin edestään.
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Mutta mitään muuta henkistäkään työtä ei tullut, 
johon tämä nuoriso olisi vapaan aikansa käyttä
nyt. Tämmöinen joutilaisuus veti helposti eten
kin miespuolista nuorisoa väkijuomien parissa ai
kansa viettämään. Nuori voima tahtoi myös pur
kautua tavalla tai toisella. Ja humalaisten nuor
ten elinvoima alkoi pursua ulos hurjissa tappe
luissa ja remuamisissa. Täten syntyi raakuutta ja 
tapojenturmelusta Suomen maaseudulle sellaisessa 
määrässä, ettei moisesta aikaisemmin ole ollut 
aavistustakaan. Huippunsa tällainen kurjuus saa
vutti Etelä-Pohjanmaalla kyläkuntatappelujen ja 
puukkojunkkarielämän muodossa. Muodostui raa- 
kalaisihanne, jonka mukaan annetut puukon iskut 
ja nyrkin tomut ovat miehuuden ja kunnon mit
tana, samoinkuin ovat arvet saksalaisylioppilaan 
naamassa.

Tällainen kurja elämä antoi paljon työtä silloi
sille maaseudun viranomaisillekin ja heidän kaut
taan asian surkea tila tuli tunnetuksi yläluokalle
kin. Ruotsalainen vallassaoleva luokka kuitenkaan 
ei välittänyt sanottavasti tästä, eikä se mitään olisi 
kyennyt parempaan päin tekemäänkään.

Mutta tuon kapitalistisen mullistuksen jäljissä 
oli kuitenkin Suomessa muodostunut tänä aikana 
suomalaisuusliike, kansallisuusliike, jota heräävä 
kapitalismi tarvitsi. Tuo liike tarvitsi taistelussaan 
ruotsalaisuutta vastaan myöskin suomalaisen kan
san ja tämä tarve teki välttämättömäksikin sen 
nuorison sivistystyön. Ja kun tuohon suomenkie-
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liseen sivistyneistöön, kuten jo olen viitannut, 
alkaa myöskin yhä enemmän virrata ainesta suo
malaisesta maalaisnuorisosta, muodostuu sitä tietä 
myöskin vähitellen tuohon työhön pystyvä oppi
nut nuoriso, joka kansasta lähteneenä ymmärtää 
senverran entisten toveriensa mielialaa ja sielun
elämää — vaikka koulu sitä siitä vieroittaakin 
että pystyy antamaan heille alun sellaiseen elä
mään kuin on nuorisoseuraelämä.

«Ruotsin valta kahlehti tältä (Suomen) kansalta 
oman sivistyksensä vieraan kielen kapaloihin ja 
imi suomalaiselta väestöltä aineellisia rikkauksia 
ruotsinkielisen henkisen viljelyksen ja toimetto
mien laiskottelemisenkin edellytyksiksi. Näitä ras
kaalla raadannallaan tuottaessa kahliutui suoma
laisväestön henki työn toimiin. Ainoastaan vä
häisinä loma-aikoina loi se tuomiaan kertoelmiksi 
ja lauluiksi, joista osa on koottu «Kalevalaksi", 
Kantelettareksi" ja muiksi kokoelmiksi, jotka sit
temmin hämmästyttivät itse kansamme hengen 
kahlehtijoina ollutta ruotsinkielistä ylimystöä, va
kuuttaen, ettei sorto ole syönyt suomalaisia pel
kiksi työkoneiksi, vaan että heilläkin on omin
takeinen henkinen tuotanto. Sitä ei ole kyetty 
kuolettamaan ruotsalaisylimystön kiivaimmillakaan 
kokeilla. Keväisen sulatusvoiman tavoin on se 
vaikuttanut edukseen kahdella tavalla: väistämällä 
viikinkiläisiä esteitä pos tieltään ja luomalla uusia 
nuoreudellaan ja elinvoimaisuudellaan viehättäviä 
henkisiä virtauksia. Kielitaistelulla on tärkeä his-
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toriallinen osansa. Valloittavana on se, paitsi 
muuta, avannut suomenkielisille kouluja ylimpiä- 
kin ja niiden välityksellä tehnyt mahdolliseksi suo
menkielisten yhtymisen etueurooppalaisen sivis
tyksen kostutettaviksi, rakentavana on se kypsyt
tänyt itse kieltä uudemman ajan kaikenpuolisia ja 
ennenkuulumattoman runsaita käsitteitä ilmaise
maan kelpaavaksi. Tätä sanomattoman suuriar- 
voista kehitystyötä on tukenut, elähdyttänyt ja 
itseensä sulkenut kansallisuusaatteena kulkenut ja 
osaksi vielä kulkeva harrastus. Se oli kuin aamu- 
suven aurinkona, joka tuotti paljon hyvää ja näytti 
lupaavan vielä enemmän. Sen kirkkaimpana käs
kynä oli: ihminen eläköön kansaansa varten uh
rautumalla kokonaan kansansa palvelukseen. Yk
silön hyvinvointi piti saavutettaman kansan hyvin
voinnin yhteydessä. Tämähän kuului kuin vapau
tuvan enkelin laupiaalta lupaukselta, ruotsinkieli
sen valtaylimystön luokkaetuja etsivän itsekkyyden 
vastakohtana ja viehätti yhtä hyvin kukoistukseen 
pyrkivää talollista kuin köyhää torpparia ja työ- 
miestä. Oikeudentuntoisia ja sortoa vastustavia 
sekä humanisia päämääriä tavoittelevia saivat „fen- 
nomaanit" kannattajikseen. Kansan käsi oli altis 
uhraamaan aineellisia varoja niiden hyväksi, pal
jon henkisiä kykyjä antautui tosi-ilolla tuohon suo
malaista kansanainesta vapauttavaksi tarkottavaan 
liikkeeseen. Sen johtomiehet pääsivät vallan ja 
varallisuuden makuun. Aineelliset suhteet eivät 
olleet jälkiä jättämättä heihin Mieliin vaikuttivat.
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Varallisuuden kerääjiksi itselleen — yksityisten 
omaisuudeksi — muuttuivat luotetuimmatkin etu- 
miehet Kansallisuusaatetta, suomimielisyyttä, kieli
taistelua, isänmaallista, kaikkea, mitä oli opetettu 
kansan kunnioittamaan ja pitämään pyrintönään, 
sitä alettiin halpamaisesti ja petollisesti käyttää 
keinona yksityisten rikastuttamiseksi. Ja niin on 
melkoiselle osalle kansallismielisiä kerätty kym
menien tuhansien vuosituloja, useille satoja tu
hansia, joillekuille miljooneja yksityisomaisuutta. 
Aineellisten etujen vuoksi tekivät kerääjät henki
siä vararikkoja. Suuri osa heistä on etujaan suo
jellakseen liitossa itse kansaa vastaan, yksityis
tapauksissa jo — vihollistensa viikinkien kanssa.

Epäilemättä ovat tuolle suunnalle kiepahtaneet 
riennot lähellä syksyisiä lakastumistaan. Kaunis- 
nimelliset verhot tulevat väistymään kuin lehdet 
mädänneistä puista. Pettänyt suomimielinen luokka 
on saava sisältöään vastaavia nimityksiä, vierot
tava itsestään syvien rivien suosion ja herättävä 
nämä vastustajikseen. Mutta kielitaistelun ja kan
sallisuusliikkeen keväinen hyöty on aina saava 
tunnustuksensa, sillä se on raivannut laajempia 
kehittymismahdollisuuksia uusille virtauksille.

„Laajuutta suurempi arvo on kussakin edistys- 
tysliikkeessä sen sisällöllä. Tähän nähden on 
nuorisoseuroille annettava osittaista tunnustusta. 
Kokonaisen katsantokannan jalostamiseksi ovat 
työskennelleet. Hetki hetkeltä, päivä päivältä on 
vähennetty sitä raakalaisihannetta, jonka mukaan
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annetut puukon iskut ja nyrkin tomut ovat mie
huuden ja kunnon mittoina samoinkuin arvet sak- 
salaisylioppilaan naamassa. Sensijaan on vähi
tellen valutettu pyrintöä henkisiin harrastuksiin, 
pitäen ohjeena, että siveys ja sen kannattama toi
minta olkoot inhimillisen arvon osottajina. Täl
laisen muutoksen voittaessa alaa tapahtuu todelli
nen kumous ja uudistus tavoissa: nyrkki- ja puuk- 
kovalta rivoine juominkeineen ja renkutuksineen 
väistyy, sijaan herää siveellisyys siisteine käytök- 
sineen, aatteellisine harrastuksineen, lauluineen ja 
puheineen. Ja tämä puoli on erittäin kiitettävä 
niin nuorison- kuin raittius- ja työväenliikkeessä
kin, mutta näille kaikille ominaista, vaikka vaiku
tustavassa on erilaatuisuutta.

Viimeisessä vuosisatojen vaihteessa ilmenivät 
luokkavastakohdat Suomen yhteiskunnallisessa elä
mässä jo melkoisen selvästi. Maaseudullakin se 
sama mullistus, josta jo olemme puhuneet jatkuu 
ja sen seurauksia saatettiin kuvata vuosisadan vaih
teessa seuraavaan tapaan:

Ei vähempää kuin lapsuuden kodin ja kotipai
kan menettäminen on monen tuskana. Syy tähän 
kapitalistisessa kehityksessä. Suurteollisuus ja 
kauppa kumoaa, paitsi pikkuteollisuutta myöskin 
kotiteollisuutta. Yhä suurenee talollisten tarve os
taa semmoisia tehdastuotteita, jota ei kotiteolli
suus kykene laittamaan, ja semmoisia, joita suur
teollisuus tuottaa vähemmällä ihmistyöllä kuin 
kotiteollisuus. Tuo oston lisäys on samalla rahan
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tarpeen lisäystä. Tätä suurentaa vielä entistä enem
män ylenevä verotus ja kasvavan pelkän opiskele
van nuorisonkin elättäminen. Rahan tarpeen täyt
tämiseksi on talollisten pyrittävä myömään tilo- 
jensa ja töittensä tuotteita: viljoja, metsäin ja kar- 
jain antimia. Kun on elintarpeita annettava pois, 
ei kyetä elättämään kotosalla niin paljon ihmisiä 
kuin voitaisiin, jos elintarpeita enemmän saatai
siin käyttää kotona. Elättämiskyky on sitäpaitsi 
senkin vuoksi epävarmaa, kun talolliset ovat, tul
tuaan pakoitetuksi tuottamaan myöntitavaroita, 
myös epävakaisista kauppamarkkinoista riippuvia. 
Aivan luonnollisista syistä johtuu talollisten kyvyt
tömyys ei ainoastaan pitää palvelusväkeä vuosi
kaupalla tuottavuuteen verraten enemmän kuin 
ennen, vaan myös kyvyttömyys pitää talollisnuo- 
risoa kotosalla. Talon pitoon jää joku, toisia 
suistuu epävakaisiin oloihin, kun täytyy lähteä 
kauppautumaan palkkalaisiksi. Paikoin anastavat 
suurriistäjät pääomainsa avulla taloja tykkänään 
ja kaikki nuoretkin suistuvat tarjokkaiksi työmark
kinoille — mitään muuta kuin kaupattavan itseään 
omistamattoman suureen armeijaan. Mitä ennen 
eivät katovuodet, tuli eikä miekka voineet, sen 
synnyttävät nyt kapitalismin vaikutukset. „Ne ei
vät tuota talolliselle ainoastaan ohimeneviä ikä
vyyksiä, vaan ne pystyvät riistämään häneltä hä
nen elinlähteensä — maansa ja tilansa — ja hänet 
lopuksi täydellisesti erottamaan niistä, tekemään 
hänet köyhälistöön kuuluvaksi (proletaariksi). Sii-
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hen päättyy vapaan talollisen hyvinvointi, riippu
mattomuus ja varmuus, missä omiksi tarpeiksi 
harjoitettu kotiteollisuus väistyy ja rahaveroja lyö
dään kuormaksi. Se mullistus on paraillaan käy
vää. Siinä hajoaa perheen, jäsenistä yksi sin
ne, toinen tänne, joten suuri osa talollisten nuori
soa on kotonaan olemisesta epävarmana kuin var
punen oksalla. — Eikä talollisten seassa tapahtu
va perheiden hävittäminen ole suurin, se ahdinko 
synnyttää, yhtenä vaikuttimena monien muitten 
joukossa, torppariperheitten hajoittamisia. Talol
listen lisääntynyt rahan tarve ja uuden kehityksen 
mukana kasvanut voitonhimo kiihottavat näette 
maanomistajain nylkemään torppareilta ylenmää
räisiä veroja ja muutenkin ryöstämään torpparien 
työn tuotteita, jopa kokonaisia viljelyksiä, josta 
syystä muitten myös torpparien nuoriso on pako
tettu väistymään vanhempainsa asuinaloilta ja vuok
raamaan itseään kapitalistien käytettäväksi. Niin 
on melkoinen osa maalaisnuorisoa pakotettu tun
temaan kotipaikasta, lapsuuden muistorikkaista 
metsistä, kedoista, kummuista, lahdista ja muista 
vienoista vesistä, kasvintovereista, ystävistä, tutta
vista, sukulaisista ja vanhemmista eroamisen kat
keruutta, surua ja haikeutta. Valitus ei mitään 
auta. Se saa häipyä ilman tuulien mukana tai 
korkeintaan pukeutua kansanlauluihin".

Tämmöinen kehitys on kiristänyt erilaisten nuo
risoryhmien välejä maaseudulla. Kun nuoriso
seuraliike oli alusta alkaen rakennettu sellaiselle
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perusteelle, että siinä ruumiillista työtä tekevä nuo
riso on se valistusta vastaan ottava osa ja ruu
miillisesta työstä vapautunut koululais y.m. sa
manlaisessa asemassa oleva nuoriso sivistystä 
antava osa, on sen johtava aines muodostunut, 
kuuluvaksi enimmäkseen väli-ja kermakerroksiin: 
puheenjohtajina talollisia, talollistenpoikia, kansa
koulunopettajia, ylioppilaita, joskus kirkkoherra,, 
liikkeiden harjoittajia, mutta harvoin varsinaiseen 
palkkaköyhälistöön kuuluvia. Näitten ja johdetta
vien s.o. ruumiillista työtä tekevän nuorison enti
siin hyviin väleihin alkaa ilmaantua soraääniä. 
Taloudelliset etuvastakohdat olivat kärjistyneet ja 
näiden mukana seurasi henkisenkin toiminnan 
alalla harrastusten ristiriitaisuutta.

Maaseudulta kaupunkiin muuttavan palkkatyö- 
läisnuorison kohtalo ei suinkaan muuttunut paro- 
deisiksi noina aikoina tuon muuton kauttakaan. 
»Nuorison tuppautuminen työmarkkinoille lisää 
vaan alkaneiden onnettomuuksien sarjaa. Ym
märtääksemme tätä täytyy muistaa, että työn
antajain eli riistäjien pyrintönä on — nykyisen 
vapaan kilpailun vallitessa — vuokrata työnteki
jöitä niin alhaisilla hinnoilla kuin mahdollista. 
Ja hinnat tuppautuvat ellei työväen yhteistoiminta 
estä, pysyttäytymään siinä määrässä, mikä millä
kin paikkakunnalla riittää itse työntekijäin vähim- 
piin elintarpeisiin. Tästä painumisesta seuraa, ettei
vät perheiden isät saa työstään korvausta perheen 
elintarpeisiin riittävästi. Kun eivät saa, on äitien
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pyrittävä ansiotöihin. Naineitten ja naimattomien 
naisten työhön tarjonta kasvaa kasvamistaan. He 
tulevat vähemmillä elintarpeilla toimeen ja sen 
vuoksi riistäjät saavat vuokratuksi heitä halvem
mista hinnoista kuin miehiä — tietysti pakosta — 
monilla työaloilla. Tämä syrjäyttäminen lisää työ
miesten työttömyyttä ja näistäkin ja näissäkin hal
vemmasta tarjoutuvia. Vaikeammaksi käy elättää 
perheellisten lapsia ja nuorisoaan. Näitä ollaan 
pakotettu luovuttamaan työn etsintään. Useilla 
työaloilla saavat riistäjät juuri nuoremmasta nuo
risosta ja lapsista kaikkein halvinta ja itselleen 
edullisinta työvoimaa, kurjan pienistä palkoista 
kun niitä ostaa voi. Ja suurteollisuuden kehitys- 
aikoina on niitä aina runsaasti saatavissa.

Tämmöisen kehityksen kautta heräävät palkka- 
työläisnuorison luokkavaistot kaupungeissa ja teh- 
daskeskuksissa ja muodostuvat jo toisinaan hyvin
kin voimakkaiksi luokkatunnelmiksi. Ja kun nämä 
purkautuvat — ei yksin kaupungeissa ja tehdas- 
keskuksissa, vaan maaseudullakin — julki kiris
tyneen ruumiillisen työn ulkopuolella olevan her
rasväen johtavien nuorisoseurojen kokouksissa, 
niin herättivät ne kauhistusta ja mielipahaa joh
tajissa. Ristiriidat näiden välillä, jotka ristiriidat 
ennen ovat hiljaisuudessa kyteneet, puhkeavat jul
kisiksi tuossa viime vuosisadan vaihteen seudussa 
ja toisin paikoin jo aikaisemminkin.

Kun nuorisoseuroissa nuo nuorison omistavat 
luokkatunteet koetettiin joko johtaa harhaan tai



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

12

kokonaan tukahuttaa, saivat ne sen sijaan oikeaa 
luokkatietoisuutta kohti vievää kehitystä osakseen 
maamme nuorissa työväenjärjestöissä etenkin kau
pungeissa ja tehdaskeskuksissa. Näissä saamansa 
kehityksen alkua aikoi nuoriso jatkaa nuorisoseu
roissakin. Keskustella juuri niissäkin työväen tilan 
parantamisen tarpeellisuudesta ja siinä paranta- 
mistyössä käytettävistä keinoista. Tätä eivät nuo
risoliikkeen johtajat enää saattaneet sallia. Ja 
tästä heidän ahdasnäköisyydestään sitten muodos
tuikin se rajamerkki, josta aletaan kulkea omaa 
työläisnuorisoliikettä kohti.

Ensin muodostui asia sellaiseksi, että nuoriso
seuraliikkeen herrasainekset kirjoituksissaan alitui
sesti toitottivat, ettei nuorisoseuraliike saa ottaa 
puolueasioita ajaakseen. Että tätä puolueitten ylä- 
ja ulkopuolella olemispolitiikalla tahdotaan säilyt
tää nuorisoliike eksymästä oikealta uraltaan. Pu
huttiin, että nuorisoseurojen tulee olla sellaisia, 
että ne voivat ^kasvattaa umpeen eri kansanker 
rosten välillä vallinnutta ja vieläkin vallitsevaa juo
paa. Esa Eetu Takala kirjoitti: „Ei saa olla syn
typerään pantuja raja-aitoja eikä varallisuuteen pe
rustuvaa ylä- ja alaluokkaa**. Mutta mitään hän ei 
puhu tuon luokkajaon perusteena tosiasiallisesti 
olevan varallisuusperusteen poistamisesta.

Tällä tavalla herrasjoukon ja ruumiillista työtä
tekevän palkkatyöläisjäsenistön välit yhä kiristyvät 
nuorisoseuraliikkeessä, kun tuosta liikkeestä herrat 
tahtoivat tehdä juuri nousemassa olevan työväen
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liikkeen julkisen vastustajan, jonka tuli valhetella 
luokkavastakohdat olemattomiksi ja koettaa häm
mentää työläisjäsentensä herääviä luokkakäsi- 
tyksiä.

Silloin oli jo työväenliikkeen taholtakin julki
sesti puututtava asiaan. Työväenliikkeen kynäili
jäin ja puhujain taholta onkin noina vuosisadan 
vaihdeaikoina sanottu julki puheessa ja kirjoituk
sessa mitenkä kieroa peliä herrat nuorisoliikkeen 
keskuudessa harjoittavat.

„Se kasvatus on niin etäällä, ettei se ole voi
nut perinpohjin koskea elämään vaikuttaviin ja 
elämätä liikuttaviin juuriin ja muodostaa näitä. 
Sensijaan on se koettanut »valjuilla kuvilla11 tem
mata vallankin ruumiillista työtätekevää nuorisoa 
elämän todellisen aineellisen tilan yläpuoliseen tasa- 
arvoisuusvalheeseen. Niin pian — sanoo Göthe —■ 
»kuin ihminen joutuu omien rajojensa ulkopuo- 
telle, aavikolle, niin hän ei tiedä mitä hän tahtoo 
eikä mitä hänen tulee tehdä. Onnettomuuteen hän 
aina joutuu, jos hän saa aihetta pyrkimään saa
vuttamaan jotakin, jonka kanssa hän ei saata yh
distää omaa säännnöllistä toimintaansa". Ja juuri 
tunteellisia kärsimyksiä — onnettomuuksia — sisäl
tävät hyvin suuressa määrässä ne ylläkerrotut epä- 
soinnut, jotka tuntuvat jo nuorisoliikkeen jäsenten 
suhteissa ja vielä enemmän äärimmäisten varalli- 
suusluokkain nuorisojen väleissä. Noita onnetto
muuksiakin hävittämään ovat sanotut elämän ulko
puolella häilyvät ihanteet voimattomia.
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Nuorisoliikkeen on paulauduttava lähemmä nuo^ 
rison jokapäiväistä elämätä muissakin kuin sen 
tapoja koskevissa asioissa — siinä olisi ensimäi- 
nen vaatimus". *

* E. Valppaan kirjasta „Työläisnuorison“ mukaan.



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Taloudellisen kehityksen vaikutus maamme työläis
nuorisoon tämän vuosisadan ensi-kymmenillä.

Ja työläisnuorison toimintaperiaatteet.
Elämme nykyään ajassa, jolloin kehityksen verk

kaan pyörivä ratas on joutunut huimaan liikkee
seen. Mihin ennen tarvittiin vuosisatoja, se suori
tetaan nyt vuosikymmenessä, vuosissakin. Jo 
taloudelliset lait, jotka näihin asti ovat verrattain 
verkkaisesti vaikuttaneet oloihin meillä täällä 
Europan syrjäkulmalla, tuntuvat nyt yhtäkkiä he
ränneen vaikuttamaan raa-alla voimallaan. Tun
tuu kuin täytyisi meidän täällä muutamissa het- 
kissä saavuttaa kaiken sen, mitä olemme jälelle 
jääneet, käydä pikamarssissa läpi sen kehityskulun, 
mikä kapitalistisesti kehittyneemmissä maissa on 
aikaisemmin läväisty, vieläpä pysyä niiden rin
nalla nykyisessä huimassa vaudissa kapitalismin 
kehityksen viimeisiä huippuja kohden.

Tämä taloudellisen, tarkemmin sanoen kapita
listisen kehityksen kulku on viimeisinä vuosina 
muuttunut suorastaan kouraantuntuvaksi, ilmeisen 
selväksi sokeimmallekin. Pääomien kasautuminen
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yksiin käsiin, suurten yrittäjäjärjestöjen muodos
tuminen, näiden trustiutuminen ja kasautuminen 
yhä suuremmiksi kapitaalikokoomuksiksi, pien
omistajien omaisuuksien tuhoutuminen tai keräy
tyminen muutamien harvojen kapitalistiryhmien 
hallintaan — kaikki tämä on merkkinä pääoman 
voittokulusta, sen ylivallan pelottavan nopeasta 
kasvamisesta, mutta samalla koko yhteiskuntajär
jestelmän kulkeutumisesta kohden suuria mullis
tuksia, taloudellisia uudestimuodostumia. Mitä 
voimakkaammaksi pääoman valta kasvaa, mitä 
täydellisemmäksi kehittyy kapitalistinen tuotanto
järjestelmä, sitä lähemmäksi loppuaan se joutuu 
ja sitä lähemmäksi uusien arvojen, rahan tilalle 
astuminen, uusien valtojen, pääoman vallan tilalle 
siirtyminen.

Tällaisen nopean taloudellisen kehityksen aika 
on samalla yhteiskunnallisen epävarmuuden aikaa. 
Mikä vielä eilen näytti olevan vahvoilla perus
teilla, kestävää ja lujaa, huomataan huomenna 
vanhentuneeksi, pitämättömäksi. Maaseuden hil
jaiset olot, joihin kehitys vähiten on ehtinyt vai» 
kuttaa, käyvät läpi mullistuksen toisensa jälestä. 
Tilattomien luku kasvaa tavattomasti, maaomai
suudet siirtyvät tukkiyhtiöille ja keinottelijoille ja 
kohta on kokonaiset pitäjät muutamien harvojen 
käsissä. Maan hinta kallistuu huimaavaa vauhtia, 
maaomaisuuden saanti käy päivä päivältä vai
keammaksi ja oman turpeen omistaminen, tämä 
maalaisnuorukaisten kaunis, vaikka useimmiten



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

17

toteutumatta jäänyt ihanne muuttuu mahdotto
muudeksi kaikkien suurimmalle osalle tilatonta 
väestöä. Lyhyesti: maatalous kapitalisoituu no
peasti, juopa omistavien ja omistamattomien vä
lillä maaseudulla käy yhä syvemmäksi ja leveäm
mäksi, niin ammottavaksi kuiluksi, ettei notkeim- 
millakaan säärillä hevin siirrytä omistamattomasta 
omistavaksi — toisepäin kulku sensijaan on vielä 
varsin helppoa, niinkuin joka päivä kuullaan ja 
nähdään.

Kaikki tämä kapitalismin nopea kehitys ja sen 
hurja ryntäys aloilla, missä se ennemmin on hi
taasti ja huomaamattomasti edistynyt, saa aikaan 
eräänlaisen epävarmuuden ja turvattomuuden tun
teen kansan syvissä riveissä. Olojen mullistuessa 
joutuvat niiden heiteltäviksi ennen kaikkea ne 
kansanosat, jotka mitään omistamatta, päivästä 
päivään eläen tavallisissakin oloissa ovat eniten 
kohtalon ja sattuman heiteltävinä, työläiset. Tämä 
epävarmuus, tietoisuus lähestyvistä mullistuksista 
ja tapahtumassa olevien mullistusten vaikutus 
saa nämä kansankerrokset pakostakin lyöttäyly- 
mään yhteen, yhtymään lujemmin toisiinsa, ryh
tymään yhteisvoimin varustautumaan tulevien ta
pauksien varalle.

Työväenliike voimistuu. Se herättää yhä suu
rempia joukkoja näitä epävarmuuden tilaan ajet
tuja, olojen muutoksia odottavia omistamattomia. 
Aineellisten niinkuin henkisienkin pääomien ke
rääminen tulevien tapausten varalle huomataan
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välttämättömäksi. Tämän vuoksi ja keskinäisen 
turvan saamiseksi käy parhaillaan vahva järjes- 
tymisliike työläisten keskuudessa ja tämä järjes- 
tymisliike voimistuu ja monipuolistuu, vetää mu
kaansa yhä suurempia joukkoja, tunkeutuu yhä 
laajenevien joukkojen keskuuteen.

Tällöin tulee yhä useammin puheenalaiseksi 
myöskin muuan järjestä yty miskysymys, nuoriso- 
kysymys.

Mitä sitten tarkoitetaan nuorisokysymyksellä ja 
missä yhteydessä sitä käsitellään?

Lyhyesti kai voimme määritellä seuraavasti: 
Nuorisokysymys käsittelee nuorison asemaa yh
teiskunnallisessa elimistössämme. Se pohtii kysy
mystä, kuinka nuoriso voisi kehittää voimiaan ja 
taipumuksiaan, niin että siitä tulisi nuoruusikäi
senä ollessaan mahdollisimman hyödyllinen inhi
millisen yhteiskunnan osa, ja että se miehuusikään 
kehityttyään muodostaisi täysin elinvoimaisen kan
san tai kansanosan.

Tällöin kun nuorisokysymys käsittelee tätä nyt 
mainittua seikkaa, yhtyy se sosialidemokratian 
kannalta katsottuna aina kysymykseen: minkä 
järjestelmän vallitessa yksilön ja yhteiskunnan 
aineellinen ja yhteiskunnallinen hyvinvointi on 
astuva sorron, nylkemisen, hädän ja kurjuuden 
tilalle. Nuorisokysymys on tämän kysymyksen 
kanssa erottamattomassa yhteydessä sen vuoksi 
että sosialidemokratia on todistanut oikeaksi sen
•
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seikan, että aineellisessa kurjuudessa ja taloudelli
sessa ahdinkotilassa eläville ihmisille on mahdo
tonta kehittää voimiaan ja taipumuksiaan niin, 
että heistä tulisi yhteiskunnalle mahdollisimman 
hyödyllisiä kansalaisia. On mahdotonta siksi, että 
kaikki kehittymisen mahdollisuudet heiltä ovat 
poissa. Kun nyt työväenluokan nuorison talou
dellinen asema on perin kurja, niin täytyy silloin 
nuorisokysymyksen sosialidemokratien sitä käsi
tellessä ehdottomasti tulla sidotuksi yhteiskun
nallisten kysymyksien yhteyteen, sillä yhteiskun
nallisten olojen tällaisina pysyessä ei työläisnuoriso 
koskaan pääse henkisiä kykyjään kehittämään 
eikä elinvoimaiseksi kansaksi kasvamaan. Nuoriso
asia on sosialidemokrateille vain yksi puoli sitä 
suurta yhteiskunnallista kysymystä, joka meidän 
aikanamme antaa tekemistä kaikille ajateleville 
ihmisille ja joka saattaa kaikkien mielen liikkee
seen. Tämä kysymys saa siis lopullisen ratkai
sunsa vasta silloin, kun yhteiskunnalliset vasta
kohdat ja niiden tuottama paha lopullisesti pois
tetaan.

Huolimatta siitä, että tämä kysymys on erotta
mattomasti yhteen kietoutunut yhteiskunnallisen 
kysymyksen kanssa, että sitä ei meidän päivi
nämme voida lopullisesti ratkaista, on sille kui 
tenkin omistettava erikoinen käsittelynsä kahdes
takin syystä: ensiksi kysymys koskee siksi suuri 
lukuisia joukkoja, että niiden syrjään jättäminen 
olisi työväenluokan sosialidemokratiselle taiste



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

20

lulle tuntuva tappio, toiseksi nuorison yhteiskun
nallinen luokka-asema ja erikoisesti sen ikäsuh- 
teista johtuvat seikat kasvattavat jonkunverran 
erilaisia katsomuksia ja erilaisen maailmankäsi
tyksen kuin mikä on työväenluokan vanhemmilla 
jäsenillä. Varsinkin tästä viimemainitusta seikasta 
johtuu, että yhteiskunnallistakin kysymystä on 
nuoriso saatava käsittäämään, lähtemällä sitä se
littämään niistä kysymyksistä, jotka ovat lähinnä 
työläisluokan nuorisoa itseään.

Näistä syistä johtuu, että nuorisokysymystä on 
käsiteltävä itsenäisenä kysymyksenä, samoin kuin 
käsitellään naiskysymystä, ammattiliikettä, valtiol
lista toimintaa, maatalouskysymystä ynnä luke
mattomia muita kysymyksiä, joihin sosialidemok
ratian on täytynyt määritellä kantansa.

Mutta ei ainoastaan sosialidemokratian ole määri
teltävä suhdettaan työtätekevän kansanluokan 
nuorisoon, vaan myöskin meidän työläisluokan 
nuorison jäsenten on määriteltävä suhteensa so
sialidemokratiaan. Siinä määrittelyssä on välttä
mätöntä, että me ensiksi teemme itsellemme sel
väksi oman kurjan luokka-asemamme syyt ja 
senjälkeen keinot niiden syiden poistamiseksi. 
Siitä muutama sana.

Kapitalistinen tuotanto on tavaratuotantoa ja 
yhteiskunnalle tarpeellisten käyttöarvojen tuotan
toa. Vastakkain seisovat työmarkkinoilla kapita
listi, joka omistaa tuotannon välineet, mutta ei 
voi käyttää niitä arvonluomiseen se on pääoman
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lisäämiseen ilman työvoimaa, ja työmies joka ei 
omista tuotannonvälineitä, vaan ainoastaan työ
voimansa. Kapitalistit, tuotannonvälineitten omis
tajat ostaa silloin työmiehen työvoiman. Hän 
määrää työmiehen työskentelemään työvälineillä 
se on luomaan arvoa. Mutta kapitalisti ei tyydy 
tuomaan takaisin yksin sitä arvoa, minkä työmies 
kuluttaa, uutta arvoa luodessaan, vaan hän ylen- 
pitkän työajan avulla, ynnä monilla muilla kei
noilla, tuotattaa työläisellä myöskin yliarvoa, jonka 
hän pidättää itselleen ja jonka kautta hän riistää 
ja nylkee työntekijää. Tämä riistäminen seurauk
sineen lisää työväen kurjuutta ja kärjistää jatku
vasti luokkavastakohtia. Siitä sanoo (Marx) seu
raavasti :

Tuotantovälineet ja tuotteet ovat tämän kapita
listisen tavaratuotantojärjestelmän aikana jääneet 
yksitysomaisuudeksi, kuten ne olivat yksinkertai
sen tavaratuotannon aikanakin, mutta ei enää sen 
yksityisomaisuudeksi, joka työn suorittaa, vaan 
sen yksityisomaisuudeksi, joka niiden avulla ei 
suorita työtä. Kapitalistinen tuotantotapa on re
pinyt rikki eheyden työn ja omaisuuden välillä, 
joten työmiehellä ei enää ole omistusoikeutta val
mistamaansa tuotteeseen, vaan kuuluvat ne työn- 
tuotteet sille, joka omistaa tuotannonvälineet. 
Näin tuotannonvälineiden yksityisomistus, joka 
ennen turvasi tuottajan omistusoikeuden tuottee
seen, nyt on tullut talonpoikaisväestön, käsityö
läisten ja pakkotyöläisten riistämiskeinoksi.
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Riistämisensä tehokkuuden edistäjäksi on uus- 
aikainen kapitalismi pakottanut myös teknillisen 
kehityksen, joka on sen palvelukseen tuonut ko
neellisen työn, jonka ensimmäisiä vaikutuksia 
työväenluokkaan ja erikoisesti juuri työväenluo
kan nuorisoon, selitetään seuraavasti:

„Mikäli kone tekee lihasvoiman tarpeettomaksi 
tulee se välikappaleeksi semmoisten työläisten 
käyttämiselle, joilla ei ole lihasvoimaa ja jotka 
eivät vielä ole saavuttaneet täyttä ruumiillista 
kehitystä, mutta joiden jäsenet sensijaan ovat 
taipuvampia.

Työn ja työmiesten mahtava apukeino tulee 
heti välikappaleeksi palkkatyömiesten lukumäärän 
lisäämiseen, kutsumalla työläisperheen kaikki jä
senet ilman sukupuoli- tai ikäeroitusta pääoman 
välittömään käskynalaisuuteen. Palkkatyö kapita
listin hyväksi astuu, ei ainoastaan lastenleikin, 
vaan myöskin kotoisessa piirissä perheen hyväksi 
tapahtuvan työskentelemisen sijaan. Naisten ja 
nuorison sekä lasten työtä, oli kapitalististen ko
neitten ensimäinen vaatimus."

Tämän vaikutus tuli olemaan työväenluokalle 
yhtä turmiollinen niinhyvin taloudellisessa, yhteis
kunnallisessa kuin siveellisessäkin suhteessa.

Siihen saakka kun uusaikainen tuotantotapa, 
uusaikaisine koneineen tuli käytäntöön, oli työ
voiman arvon määrännyt se välttämätön työaika, 
joka tarvittiin ei ainoastaan yksilöllisen, täysi- 
ikäisen työmiehen, vaan koko sen työläisperheen 
elättämiseksi, jonka turvana hän oli.
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«Nyt sensijaan, kun vaimo ja lapsetkin vedet
tiin työmarkkinoille ja saivat tilaisuuden ansaita 
mukana, jakaantui miehen työvoiman arvo aikaa 
myöden koko hänen perheensä osalle. Ja tähän 
työvoiman arvon muutokseen sovittautui ihmeel
lisen nopeasti sen hinnan se on työpalkan vas
taava muutos. Isän sijasta täytyy nyt koko per
heen tehdä palkkatyötä voidakseen elää ja siten 
antaa se pääomalle ei ainoastaan työtä vaan myös
kin lisätyötä. Kone ja uusaikainen tuotantotapa, 
ei siis ainoastaan lisää nylettäviä joukkoja, mutta 
myöskin nylkemisen määrää."

Ei tosin ole mahdotonta, että työläisperhe saa 
pienen nimellislisätulon. „Kun isän sijasta työs
kentelee koko perhe ehkäpä 4-5 henkeä, ko- 
konaispalkkaa useimmissa tapauksissa on kor
keampi kuin ennen isän palkka yksinään.“ Mutta 
kapitalisti saa monta kertaa enempi työntulosta. 
„Ja elantokustannukset ovat myöskin kohonneet. 
Kone merkitsee tehtaassa tarkempaa talouden
hoitoa, mutta koneteollisuus lopettaa talouden
hoidon työläiskodeissa kokonansa. Työläisnainen 
palkkatyössä tehtaassa tai muualla, ei voi samalla 
olla perheenemäntä. «Säästäväisyys**, eli tarkoi
tuksenmukaisuus elintarpeiden käyttämisessä tule
vat mahdottomiksi.

Ennen työmies myi vaan oman työvoimansa, 
jonka herra hän ainakin muodollisesti oli. «Nyt 
tulee hänestä orjakauppias, joka myy vaimonsa
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ja lapsensa palkkatyöhön joko tehtaaseen tai 
muualle". Kun kapitalistiluokka julkisuudessa huu
taa, miten siivottomia työläiskodit ovat ja miten 
huonosti hoidettuja sekä kasvatettuja työväen
luokan lapset ovat, unhoittaa kokonaan sen että 
he itse ovat tämän kaiken aikaan saaneet sillä 
riistojärjeslelmällään jota he harjoittavat ja jota 
he kutsuvat .työn vapaudeksi" ja jonka järjes
telmän he tahtoisivat ikuistuttaa. Mutta työväen
luokka on noussut tätä riistojärjestelmää vastaan, 
työväenluokka liittyy yhteisvoimin poistamaan 
niitä epäkohtia joista se kärsii kuten „nuorison- 
ja lastentyö".

Ja sentähden työväenluokan nuoriso järjestäy- 
mis- ja taisteluohjelmakseen on ottanut Sosiali- 
demokratisen työväenpuolueen ohjelmaperiaatteet.

Se sanoo näin: „Liitto hyväksyy maamme 
sos.-dem. puolueen puolueohjelman periaatteet ja 
tahtoo työskennellä erikoisesti niiden selvittämi
seksi työväenluokan nuorisolle maassamme."

Sos.-dem. työläis-Nuorisoliitto hyväksyy periaat
teelliseksi ohjelmakseen: .työtätekevän luokan 
vapauttamisen, taloudellisen riippuvaisuuden, val
tiollisen alaikäisyyden ja henkisen holhuunalai- 
suuden kahleista". Jonka vapauttamisen toteut
tamiseksi se käyttää kaikkia tarkoituksenmukaisia 
ja kansan luonnollista oikeudentunnetta vastaavia 
keinoja.

Tärkeimmät vaatimukset joiden puolesta ja to
teuttamiseksi Sos.-dem. työläis-Nuorisoliike työs-
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kentelee, ovat: 1) että lasten ja nuorten työläisten 
työvoiman riistoa on rajoitettava, sekä lainsää
dännöllisillä toimenpiteillä, että vaatimalla joukko- 
työsopimuksiin otettavaksi määräyksiä lasten ja 
nuorten työläisten työssäkäytön rajoittamisesta. 
Lapseksi on laskettava sellainen henkilö, joka ei 
vielä ole täyttänyt 16 vuotta ja nuoriksi työläi
siksi sellaiset henkilöt, sekä mies- että naispuoli
set, jotka ovat täyttäneet 16, mutta eivät 18 vuotta. 
Alle 16-vuotiaitten lasten pitäminen ansiotyössä 
on pyrittävä saamaan ehdottomasti kielletyksi 
kaikilla työaloilla.

2) että työläisnuorison itsekasvatus- ja opiskelu- 
työlle, jota on harjoitettava noudattamalla kan
sainvälisen sos.-dem. nuorisoliikkeen sivistystyö- 
ohjelmaa, on vaadittava yhteiskunnan aineellista 
kannatusta, kuntien apurahojen muodossa ja vaati
malla n. k. »työväenopistoihin** ja »työväenluen- 
noille** luentoja talousopista, yhteiskunnallisita ja 
historiallisista aineista, sekä näille aineille sellaiset 
esittäjät, jotka esittävät näitä aineita marxilaisen 
materialistisen historian käsityksen valossa.

3) Työläisluokan täyskasvuisille ja erittäinkin 
työväenluokan isille ja äideille huomautettakoon 
kansainvälisen sosialistikongressin Lontoossa 1896 
tekemästä päätöksestä jossa sanotaan: »Kapita
lististen liikkeen harjoittajain pyrkimys vaihtaa 
täyskasvuisten työ, lasten ja nuorten työhön uh
kaa vakavasti paraitenkin järjestyneiden työläisten 
elämää, samalla kuin lasten ja nuorten työläisten



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

26

työssäkäyttö vaikuttaa palkkain alentumiseen, eikä 
niinmuodoin tuota noille perheillekään mitään 
aineellista etua“. Ja katsottakoon tämän perus
teella luonnolliseksi sekä oikeutetuksi vaatimus, 
että järjestyneen työväestön on tuettava luokkansa 
nuorison järjestymistä ja luokkataistelukasvatus- 
pyrkimyksiä, sekä siveellisesti, että taloudellisesti.

Näiden kolmen kysymyksen: työläisnuorison 
suojeluskysymyksen, työläisnuorison valistuskysy- 
myksen ja yhtenäisen järjestäytymiskysymyksen 
ympärille keskittyy Sos.-dem työläis-Nuorisoliiton 
piirijärjestöjen ja osastojen toiminta, sekä työläis
nuorison äänenkannattaja, että se kirjallisuus, jota 
me levitämme nuorison keskuudessa, seuraa kiin
teästi tätä toimintaohjelmaa, josta edellä olen 
maininnut kootakseen kaikki Suomen työtäteke
vän luokan nuorison yhteen, yhteistyöhön olevien 
olojen korjaamiseksi. Ja noudattaa seuraavia me- 
nettelytapaperiaatteita: 1) Suomen Sos. dem. Työ- 
läisnuorisoliiton kaikkien järjestöorgaanien, samoin 
kuin yksityisten jäsentenkin on kaikessa toimin
nassaan tinkimättä noudatettava liittokokouksen 
päätöksiä ja niitten päätösten toteuttamiseksi toi
miessaan seurattava selvää ja jyrkkää luokkatais- 
telumenettelyä ja noudatettava kussakin epäsel
vässä kohdassa liittotoimikunnan antamia ohjeita.

2) Mihinkään sellaiseen valtiolliseen toimintaan, 
jollaista liiton toiminta ei edellytä tai johon liitto- 
toimikunta joko ei ole kehottanut tai antanut 
muuten suostumustaan, ei liiton jäsenten eikä
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järjestöjen ole ryhdyttävä ja on liittotoimikunnan 
tarkkaan valvottava tämän määräyksen toteutta
mista, sekä, jos vastakkaista toimintaa huomaa 
tapahtuvan, erotettava sellaiseen toimintaan syyl
liset liitosta.

3) Sos. dem. Työläisnuorisoliiton on kaikessa 
toiminnassaan pysyttävä jyrkän ja sovittamatto
man luokkataistelun kannalla sekä torjuttava kaikki 
luokkasovintoa tarkoittavat yritykset, tulkootpa ne 
miltä taholta tahansa.

Siihen katsoen, että kiinteästi velvoittava päätös 
liiton tai sen jäsenten kuulumisesta sosialidemokra- 
tiseen puolueeseen estäisi liiton arvostelu- ja 
toimintavapautta, olkoon sos.-dem. puolueeseen 
kuuluminen ja siihen liittyminen kunkin liiton 
jäsenen yksityisasia.

Liiton kaikki toiminta on silti oleva yhdenmu
kaista ja sopusoinnussa sos.-dem. puolueen toi
minnan kanssa, ja on, jotta tämä yhdenmukaisuus 
kävisi mahdolliseksi, liittotoimikunnan oltava mah
dollisimman läheisessä vuorovaikutuksessa sos.- 
dem. puoluetoimikunnan kanssa.

Liittotoimikunnan ja piiritoimikuntien on val
vottava tarkasti, että liiton yksityiset jäsenet py
syvät erossa liittokokouksen ja sos.-dem. puolueen 
hylkäämistä menettely- ja taistelutavoista. Samoin 
on valvottava vankan puoluekurin noudattamista 
sekä katsottava aina millä tavalla toimien voidaan 
olla mahdollisimman varmoja järjestyksen säilyt
tämisestä työväestön riveissä sekä muutenkin pi-
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dettävä silmällä, ettei minkään meidän oman tai 
meidän kenties estettävissämme olevan toiminnan 
kautta työväen luokkataisteluoikeuksien supista
minen tai muuten vahingoittaminen käy työväen 
vihollisille helpommaksi, vaan että se päinvastoin 
tehdään mahdottomaksi; tässä tarkoituksessa vel
voitetaan osastot ja piiritoimikunnat sekä sos.-dem. 
nuorison äänenkannattaja „Työläisnuoriso“ har
joittamaan nuorison keskuudessa voimakasta va
listustyötä, saadakseen nuorison selville sosiali
demokratian periaatteista ja menettelytavoista sekä 
vastustamaan työväelle turmiollisten ja sosiali
demokratialle vierasten, teennäisten ja tosioloihin 
perustumattomien vallankumousharhakuvien leviä
mistä.

Mikä on sinun tehtäväsi nuori toveri?

Olen edellä olevalla koittanut saada sinut huo
maamaan sen yleisen epävarmuustilan, mikä ny
kyisissä yhteiskuntaoloissa vallitsee. Olen vakuu
tettu siitä, että jos tarkastelet omaa elämääsi ja 
oloja ympärilläsi omalla paikkakunnallasi, niin 
tulet huomaamaan, että kaikki se mitä edellä olen 
puhunut on totta ja sopii varsin hyvästi sinunkin 
kohtaloosi. Jos olet maalaisrenki tai palvelus
tyttö, niin saat joka päivä kokea liikarasitusta ja 
sen kirousta ja olet jo varsin nuorena, ehkä karja
paimenesta alkaen saanut oppia toisen orjuutta 
kärsimään ja julkeata työvoimasi riistämistä kes-
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tämään. Se johtuu siitä, että kapitalismi tunkeu- 
duttuaan maatalouteen pakottaa maanviljelijätkin 
entistä julkeampaan nuorison työvoiman nylkemi
seen. Jos olet pikkuviljelijän, torpparin tai mäki
tupalaisen tyttö tai poika on kurjuutesi melkein 
sama kuin palkollistenkin. Teillä on mahdollisesti 
useampia lapsia. Isänne pikkutilalta, joka useinkin 
todellisuudessa ei olekaan isänne, vaan jonkun 
suurmaanviljelijän, pankin tai hypoteekkiyhdistyk
sen oma, sen kautta, että isänne on antanut 
maansa velanvastikkeeksi jota hän on ollut pako 
tettu tekemään syystä tai toisesta. Eikä siitä siis 
riitä osaa teille kaikille. Ei edes torpanmaatakaan. 
Saatte lähteä jo hyvin nuorena kotoa joko jolle
kin suurviljelijälle palvelukseen tai kaupunkiin ja 
teollisuustyöpaikoille palkkatyöläisinä kauppaa
maan työvoimaanne kapitalisteille. Niin epävarma 
on talollisnuorisonkin ennen niin kehuttu asema 
meidän päivinämme. Torppari- ja mäkitupalais- 
nuorison ei nykyisin enää, terveellä järjellä olles
saan kannata untakaan nähdä muusta kuin palkka
työläisen asemasta. Tarkastelkaa torppari- ja mäki- 
tupalaisnuorisoa paikkakunnallanne, niin huo
maatte että niiden asema ei ole kehuttava. Jos 
olet kaupungin tai tehdaskylän nuorukainen tai 
neitonen, niin olet kyllä jo lapsesta pitäen saanut 
tuntea tehdaskidutuksen kurjuutta ja nähnyt miten 
säälimätöntä työnantajaluokka on, joka riistää 
äidin lapsilta ja lapset vanhemmiltaan ja pakottaa 
heidät kaikki tekemään työtä niin paljon, kun
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suinkin kykenevät, josta työstä työläiset tuskin 
saavat niukan elantonsa, mutta työnantaja kapita
listi rikastuu päivä päivältä yhä enempi. Tarkas
tele siis omaa elämääsi ja elämäsi vaiheita sekä 
tapauksia, elämää ja kehitystä ympärilläsi, sekä 
toisten toveriesi elämää ja vertaile niitä siihen 
mitä olen esittänyt, niin olen vakuutettu että 
myönnät asianlaidan olevan siten kuin olen sa
nonut.

Seuraa sanomalehtien selostuksia, ennenkaikkea 
sosialidemokraattisten sanomalehtien tosiasioihin 
perustuvia kertomuksia maailman tapahtumista ja 
kapitalistisesta kehityksestä, niin yhä vakaannut 
käsityksessäsi siitä minkälainen tämä yhteiskunta
järjestelmä on.

Kun sinulla näin on selvyys yhteiskunnallisesta 
epävarmuudesta ja vaistomainen tuntemus omasta 
luokka-asemastasi, niin herää mielessäsi luonnol
lisesti kysymys mikä on sinun tehtäväsi tässä yhteis
kunnassa. Ja minä sanon sen sinulle.

Tehtäväsi on omien toveriesi luokkaetujen val
vominen !

Mutta ennenkuin sinä sitä voit tehdä täytyy 
sinulla olla keinot siihen. Ja ne keinot ovat: 
luokkatietoisuus ja luokkataistelujärjestöt! Luokka
tietoisuuden enempi saaminen ja kehitys taas 
tapahtuu juuri luokkataistelujärjestössä. Lähin 
sinulle kuuluva järjestö, nuori toveri, on sosiali- 
demokratinen työläisnuoriso-osasto. Liity siihen 
jäseneksi.
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Tytöt ja pojat! Te jotka ette vielä ole sosiali- 
demokratisen nuoriso-osaston jäseniä. Te, kaikki 
yhdessä, yksilöt ja järjestöt, kun ryhdytte työhön 
oman järjestönne »Sos.-dem. työläis-nuorisoliiton" 
lujittamiseksi, niin me helposti siitä voimme luoda 
vankan ja horjumattoman turvan omalle valistus- 
ja kehitystyöllemme, jonka kehitystyön tarkoituk
sena on tehdä työläisluokan nuorisosta luokka 
tietoinen, taistelukykyinen köyhälistön luokkatais- 
telijajoukko.

Muistakaamme, että tiemme vapauteen kulkee 
taistelujen kautta.



  Hämeenlinna 1923 
Oy. Hämeen Kansan Kirjap,



Hlnto Z mk.


