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ALKUSANAT.
Jokainen nuorisotyössä toimiva henkilö on varmaan
kin tullut huomaamaan varsinaisen nuorisotyön opastuskirjan tarpeellisuuden. Varsinkin keskusjärjestöjen
toimikunnat ja toimihenkilöt tietävät, että nuorisoosastojen perustamisen ja niiden toiminnan mahdolli
suuksia on olemassa hyvin monella paikkakunnalla,
mutta perustamisaloitteen tekijöitä ja toiminnan jär
jestäjiä puuttuu, eivätkä keskusjärjestöt voi puhujia
ja järjestäjiä läheskään riittävässä määrässä lähettää.
Ja jos osasto saadaankin, joko paikkakuntalaisten
omasta aloitteesta tai järjestäjän toimesta perustetuksi,
niin useimmassa tapauksessa alkutaival osaston toimin
nassa on varsin vaikea, sen vuoksi, ettei kukaan sen
jäsenistä ole lähimainkaan selvillä siitä, miten toiminta
olisi järjestettävä, millaisia työmuotoja käytettävä, että
osasto kykenisi elämään ja toimimaan tarkoitustaan
vastaavalla tavalla työläisnuorison kouluttajana ja
kasvattajana elämää ja yhteiskunnallista taistelua var
ten.
Perusteellisen nuorisotyön opaskirjan laatiminen on
kuitenkin vielä täytynyt siirtää vastaisuuteen, mutta
tämä kirjanen pyrkii olemaan oppaana vain osastojen
perustamiseen, kaikkein tärkeimpien työmuotojen ja
järjestörakenteen tuntemiseen. Toivomme, että tämä
kirjanen kaikessa vaatimattomuudessaan voi olla apuna
varsinkin niille nuorille ja vanhemmillekin henkilöille,
jotka omin voimin, ilman järjestäjien ja luennoitsijoiden
tukea joutuvat luomaan nuoriso-osaston ja sen toimin
nan järjestämään.

SOS.-DEM. TYOLÄISNUORISOLI1TON
JÄRJESTÖLLINEN RAKENNE.
Sosialidemokraattinen Työläisnuorisoliitto on niiden
paikallisten työläisnuoriso-osastojen ja -järjestöjen kes
kusjärjestö, jotka liittoon kuuluviksi ovat Liittotoimikunnalle ilmoittautuneet ja jotka Liittotoimikunta on
hyväksynyt. Nämä paikallisjärjestöt jotka ovat kukin
paikkakunnallaan sosialistisen nuorison yhdyssiteenä,
työskentelevät liiton ohjelman ja aina viimeksi pidetyn
liiton edustaja-kokouksen tekemäin päätösten toteutta
miseksi ja työläisnuorison kokoamiseksi tämän ohjelman
ympärille noudattaen toiminnassaan liiton ja asian
omaisten alajärjestöjen, piirijärjestön sekä osaston omia
sääntöjä.
Tämä määritelmä selittää meille Sos.-dem. Työläisnuorisoliiton järjestöllisen rakenteen.
Sosialidemokraattinen nuoriso-osasto on siis sen ensim
mäinen elin. Nuoriso-osasto perustetaan jonkun rajoite
tun paikkakunnan työläisnuorison yhdyssiteeksi.
Osasto on siis paikallisten järjestöjen ensimmäinen
aste. Piirijärjestö on paikallisten järjestöjen toinen aste.
Sen muodostavat määrätyllä maantieteellisellä alueella
toimivat osastot yhdyssiteekseen. Etupäässä agitatsionin hoidosta huolehtimaan. Se on siis piirin osastojen
keskeinen yhdysside, keskusjärjestö.
Kuitenkin tarvitaan vielä laajempikin yhdysside.
Tarvitaan sellainen osastojen ja piirijärjestöjen yhteinen
keskusjärjestö, joka ulottaa toimintansa koko Suomen
työläisnuorisoon, sen kaikkiin osastoihin ja piirijärjes
töihin.
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Tällä tavalla siis Sos.-dem. Työläisnuorisoliitto raken
tuu seuraavasti:
A. Paikalliset järjestöt,
1. Sosialidemokraattinen nuoriso-osasto, paikallisen
työläisnuorison yksilöiden yhdysside, yksityisten
jäsenten keskusjärjestö.
2. Sos.-dem. nuorisopiirijärjestö, määrätyn maan
tieteellisen alueen osastojen ja niiden jäsenten
yhdysside, keskusjärjestö.
B. Y leisjärjesto.
1. Sos.-dem. Työläisnuorisoliitto, kaikkien Suomen
sos.-dem. nuoriso-osastojen ja nuorisopiirijärjes
tojen sekä niiden jäsenten yhdysside, keskus
järjestö.
a. Liittotoimikunta.
b. Liittoneuvosto.
c. Liiton äänenkannattaja »Työläisnuoriso».
Nämä eri järjestöt ja niissä toimivien yksilöiden toi
minta muodostavat Suomen järjestetyn sosialidemo
kraattisen nuorisoliikkeen. Järjestöt ovat sen ulkonai
nen elimistö. Sisäisen elimistön taas muodostaa näiden
järjestöjen tuhatlukuinen jäsenistö.
Sos.-dem. nuoriso-osasto.

Sosialidemokraattinen nuoriso-osasto on jonkun rajoite
tun seudun työläisnuorison yhdysside.
Maalla esim. jonkun kylän tai tehdaskeskuksen työ
läisnuoriso perustaa keskuuteensa yhdyssiteeksensä
osaston. Kaupungissa samoin työläisnuoriso perustaa
itselleen osaston tai jos kaupunki on suuri, perustavat
eri kaupunginosissa asuvat työläisnuorukaiset ja neito
set yhdyssiteeksensä nuoriso-osaston.
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Osaston järjestyksen yleiset perussäännöt.

1. Osaston perustaminen.
Paikallisosasto voidaan perustaa paikkakunnalle,
jossa vähintäin 10 jäsentä siihen liittyy.
2. Jäsenyys.
a. Jäseneksi osastoon voi tulla jokainen johtokun
nan hyväksymä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan
osaston sekä Sos.-dem. Työläisnuorisoliiton sääntöjä ja
liiton toimintaohjelmaa.
b. Sisäänkirjoitusmaksu on vähintään 1 mk., koska
tämä on suoritettava liitolle jokaisesta jäsenestä silloin
kun osasto yhtyy liittoon, mutta voidaan sisäänkirjoitus
maksu harkinnan mukaan määrätä suuremmaksikin.
c. Jäsen, joka kolmena peräkkäin seuraavana kuu
kautena laiminlyö jäsenmaksujensa suorittamisen, kat
sotaan osastosta eronneeksi, mutta voi jälleen liittyä
siihen rästissä olevat veronsa tai uuden sisäänkirjoitusmaksun suorittamalla.
d. Jokainen, joka on kuulunut Sos.-dem. Työläisnuorisoliittoon jossakin sen alaisessa osastossa ja näyttää
siitä täysin kuitatun jäsenkirjan, pääsee muuttaessaan
toiselle paikkakunnalle sen paikkakunnan osaston jäse
neksi ilman sisäänkirjoitusmaksua, suorittamalla osas
toon liittyessään kuitenkin vähintään kuukauden jäsen
maksun osastolle.
e. Osaston johtokunta voi sairauden, työkyvyttö
myyden t.m.s. seikkojen perusteella myöntää vapau
tusta jäsenmaksuista. Sotapalvelustaan suorittamassa
olevat liiton jäsenet ovat palveluksessa olonsa aikana
vapaat jäsenmaksuista.
f. Jäsenen, joka rikkoo osaston tai liiton sääntöjä tai
toimii vastoin Sos.-dem. Työläisnuorisoliiton sääntöjä,
periaatteita tai ohjelmaa, voi osasto keskuudestaan
eroittaa. Eroitetulla on oikeus asiassa vedota sovinto-
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oikeuteen, johon sekä eroitetun että osaston on valittava
edustajansa.
g. Jokainen henkilö, joka kuuluu johonkin Sos.-dem.
Työläisnuorisoliittoon yhtyneeseen osastoon, on samalla
myös tämän liiton jäsen ja osastonsa välityksellä
oikeutettu nauttimaan kaikkia tämän jäsenyyden tuot
tamia etuja, jos osasto on liittoverojen ja piiriverojen
suorituksen suhteen täyttänyt liiton sääntöjen määräyk
set.
3. Osaston tehtävät.
Osaston tarkoituksena on:
a. Olla paikkakunnan sosialistisen nuorison yhdys
siteenä;
b. suullisella ja kirjallisella agitatsionilla levittää
sosialidemokraattisia aatteita;
c. luentojen, keskustelujen ja kirjallisuuden avulla
kohottaa jäsentensä yhteiskunnallista sivistystä;
d. edistää raittiutta.
e. kaikissa tilaisuuksissa ja kaikilla käytettävissä
olevilla keinoilla kehittää jäseniään siveellisessä ja tie
dollisessa suhteessa.
Aluetoimikunta.

Paitsi piirittäin järjestymistä, josta aikaisemmin on
mainittu, on työläisnuorisoliikkeessä käytännössä myös
kin n.s. aluejärjestömuoto. Sellaisilla paikkakunnilla,
missä useampia osastoja on lähekkäin, voi aluejärjestön
toiminta kehittyä hyvinkin vilkkaaksi ja sen kautta
kaikinpuoliseksi hyödyksi nuorisoliikkeelle.
Aluejärjestön perustavat yhdessä useammat naapuriosastot ja valitsevat toimikunnan, jossa on edustaja
jokaisesta aluejärjestöön kuuluvasta osastosta. Toimi
kunnan tarkoitus pääpiirteissään on: Edistää paikka
kunnan sos.-dem. nuoriso-osastojen järjestö- ja valistus
toimintaa: 1) toimimalla yhteisiä nuorison agitatsioni-ja
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valistuskokouksia, kansanjuhlia ja huvimatkoja sekä
järjestämällä kilpailuja leikeissä ja urheilussa osastojen
välillä; 2) järjestämällä retkeilyjä, nuorisonäytäntöjä
teattereissa, käyntejä museoihin ja taidekokoelmiin;
3) ohjaamalla ja auttamalla osastoja kirjallisuuden levit
tämisessä ja muissa tehtävissä.
Nykyään on Sos.-dem. Työläisnuorisoliiton osastojen
keskuudessa toiminnassa kolme aluejärjestöä, 1 Hel
singin, 1 Tampereen ja 1 Viipurin piirissä.
Liittotoimikunta lähettää pyynnöstä ohjeita ja malli
sääntöjä aluejärjestön perustamista ja toimintaa varten.

UUDEN OSASTON PERUSTAMINEN.
Ennakkovalmistelu.

Kun nuoriso-osasto aiotaan paikkakunnalle perustaa,
on asiaan innostuneiden tehtävä valmistavaa työtä
nuorison keskuudessa. Asiaa harrastavan alkujoukon
ei välttämättömästi tarvitse olla suuren. Muutamat
yksityisetkin voivat nuorison mielipidettä muuttaa
osaston perustamiselle suotuisaksi ja hankkia aivan
lähimmästä ympäristöstään osastolle varmoja kannat
tajia. Tässä työssä voivat he useimmassa tapauksessa
saada apua paikalliselta työväenyhdistykseltäkin, sillä
ennakkoluulot nuorisotoimintaa kohtaan ovat vanhem
man väen keskuudesta jo melkein kaikkialla hälvenneet.
Tässä työssä voivat osaston perustajat myöskin saada
apua maakuntansa sosialidemokraattiselta nuorisokeskusjärjesjestöltä, sos.-dem. nuorisopiiritoimikunnalta
sekä Liittotoimikunnalta. Kirjoittamalla sos-dem. piiri
toimikunnalle osaston perustamisaikeista ja ilmoitta
malla paikallisista edellytyksistä, voi piiritoimikunta
useimmissa tapauksissa lähettää perustamistilaisuuteen
nuorisoftuhujan, joka selostaa osaston tarkoitusta,
opastaa perustamismuodollisuuksien täyttämisessä
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ja- antaa neuvoja käytännöllisen toiminnan järjestämi
sessä.
Tällainen esivalmistelu on osaston perustamiselle ja
onnellisen toiminnan alkuun saattamisen välttämätön
edellytys.
Kun sitten katsotaan osaston perustamispuuhalla ole
van kyllin suuri kannatus, ryhdytään puuhaamaan
osaston perustavaa kokousta. Ennenkuin sitä ilmoite
taan pidettäväksi on kuitenkin käännyttävä nuorisopiiritoimikunnan tai suoraan Liittotoimikunnan puoleen
Helsingissä ja pyydettävä osaston mallisääntöjä ja
mahdollisesti saatavissa olevaa kirjallista ohjelma-apua
perustamistilaisuuteen. Myöskin on tarpeellista, että
Liittotoimikunnalta pyydetään ainakin yksi kappale
edellisen liittokokouksen pöytäkirjaa, josta tutustutaan
voimassa oleviin päätöksiin. Näihin on osaston perusta
mista puuhaavien sitten siksi paljon perehdyttävä, että
ovat selvillä siitä, mihin osasto toiminnallaan pyrkii ja
mitä heidän toiminnassaan on noudatettava.
Kun kaikki nämä alkuvalmistukset on suoritettu,
ilmoitetaan nuoriso-osaston perustava kokous pidet
täväksi.
Ilmoittamisen voi suorittaa eri tavoilla, sen mukaan
miten paikkakunnalla on tavallista ja että ilmoittaminen
on tehokasta. Ilmoittaminen paikkakunnan sos.-dem.
puolue-lehdessä on suositeltavin kokoonkutsumistapa.
Yhdessä ilmoituksen kanssa lähetetään uutinen lehden
tekstiosastoon nuoriso-osaston perustamistilaisuudesta,
jossa nuorisoa kehoitetaan saapumaan tilaisuuteen.
Lehden toimitusta pyydetään uutinen julkaisemaan, ja
puoluelehtemme tarjonnevatkin tuollaista apuaan työ
läisnuorison järjestymispyrkimyksillc varsin mielel
lään.
Mutta sanomalehti-ilmoituksen lisäksi on, varsinkin
maaseudulla, tarpeellista tiedoittaa vielä muullakin
tavalla.
Plakaatti-ilmoitukset ovat eräitä parhaita tiedonanto^
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välineitä. Ne voidaan joko kirjoittaa tavalliselle pape
rille, tekstata tai painattaa. Mutta nuorisopiiritoimikunnilla ja liiton toimistolla on valmiiksi painettuna
n. s. ilmoite-planketteja, joita asianmukaisesti täy
tettyinä voidaan käyttää millä paikkakunnalla hyvänsä.
Tällaiset ilmoitukset on kiinnitettävä sellaisille pai
koille, joissa ne joutuvat mahdollisimman monen ihmi
sen nähtäväksi.
Kokouskutsussa on mainittava:
1. Paikka.
2. Aika.
3. Tarkoitus.
Jos kokouksessa pidetään esitelmä tai suoritetaan
muuta ohjelmaa, niin niistä myöskin on ilmoituksessa
mainittava. Ja lopuksi joku kehoittava lause innosta
maan nuorisoa kokoukseen saapumaan.
Suusanallinen ilmoittaminen on kuitenkin välttämä
töntä vielä senkin lisäksi, vaikka sanomalehdessä ja
pylväsilmoituksilla olisi kuinkakin hyvin ilmoitettu.
Persoonallisella agitatsioonilla on yleensä suuri mer
kitys työväenliikkeessä, sillä sen avulla saadaan usein
sellaisetkin henkilöt jalkeille, joihin sanomalehtiilmoitukset jamuut julisteet eivät mitään vaikuta. Suulli
selle agitatsioonityölle on varattava riittävästi aikaa.
Siihen ei ole ryhdyttävä vasta muutamaa päivää ennen ko
kousta, vaan on sitä harjoitettava viikkoja ja kuukausia
ennen perustavan kokouksen koolle kutsumista.
Näin perustettu osasto on alusta alkaen varmalla
pohjalla.
Perustamisaloite.

Luonnollisinta olisi, että nuoriso itse tekisi aloitteen
osaston perustamisesta. Mutta missä nuoriso ei omin
voimin kykene järjestymään on vanhemman väen
otettava asiassa aloite käsiinsä. Ja Sos.-dem. Puolueen
viimeksi pidetyn puoluekokouksen päätös velvoittaakin
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vanhempia puoluetovereita tällaiseen toimintaan nuo
riso-osastojen perustamiseksi ja niiden toiminnan tuke
miseksi. Missä taas vanhempaa väkeäkään ei saada
järjestymään, mutta heidän joukossaan on sentään
jokunen innostunut, siellä voivat nämä muutamat in
nostuneet vanhemmat työläiset ryhtyä puuhaamaan
nuoriso-osastoa edellä annettujen ohjeiden mukaisesti.
Kokemus on osoittanut, että nuoriso-osasto monella
paikkakunnalla voi olla alkuna järjestötoiminnan ylei
seen elpymiseen.
Osaston perustamisen edellytyksenä tietenkin on,
että paikkakunnalla on kylliksi järjestymisikäisiä nuo
ria työläisiä.
Perustava kokous.

Kun nuoriso-osaston perustamishankkeesta on kyllin
tehokkaasti ensin ilmoitettu ja kaikki asiaankuuluvat
valmistelut suoritetut, pidetään perustava kokous.
Hyviin kokousvalmisteluihin kuuluu myöskin se, että
jo etukäteen sovitaan, keitä valitaan osaston toimihen
kilöiksi ja johtokunnan jäseniksi ja perustavan kokouk
sen virkailijoiksi. Täten valmistamalla vältetään aikaavievät ja ikävystyttävät kieltäytymiset, jotka ovat
varsin yleisiä silloin kun osastoa käydään perustamaan
valmistelematta. Jos perustavan kokouksen muodolli
suudet saadaan reippaasti suoritetuksi, niin vaikuttaa se
puoleensavetävästi myöskin sellaisiin nuoriin, jotka
ovat tilaisuuteen tulleet pikemmin uteliaisuudesta kuin
järjestymisen halusta. Reippaalla toiminnalla riistetään
heti aseet niiltä, jotka ovat valmiita kuiskailemaan
tovereillensa: »Ei siitä mitään tule.» Ja sellaisia kuiskailijoita on melkein jokaisella paikkakunnalla enemmän
kuin tarpeeksi.
Kun nuorisoa on saapunut kokouspaikalle niin pal
jon, että kokous voidaan aloittaa, avaa joku koollekut
sujista kokouksen lyhyellä puheella, josta käy selville,
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mitä varten nuorisoa on kutsuttu koolle. Sen jälkeen
valitaan kokoukselle virkailijat, puheenjohtaja, sih
teeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tämän jälkeen
pidetään lyhyt esitelmä sosialidemokraattisesta nuo
risoliikkeestä, sen pyrkimyksistä ja toimintatavoista,
jonka loputtua ehdotetaan paikkakunnalle perustetta
vaksi sosialidemokraattinen nuoriso-osasto.
Ujous ja osaston virkailijaksi joutumisen pelko usein
kin estää nuorison ilmaisemasta mielipidettänsä myö
ten tai vastaan. Sen vuoksi on sopivaa toimittaa jäsen
ten koekirjoitus, ja niinkuin järjestörakenteesta puheen
ollen on sanottu, voivat jo kymmenen henkilöä perustaa
osaston. Jos koekirjoitus on antanut myönteisen tulok
sen, menetellään seuraavasti:
1. Päätetään perustaa osasto.
2. Hyväksytään osastolle nimi. (Sopivin nimeksi on
paikkakunnan nimi ja sen loppuun lisättynä: Sosiali
demokraattinen Työläisnuoriso-osasto, josta yleisesti
käytetään lyhennettyä merkintää Sos.-dem. Työläis
nuoriso-osasto.)
3. Hyväksytään osastolle säännöt.
4. Valitaan osastolle puheenjohtaja.
5. Päätetään sisäänkirjoitusmaksun ja verojen suu
ruudesta. (Sisäänkirjoitusmaksusta menee liitolle 1
markka jokaisesta jäsenestä. Liittovero on nykyään
50 penniä jäseneltä ja piirivero useimmassa piirissä
samansuuruinen. Muutamissa piireissä 1 markka vuosi
neljännekseltä jäseneltä. Piirijärjestöjen edustajakokous
päättää kunakin vuonna piiriveron suuruudesta.)
6. Valitaan osastolle johtokunta. (Säännöissä ei ole
tarkkaa määräystä johtokunnan jäsenten lukumäärästä.)
7. Päätetään liittoon ja piirijärjestöön yhtymisajasta. (Sääntöjen mukaan on osaston kuuluttava
molempiin.)
8. Valitaan osastolle huvi-, kirjallisuus- y. m. tar
peelliset toimikunnat.
9. Keskustellaan ja päätetään osaston toiminnan
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järjestämisestä, seuraavasta kokouksesta, sen ohjel
masta, ilmoittamisesta j. m. s.
10. Päätetään osaston rekisteröimisestä. (Jätetään
johtokunnan tehtäväksi.)
11. Kokous lopetetaan laulamalla joku työväen laulu.
Osaston sihteeri ja rahastonhoitaja valitaan johtokun
nan keskuudesta, johtokunnan kokouksessa.
Jos perustavassa kokouksessa ei ole riittävästi aikaa
kaikkien edellämainittujen tehtävien suorittamiseen,
niin voidaan pitää myöhemmin toinen n. s. järjestävä
kokous, jossa suoritetaan ne tehtävät, jotka kuuluvat
osaston perustamiseen.
Ellei tilaisuudessa, jossa on aiottu osasto perustaa,
joidenkin syiden vuoksi varsinaista perustamista ta
pahdu, .vaikka järjestymishaluista nuorisoa on riittä
västi, niin valitaan kokouksessa n. s. valmistava toimi
kunta huolehtimaan nuorison koolle kutsumisesta uudel
leen osastoa perustamaan. Mutta missä ei vallan pa
kottavia syitä ole osaston perustamisen siirtämiseen on
tarpeetonta sitä tehdä. Kokemus on osoittanut, että
valmistavan toimikunnan, johon tavallisesti valitaan
joitakin vanhempia henkilöitä, joiden nuorisoasian
harrastus vain hetkeksi leimahtaa, jättää sille uskotun
työn tekemättä ja hyvätkin nuoriso-osaston perusta
mismahdollisuudet käyttämättä. Näin ei ole asianlaita
aina, mutta varsin usein.
Rekisteröiminen.

Yhdistyslain mukaan, joka on säädetty v. 1919 pitää
kaikki yhdistykset ilmoittaa yhdistysrekisteriin, jota
hoitaa sosialiministeriö. Vain rekisteriin merkityillä
yhdistyksillä on nykyään oikeus järjestää iltamia,
kansanjuhlia ja muita sentapaisia yleisiä tilaisuuksia.
Sen ja muiden yhdistyslain määräysten noudattamisen
vuoksi on rekisterihakemus sosialiministeriöön toimi
tettava viipymättä.
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Rekisterihakemusta varten tarvittavat lomakkeet,
joita pitää olla yhteensä 6 kpl., niistä 3 kpl. Ilmoitus
yhdistysrekisteriin ja 3 kpl. Sopimuskirjoja, joissa on
osaston säännöt, lähettää pyynnöstä piiritoimikunta
tai liiton toimisto. Silloin kun perustamistilaisuuteen
éi tule rekisteripapereiden täyttämiseen tottunutta
henkilöä piiritoimikunnan tai liittotoimikunnan lähettä
mänä, eikä opastusta papereiden täyttämiseen muualta
kaan saada, on parasta pyytää rekisteröimislomakkeet
liiton toimistosta, josta samalla lähetetään lyhyet ohjeet,
miten on meneteltävä, papereiden kuntoon saattami
sessa. Kun lomakkeet ovat annettujen ohjeiden mukaan
täytetyt, lähetetään ne liiton toimistoon rekisterivirastoon toimitettaviksi.
Rekisteripaperit viipyvät virastossa nykyään n.
puoli vuotta ja ellei päätöstä rekisteröimisasiasta osastolle^en ajan kuluessa saavu, niin voidaan papereiden
viipymistä tiedustella liiton toimistolta. Sillä varsin
usein sattuu, että viranomaiset, joiden on rekisteröimispäätös toimitettava osaston nimenkirjoittajille, viivyttelevät papereita aiheettomasti.
Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin on osaston tehtävä
vuosittain, jos nimenmerkitsijöistä ovat molemmat
tahi vain toinen muuttunut. Elleivät nimenmerkitsijät
vaihdu, ei muutosilmoitusta tarvitse tehdä. Muutos
ilmoitusta varten on myöskin olemassa painettuja lomak
keita, joita saadaan sekä liitto- että piiritoimikun
nalta.
Aikaisemmin on ollut rekisteröimiseen nähden voi
massa sellainen säännös, että rekisterihakemukseen on
täytynyt liittyä myöskin pöytäkirjanotteet, joista on
käynyt selville nimenmerkitsij äin valinta, mutta ny
kyään ei pöytäkirjanotteita tarvita enemmän rekisterihakemuksessa kuin muutosilmoitustakaan tehdessä.
Riittää siis ylempänämainitut paperit. Mutta rekisteripapereihin täytyy ehdottomasti tehdä sellainen mer
kintä, josta käy selville, missä ominaisuudessa he osaston
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nimen kirjoittavat. Siis mainitaan nimenkirjoittajien
titteli^, (puheenjohtaja ja sihteeri).

YKSILÖIDEN JA ERI TOIMIKUNTIEN
TEHTÄVÄT NUORISO-OSASTOSSA.
Mikä on nuoriso-osasto?
Se on määrätyissä muodoissa toimiva nuorten työ
läisten yhtymä jokaisen siihen kuuluvan henkilön
kasvattamiseksi kykeneväksi työntekijäksi työväen
liikkeen taistelurintamaan.
Miten osasto tulee voimakkaaksi ja voi onnistua pyr
kimyksessään? Vain siten, että sen jäsenistöllä on vas
tuuntuntoa osaston asioista, niin että kaikkien jäsenten
sydämellä on osaston menestyminen, ja että sen joh
tokunta ja kaikki alajaostot ovat toimeliaita ja aloite
kykyisiä.
Kaikki riippuu yksilöistä.
Jos osaston jäsenet ovat velttoja, sen johtokunta ja
jaostot huolimattomia, on osasto heikko ja tuskin siitä
tulee pitkäikäistä. Samoin on myöskin asianlaita silloin,
jos johtokunta on hyvä ja täyttää reippaasti tehtävänsä,
mutta jäsenet ovat vailla edesvastuun ja -velvollisuu
dentunnetta osastoansa kohtaan.
Mitä vaaditaan osaston yksityiseltä jäseneltä?
Ennenkaikkea on osaston jäsenen käytävä ahkerasti
osaston kokouksissa ja muissa sen järjestämissä tilai
suuksissa, ja yleensä täytettävä osaston sääntöjen
määräämät velvollisuudet. Kunnollinen osaston jäsen
seuraa kokouksissa innolla keskusteluja ja ohjelman
suoritusta, ja ottaa itsekin vointinsa mukaan niihin
osaa.
Ja vaikka nuoren, vasta osastoon liittyneen henkilön
voimat eivät riittäisikään heti alussa tottumusta-
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vaativiin tehtäviin., niin merkitsee kuitenkin osaston
järjestämissä tilaisuuksissa käyminen kehittymistä hen
kilölle itselleen ja samalla se vahvistaa järjestön voi
maa ja lisää viihtyisyyttä kokouksiin. On muistettava,
että hyvin järjestetty kokous on puuhaajiltaan vaati
nut paljon huolta ja luonnollisesti vaikuttaa heihin
lamauttavasti, jos osaston jäsenet eivät katso asiakseen
kokoukseen saapua. Samoin on muistettava, että
vain ne henkilöt kehittyvät johtaviksi voimiksi, ensin
osastossaan ja myöhemmin kenties suuremmissakin,
työväenliikkeen eri aloilla toimivissa järjestöissä, jotka
omakohtaisesti antautuvat harjoitustyöhön.
Osaston jäsen on siis niinkuin kansalainen yhteiskun
nassa, jolle yhteisö asettaa määrätyt velvollisuudet ja
takaa määrätyt oikeudet. Sama suhde on olemassa
myöskin osastolla koko liittoon nähden. Osasto kuuluu
jäsenenä piirijärjestöön ja sen kautta liittoon, siis
siihen kokonaisuuteen, minkä koko maan sosialidemo
kraattinen, järjestynyt työläisnuoriso muodostaa. Tämä
yhteisyys asettaa osastolle velvollisuuksia, mutta antaa
myöskin oikeuksia. Ja osaston kaikkien jäsenten, mutta
erittäinkin sen toimitsijain, on ajateltava tätä suhdettansa keskusjärjestöihin, eikä ainoastaan ajateltava,
vaan myöskin täytettävä huolellisesti ne velvollisuudet,
jotka näihin järjestöihin kuuluminen asettaa. Jos
osastoissa pääsisi sellainen ajatus määräämään, että
keskusjärjestöt ovat olemassa »muuten vain», joiden
esittämiä tehtäviä voidaan suorittaa, mutta voidaan
olla suorittamattakin, niin silloin oltaisiin sillä tolalla,
ettei maassa olisi olemassa mitään yhdenmukaista
sosialistisen nuorison toimintaa, taistelurintamaa, vaan
ainoastaan hajanaisia ja hapuilevia ryhmiä siellä
täällä.
Nuorisoliikkeen voiman muodostaa jokaisen liiton
jäsenen yhteinen ponnistus, ja liittoon kuuluvien jär
jestöjen keskinäinen velvollisuuksien huolellinen ja
täsmällinen täyttäminen.
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Osaston johtokunta.

Osaston johtokunnan ja eri toimihenkilöiden tehtävät
ovat säännöissä niukkasanaisesti määrätyt. Ja kaikki
nuoriso-osastojen jäsenet luonnollisesti ovat niihin sään
töihin tutustuneetkin, mutta siitä huolimatta on niistä
syytä mainita mahdollisimman usein.
Johtokuntaan on sopiva valita vähintään 5 jäsentä
ja saman verran varajäseniä. Suuret osastot voivat
valita johtokuntaan useampiakin jäseniä, esim. 7 henki
löä. Tuskinpa on tarpeellista mainita, että johtokunnan
jäseniksi vahtaan osaston innokkaimpia ja kykenevinä piä jäseniä, sillä siihen valitut henkilöt joutuvat todella
kin johtajien asemaan, joiden taidosta ja innosta osas
ton menestys riippuu.
Johtokunta on osastolle vastuussa, ei ainoastaan
omista tekemistään päätöksistä, vaan myöskin yksi
tyisten jäsentensä tehtäväksi annettujen tointen hoita
misesta. Sen vuoksi johtokunnan jäsenten on tarkkail
tava myöskin toistensa toimintaa. Ellei tällaista tark
kailua harjoiteta voi osaston toimitsijoilla olla huoli
mattomuuksia ja laiminlyöntejä toimensa hoitamisessa.
Varsinkin rahastonhoitajan tehtävien tarkkaileminen
on tarpeellista, ei yksinomaan sen vuoksi, että rahaston
hoitaja pitäisi varat tallella, vaan myöskin sen vuoksi,
että hän aikanansa suorittaisi kassastansa ne maksut,
jotka osasto on päättänyt maksettaviksi. Ainakin
verojen suorittaminen keskusjärjestöille on sellainen
tehtävä, josta on syytä koko johtokunnan huolehtia,
siksi kunnes rahastonhoitaja tottuu sen tekemään täs
mällisesti.
Johtokunta on vastuussa toimintaraporttien lähettä
misestä piiritoimikunnalle ja liitolle, ja suhteiden hoita
misesta muihin työväen puolue- ja valistusjärjestöihin,
sääntöjen noudattamisesta ja päätösten toimeenpane
misesta, alajaostojen toiminnasta, yleensä koko osas
ton toiminnasta.
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Johtokunnan on huolehdittava myöskin siitä, että
piiritoimikunnan ja liittotoimikunnan tiedossa aina on
osaston toimihenkilöiden osoitteet, sillä siten säilytetään
katkeamaton yhteys osaston ja keskusjärjestöjen välillä.
Näin ollen on johtokunnalla varsin suuri vastuu tehtä
vänsä hoitamisesta. Johtokunnan jäsenyys antaa
enemmän velvollisuuksia kuin oikeuksia. Mutta työte
liäs, reipas ja toverillinen johtokunta voi tehdä tavatto
man paljon vaikeissakin oloissa nostattaakseen osas
ton toiminnan ja tehdäkseen omasta järjestöstään suu
ren ja voimakkaan, jossa innostus ja uhrautumisvalmius
on ominaista jokaiselle jäsenelle.
Johtokunnan valinta ei siis saa olla sattumanvarai
nen. Tämä ei merkitse sitä, että aina on johtokunnassa
varattava tila. yksinomaan uusille voimille, vaan on
pyrittävä siihen, että vanhempien, kokeneempien ja
nuorten tovereiden kunto yhtyvät johtokunnassa työs
kentelemään osaston hyväksi.
Puheenjohtaja.

Puheenjohtaja on osaston edustavin henkilö ja
häneltä vaaditaan hoitaessaan hyvin tehtävänsä, var
sin paljon. Hänen kunnostaan, aloitekyvystään, järjestystaidostaan ja suhtautumisestaan, riippuu san
gen usein se, edistyykö vai taantuuko osaston toiminta.
Unelias tai muuten välinpitämätön henkilö ei sovi
puheenjohtajan paikalle.
Puheenjohtaja kutsuu koolle johtokunnan ja osaston
kokoukset, laatii työjärjestyksen ja johtaa puhetta
kokouksissa, tarkkailee ensikädessä että sääntöjä ja
osaston päätöksiä noudatetaa.n. Puheenjohtaja huo
lehtii siitä, että kaikki osastolle saapuvat kirjelmät ja
asiat huolellisesti valmistetaan johtokunnassa ennen
kuin ne osastolle esitetään.
Puheenjohtaja saapuu ensimmäisenä kokoukseen ja
jättää sen viimeisenä. Hänen täytyy tuntea hyvin
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osaston, piirijärjestön ja liiton säännöt, ja omata aina
kin sikäli parlamentaarista tottumusta, ettei muuten
kuin pakosta sekaannu keskusteluihin asioita käsitel
täessä, ja on ehdottomasti puolueeton, kohtelee kaikkia
osaston jäseniä samalla tavalla, ja koettaa sovittaa
jäsenten keskeisiä riitaisuuksia, mikäli niitä ilmenee.
Puheenjohtaja pitää kaikissa toimissaan silmämääränään osaston edistymistä ja arvoa. Hänen pitää olla
yhdistävä ja kokoava voima. Jokaisen tällä paikalla
olevan henkilön on tunnettava vastuunsa.
Sihteeri.

Osaston järjestävä henkilö on sihteeri. Hänen on
pöytäkirjaan kirjoitettava kaikki kokouksien päätökset
ja selostukset keskusteluistakin, jos niin päätetään. Hän
on yhdysside sen välillä mitä on ollut ja nyt on. Hidasajatuksinen ja nahjustelija ei sovi sihteerin tehtä
vään.
Sihteerin on laadittava puolueettomia ja virheettö
miä pöytäkirjoja johtokunnan ja osaston kokouksista ja
raportit piiritoimikunnalle ja liitolle, toimintakertomus
vuosikokoukselle, hoidettava kokousten ja muiden
osaston järjestämien tilaisuuksien ilmoittaminen ja
yleensä koko osastotoiminnan reklaami, säilytettävä
pöytäkirjat ja saapuneet kirjelmät. Sihteerin pitää
harjoittaa kirjoitustaitoansa ja kielitajuansa niin, että
hän osaa kirjoittaa sellaisia pöytäkirjoja ja kirjeitä,
jotka eivät häpäise tekijäänsä ja osastoa, ja kelpaavat
vielä jälkeentulevaistenkin katseltaviksi. Ja vielä lisäksi
innokas sihteeri harjoittelee laittamaan koristeellisia
ja huomiota herättäviä julisteita osaston tilaisuuksista,
vaikka painettujakin kokous- ja iltamailmoituksia käy
tetään.
Ellei osastolla ole erityistä kirjeenvaihtajaa, joka
liiton äänenkannattajalle ja paikalliselle puoluelehdelle
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lähettää ennakkouutisia osaston järjestämistä tilai
suuksista sekä selostuksia niistä ja muusta osaston
toiminnasta, niin on se sihteerin tehtävä.
Rahastonhoitaja.

Rahastonhoitajan on huolehdittava taloudellisista
seikoista ja hänellä on hallussaan osaston omaisuus,
joka on toiminnan perustus. Henkilön, joka joutuu
rahastonhoitajan paikalle, täytyy omata, vaikka ei
varsinaista tottumusta olisikaan, taipumuksia täsmälli
syyteen ja järjestykseen. Ensikädessä on hänen varot
tava sekoittamasta omia asioitaan sekä varojaan ja
osaston varoja toisiinsa. Huolimatonta tuulihattua ei
ole valittava rahastonhoitajaksi.
Rahastonhoitaja pitää kirjaa osaston tuloista ja
menoista, veloista ja saatavista. Hän ei suorita muita
maksuja, eikä yleensä ryhdy mihinkään muihin rahaasioihin, kuin mistä osasto on päättänyt. Rahaston
hoitaja huolehtii, että hänellä on asianmukaiset todis
tukset tuloista ja menoista niin hyvässä järjestyksessä,
ettei kassan tarkkailijoilla ja tilintarkastajilla ole syytä
huomautuksiin.
Rahastonhoitajan on, vaikka erityinen jäsenkirjurikin
on olemassa, huolehdittava siitä, että jäsenet säännölli
sesti suorittavat jäsenmaksunsa, ja laadittava kuukau
sittain rästilista. Rahastonhoitajan on oltava sään
nöllisesti johtokunnan ja osaston kokouksissa, annet
tava niissä tarvittaessa tietoja taloudellisesta asemasta
ja koetettava estää epäviisaiden ja liian hätäisten, osas
ton taloudelle turmiollisten päätösten syntymistä.
Mutta osaston taloudellinen vaurastuminen ja varojen
kokoaminen ei rahastonhoitajalle saa muodostua sel
laiseksi intohimoksi, ettei hän muista niitä velvolli
suuksia, mitä piirijärjestöön ja liittoon kuuluminen
asettaa, s. o. verojen täsmällistä suorittamista.
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Jäsenkirjuri.

Jäsenkirjurin toimi on myöskin varsin tärkeä nuorisoosastossa, sillä hän joutuu ensimmäisenä kosketuksiin
uusien tulokkaiden kanssa, ja hänen on pysyteltävä
aina mukana osaston järjestämissä tilaisuuksissa van
hojenkin jäsenten vuoksi. Sillä jäsenmaksujen suoritta
minen pyrkii unohtumaan niiltäkin, jotka ovat jo vuosi
kausia kuuluneet osastoon, ja jäsenkirjurin tehtävä on
huolehtia siitä, ettei tällaista unohtumista tapahdu.
Hänen on sopivaksi harkitsemallaan tavalla huomautet
tava kullekin rästiläiselle verojen suorittamisesta tava
tessaan heitä osaston järjestämien tilaisuuksien ulko
puolellakin .
Suurissa osastoissa on sopivaa valita jäsenkirjurin
avuksi useampia jäsenmaksujen kantajia, joilla kulla
kin on oma määrätty alueensa. Tämän järjestelmän
avulla monet osastot ovat saaneet jäsenmaksujen suo
rituksen ja sen kautta myöskin verojen tilityksen kes
kusjärjestöille täsmälliseksi.
Eri toimikunnat.

Ripeän ja monipuolisen osastotoiminnan edellytys
on eri toimikuntien perustaminen. Vaikka osaston
jäsenillä olisi hyvinkin suuri innostus ja halu asioiden
järjestämiseen, niin että toiminta luistaisi joka kohdal
taan moitteettomasti, ei kuitenkaan saavuteta hyvää
tulosta ilman työnjakoa. Sen vuoksi perustetaan tar
peen mukaan toimikuntia eli alajaostoja, jotka kukin
saavat yhden osastotoiminnan alan hoidettavakseen.
Huvitoimikunta on jo totuttu valitsemaan kaikissa
nuoriso-osastoissa, missä vain jäseniä on vähänkin
enemmän. Sen tehtävät käyvät selville pääpiirteissään
jo nimestäkin. Huvitoimikunnalle kuuluu etupäässä
huvien järjestäminen ja ohjelma-avun antaminen
yleensä kaikkiin osaston järjestämiin tilaisuuksiin.
Se on taloudestaan, samoin kuin kaikesta muustakin
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toiminnastaan vastuussa johtokunnalle. Johtokunnalla
on oikeus tarjota apuansa erinäisten tilaisuuksien ohjel
man järjestämiseen, tai järjestää ne kokonaan yksin,
jos johtokunta niin haluaa.
Kirjallisuustoimikunta, hoitaa liiton äänenkannatta
jan ja tilapäisjulkaisujen sekä puoluelehtien ja -kir
jallisuuden levitystyön. Kokemus on osoittanut, että
luovuttamalla tämäkin tehtävä erityisen toimikunnan
huostaan saavutetaan paras tulos. Tämän toimikunnan
johtajaksi valitaan vielä erityinen kSviallisuuspäällikkö, joka huolehtii »Työläisnuorison» ja muiden puolue
lehtien tilaushankinnan järjestämisestä, irtonumeroiden ja kirjallisuuden myymisestä. Hänen täytyy olla
tehtäväänsä innostunut ja väsymätön henkilö, joka ei
lamaannu vaikka laiskottelijoita olisikin joukossa.
Muita vaikka kirjallisuustoimikunta ja päällikkö ovat
olemassa, niin ei se suinkaan vapauta muita osaston
jäseniä lehtien ja kirjallisuuden levitystyöstä. Kirjalli
suustoimikunta on vain järjestävä ja toimiva elin, jolle
kaikkien osastolaisten on annettava apuansa ja astut
tava tarpeen vaatiessa myöskin toimikunnan jäseneksi.
Jos osaston jäsenluku on suuri ja voimia riittävästi,
niin voidaan vielä valita seuraavat toimikunnat:
Agitatsionitoimikunta huolehtimaan aatteen levitystyöstä, vastaanottokokouksien, vapaailtamien, hyökkäysmatkojen, koti- ja työpaikka-agitatsionin y. m.
sellaisen toiminnan järjestämisestä, jonka avulla vaiku
tetaan liikkeemme ulkopuolella olevaan nuorisoon
sen saamiseksi joukkoomme.
Retkeilytoimikunta järjestää osaston jäsenille vie
railuja naapuri-osastoihin, retkeilyjä luontoon, kävellen,
hiihtäen, soutaen tai ajaen, miten vuodenaikojen ja
muiden asianhaarain vuoksi on soveliasta. Myöskin
retkeilytoimikunnan on pidettävä aatteellisia näkökoh
tia ja agitatsionityötä silmämääränään retkeilyjä jär
jestäessään. Ja ellei osaston voimat riitä erityisen agitatsionitoimikunnan perustamiseen, niin kuuluu myös-
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kin hyökkäysmatkojen järjestäminen retkeilytoimikunnalle.
Näytelmätoimikunta perustetaan suurissa osastoissa
silloin, jos osaston jäsenissä on joukko sellaisia henki
löitä, jotka erikoisemmin pyrkivät näytelmäesityksis
sään taiteelliselle tasolle tai joille näytteleminen on
mieliharrastus. Ellei erikoista tarvetta tällaisen toimi
kunnan perustamiseen ole, niin annetaan huvitoimikunnan hoitaa näytelmien valitseminen ja niiden esittä
minen. Myöskin näytelmätoimikunta on johtokunnalle
vastuussa taloudestaan ja toiminnastaan.
Toiminnan tullessa yhä monipuolisemmaksi esiintyy
tarve muidenkin jaostojen perustamiseen, niinkuin
esim. kansantanhujaosto, musiikkijaosto, joka huolehtii
laulukuoron tai soittokunnan asioista j. n. e.
Urheilutoimikunta huolehtii urheilullisista tehtävistä,
järjestää jäsentenvälisiä kilpailuja, valitsee joukkueet
piiritoimikunnan toimeenpanemiin kilpailuihin j. m. s.
Toimikuntia valittaessa ja niiden jäsenten on kuiten
kin aina muistettava, ettei toimikuntien olemassaolo
ja suuri lukumäärä sellaisenaan tee osastoa voimak
kaaksi. Vasta silloin kun ne tekevät reippaasti tehtä
vänsä, saavutetaan hyvä tulos.

KOKOUKSET.
Virallinen kokous.

Osaston virallinen kokous pidetään sääntöjen mukaan
vähintään kerran kuukaudessa. Sen tehtäviin kuuluu
päättää kaikista taloudellisista kysymyksistä ja muista
sellaisista asioista, jotka katsotaan niin tärkeiksi, että
niitä ei johtokunta ole oikeutettu yksin ratkaisemaan.
Kesäkuukausinakin on johtokunnan huolehdittava
kokousten koollekutsumisesta sillä keskusjärjestöiltä
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saapuu kirjelmiä ja muitakin asioita ilmenee, jotka
vaativat kokoontumista ja toimenpiteitä.
Viikkokokoukset.

Huomattava osa nuoriso-osastojen valistus- ja harjoi
tustyöstä suoritetaan n. s. viikkokokouksissa. Niissä
tehtävän työn kautta koetetaan saada esille jokaisen
jäsenen kyvyt ja taipumukset, sekä herättää innostusta
niitä edelleen kehittämään, ja pyritään nostamaan
jäsenistön sekä älyllistä että moraalista tasoa.
Ohjelma näihin kokouksiin laaditaan mahdollisim
man vaihtelevaksi, mutta arvokkaaksi, pitäen silmämääränä sitä, että viikkokoukset muodustuvat tilai
suuksiksi, jotka todellakin kehittävät osaston jäseniä
siihen suuntaan ja sitä tarkoitusta palvelemaan, mitä
varten osasto on perustettu. Remuamis- ja kujeilemistilaisuuksiksi ne eivät saa muodostua. Viikkokokouk
sissa on kyllä leikinlaskijoilla suuremmat valtuudet
kuin virallisissa kokouksissa, ja onpa kevyt asioiden
käsittely välistä suorastaan hyödyksikin jäsenistön
viihdyttämiseksi, mutta on vain varottava menettä
mästä vakavaa pohjaa jalkojensa alta ja yrittämästä
leikillä kuitata sellaisia asioita, jotka ovat vakavasti
käsiteltävä, vaikka ne esiintyisivät viikkokokouksessa.
Ohjelma viikkokokouksiin järjestetään edellisessä
kokouksessa, ellei siitä huolehdi erityinen ohjelmatoimikunta.
Uusissa osastoissa, joissa nuoret henkilöt lähtevät
aivan alusta, on tietenkin outoa aloittaa henkinen
»treenaus», sillä ainahan naurajia on olemassa, jos vaan
siihen vähänkin on aihetta, ja nauraa osaavat sellaiset
kin, jotka eivät juuri muuhun kykenekään. Mutta
nuoriso-osastolaisen on taisteltava ujouttansa vastaan
ja kunkin kohdaltaan antauduttava ohjelman suori
tukseen. Sillä vain omakohtaisen harjoituksen avulla
saavutetaan taito.
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Harjoitusaineiksi viikkokokouksiin sopii puheiden ja
esitelmien pitäminen — vakavien ja leikillisten — runo
jen ja kertomusten esittäminen, soitto ja laulu, keskus
telukysymysten alustaminen ja niistä keskusteleminen.
Myöskin seuralehden sopivin ilmestymispaikka on viikko
kokous. Sitäpaitsi tarjoaa se tilaisuuden jokaiselle jäse
nelle totuttaa itseänsä puheenjohtajan ja sihteerin tehtä
viin. Sillä yleisesti vakiintunut tapa on, että kokouk
sen sihteeri siirtyy ilman eri vaalia seuraavan kokouk
sen puheenjohtajaksi. Viikkokokoukselle hyväksytään
työjärjestys samoin kuin virallisellekin kokoukselle ja
sihteeri laatii pöytäkirjan, joka tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Mutta ohjelman rikastuttamiseksi
ja jäsenistön kynäily- ja humorististen lahjojen kehit
tämiseksi on useassa osastossa käytännössä sellainen
tapa, että paitsi varsinaista sihteeriä, joka merkitsee
asiat pöytäkirjaan niinkuin ne ovat tapahtuneet, vali
taan toinen n. s. ilmapöytäkirjuri eli nurkkasihteeri,
joka katseleka asioita leikillisestä näkökulmasta ja
laatii pöytäkirjansa, joka myös esitetään seuraavassa
kokouksessa, jokseenkin vapaasti, ottamalla kokouk
seen menosta kirjoihinsa vain sellaisia kohtia, jotka
hänen mielestänsä ovat omiansa hauskuutta herättä
mään. Viikkokokouksen ohjelman päätyttyä voidaan
osaston tarkoitusperiä vaarantamatta leikkiäkin.
Mainitut viikkokokouksien ohjelmat on jokaisessa
osastossa pyrittävä saamaan vaihtelevaksi. Ylempänämainitut harjoitusaineet eivät suinkaan ole ainoita
jotka sopivat ohjelmaan. Eikä niitä olekaan mainittu
kaavana, josta ei saisi poiketa. Päinvastoin, jokainen
osastolainen harkitkoon mitä uutta ja hyvää hän voisi
esittää ja keksiä viikkokokousten ohjelmaa rikastutta
maan ja saattamaan kiintoisammaksi ja kehittävämmäksi.
Viikkokokouksessa suoritettuja ohjelmanumeroita
arvostellaan sekä sisällön että esitystavan suhteen.
Nuoriso-osaston järjestämissä tilaisuuksissa ei sovi
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esitettäväksi millaiset runot, kertomukset ja laulut
hyvänsä, vaan on esiintyjän yritettävä valikoida esi
tettävänsä niin, ettei niiden sisältö sodi sosialistista
maailmankatsomusta vastaan, eivätkä taiteellisessa
suhteessa ole ala-arvoisia. Samoin esiintyjän on koe
tettava saada esitystapansa yhä paremmaksi ja ilmaisu
keinonsa rikkaammiksi. Ohjelmaa ei suoriteta vain
suorittamisen vuoksi ja ajan kuluksi, vaan kaiken
tarkoituksena on kehittyminen ja kasvaminen. Sen
vuoksi esityksiä arvostellaan.
Mutta arvostelu on kaksiteräinen miekka joka tai
tamattomasti käytettynä voi aiheuttaa aivan päinvas
taisen tuloksen kuin mihin pyritään. Tarkkoja ohjeita
arvostelemiseen ei voida antaa, sillä voivathan eri
henkilöt aivan vilpittömästi pitää sama esitystä kii
tettävän hyvänä ja toiset suorastaan mitättömänä,
kukin makunsa mukaan. Sellaista mielipiteiden eroa
vaisuutta ei voida välttää missään, mutta siitä huoli
matta on arvosteltava. Ja jos jokainen osastolainen
pitää perusajatuksenaan esityksissään ja arvosteluis
saan, ei omia yksilöllisiä näkökohtiaan ja pyyteitään,
vaan osaston parasta, sen jokaisen jäsenen kehitty
mistä mahdollisuuksiensa mukaan ja hyvän toveri
hengen luomista osaston piiriin, niin varmasti arvoste
lusta on hyötyä. Mutta varottakoon käyttämästä
arvostelua »vanhojen kalavelkojen» maksamistilaisuuksina, samoin kuin esityksissäkin ampumasta harkitse
mattomia myrkkynuolia. On tapauksia, että yksi ainoa
ilkeämielinen ilmapöytäkirja tai seuralehdessä salanimen varjossa julkaistu kirjoitus on uhkannut hajoit
taa koko osaston.
Agitatsionikokous.

Paitsi virallisia ja viikkokokouksia järjestetään
silloin tällöin n. s. agitatsioni- eli vastaanottokokouksia. Niiden tarkoituksena on uusien jäsenten hankki-
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minen. Tällainen kokous on järjestettävä erikoisella
huolella. Siitä on ilmoitettava hyvin sanomalehdessä
ja pylväsilmoituksilla, mutta ennenkaikkea suullisesti.
Persoonallista agitatsionia on ennen kokousta harjoi
tettava tarmokkaasti, ja sopivaa on myöskin jakaa työ
läisnuorille vartavasten laitettuja kutsukortteja tilai
suuteen. Varsinkin suuremmissa väestökeskuksissa,
kuten kaupungissa ja tehdas-seuduilla toimiville osas
toille voidaan tätä tapaa suositella.
Ojelma on luonnollisesti valmistettava erikoisella
huolella. Vieraille on tarjottava vain parasta, niin että
toiminta olisi omiansa vetämään puoleensa ja liittä
mään osaston jäseniksi niitäkin, jotka aikaisemmin ovat
epäilevästi suhtautuneet nuoriso-osastoon. Vastaanottokokouksen ohjelmassa täytyy ehdottomasti olla
puhe tai esitelmä, tahi molemmat, joissa selostetaan
nuorisotoiminnan pyrkimyksiä ja päämääriä, sillä
yksistään huviohjelman avulla, jota kyllä myöskin pitää
olla, ei sosialistinen nuoriso pyri järjestöjänsä lujitta
maan. Puheet ja esitelmät eivät tarvitse olla eivätkä
saakaan olla pitkiä, ja parempi on, että esitetään mie
luummin kaksi lyhyttä puhetta tai esitelmää kuin yksi
pitkä, sillä siten vältetään kuulijoiden ikävystyttämi
nen, joka on uhkaamassa useimmassa tapauksessa sil
loinkin kun puhuja tai esitelmöitsijä on oikein »ammattitekijä».
Läheskään kaikkiin osastojen järjestämiin vastaanottokokouksiin tai vapaailtamiin ei saada puhujaa
piiritoimikunnalta tai liitolta, mutta silloin on turvau
duttava omiin voimiin. Ne joilla on enimmän taipu
muksia puhumaan ja esitelmöimään, astuvat esiin.
Hyvin sopiva tapa on myöskin se, että osastojen
puhuja-alokkaat vierailevat vuorotellen naapuriosastoissa puheen- ja esitelmänpitäjinä niiden vastaanottokokouksissa ja vapaailtamissa. Sillä monellekin aloi
televalle esiintyjälle on kiusallista puhua omassa osas
tossa kun kaikki ovat niin »tavattoman tuttuja». Täi-
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laisen osastojen välisen vuorovaikutuksen avulla herä
tetään ja kasvatetaan puhujavoimia ja saadaan vaih
telua osaston järjestämien tilaisuuksien ohjelmaan.
Toverikokoukset ja perheiltamat.

Osaston toimissa kiinteästi uurastavat henkilöt tun
tevat välistä tarvetta viettää jonkun hetken »omin
joukoin». Ja sellainen tunne on varsin oikeutettu.
Sillä osastotoiminnassa
tarvitaan toverihenkeä ja
myöskin toveruussiteitä. Yhteiset tilaisuudet, joihin
pääsy on vain osaston jäsenillä, ovat omiansa lujitta
maan osastolaisten yhteenkuuluvaisuudentunnetta ja
innostamaan uusiin ponnisteluihin yhteisen asian puo
lesta. Mutta myöskään tällaisiin toveritilaisuuksiin
ei ohjelmaksi sovi mikä hyvänsä, vaikkakaan niissä
ei tarvita alkeellista agitatsionia harjoittaa, niinkuin
niissä tilaisuuksissa, joissa vedotaan liikkeemme ulko
puolella olevaan nuorisoon. Kaikissa nuoriso-osaston
järjestämissä tilaisuuksissa pitää olla aatteellisuus lei
maa-antavana.

JUHLAT JA ILTAMAT.
Kaikki ihmiset tarvitsevat juhlahetkiä, huvia ja
virkistystä haihduttamaan pois arkisen elämän huolia
ja vaivoja. Kaikki valistusjärjestöt panevat toimeen
monenlaisia tilaisuuksia, jotka ovat tarkoitetut niissä
mukana olleille tarjoamaan virkistystä ja mielenylennystä. Niin tekevät myöskin kaikki nuoriso-osastot.
Kuitenkin vietetään paljon sellaisia iltamia ja juhlia,
jotka eivät mitenkään vastaa oikeata tarkoitustaan.
Nuoriso-osastojen järjestämät tilaisuudet eivät saa
olla ala-arvoisia, se olkoon pyrkimys jokaisessa osas
tossa, missä juhlia tai iltamia käydään järjestämään.
On kyllä totta, että nuorilla henkilöillä, jotka ovat
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tottumattomia, eivätkä monet ole koskaan nähneet
kään kunnollisesti järjestettyjä juhlia, on vaikeuksia
voitettavanaan ennenkuin päästään tyydyttävään ja
hyvään tulokseen. Mutta hyvällä tahdolla saadaan
tässäkin asiassa varsin paljon aikaan, sillä juhlatilai
suuksien taso on alhainen, useimmassa tapauksessa
juuri sen vuoksi, ettei tositeolla ole yritettykään saada
aikaan kunnollista. Ja mitäpä auttaa tottumus ja
taito, ellei niitä sovelluteta käytäntöön.
Juhlia järjestävän toimikunnan, sen jokaisen jäse
nen, pitää tuntea vastuunsa ja velvollisuutensa juhlien
onnistumisesta, ei ainoastaan taloudellisessa, vaan myös
kin valistuksellisessa suhteessa. Juhlia ja iltamia val
mistelemaan on ryhdyttävä hyvissä ajoin. Kunnolli
nen järjestely vaatii aikaa tottuneiltakin. Jo etukäteen
on valittava henkilöt jokaiseen pienimpäänkin järjes
tettävässä tilaisuudessa esiintyvään tehtävään, ja
hankittava tarpeelliset välineet, aivan pikkuesineitä
myöten. Ja tietenkin on jokaisen tehtävän suorittajan
oltava ajoissa paikalla.
Huonosti järjestetty tilaisuus alkaa siten, että vasta
yleisön saavuttua aletaan haalimaan henkilöitä eri
tehtäviin, ohjelman suoritukseenkin, koska se ja se
henkilö »ei ole saapunut vaikka lupasi». Hyvin usein
tällaisessa tilaisuudessa kysästään esim. puhujaksi saa
puneelta henkilöltä, eikö hän ennen juhlapuhetta voisi
pitää tervehdyspuhettakin ja sitten lausua runon ja
kenties esittää huumoriakin, muutaman kuplettilau
lun j. n. e. Tällaisessa tilanteessa tuskaillaan ja ollaan
hermostuneita. Yleisössä ei se suinkaan nosta juhla
mieltä, vaan siihen sijaan se jo heti alusta alkaen menet
tää luottamuksensa ja arvonantonsa juhlan järjestäjiä
kohtaan. Ja kun vihdoin joten kuten päästään alkamaan,
on yleisö vastahakoisessa vireessä. Viivyttelyllä ja
hapuilemisella on luotu pohja kaikille muille puuhai
luille, supattelemiselle, kujeilemiselle ja naureskelulle,
mutta ei ohjelman tarkkaamiselle.
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Hyvin järjestetyssä juhlassa tai iltamassa tapahtuu
kaikki ohjelman suoritus tarkan, ennakolta laaditun
suunnitelman mukaan, määrätyin väliajoin. Kaikki
tarvittavat tavarat, tuolit ja pöydät, ovat paikoillaan
sekä salissa että näyttämöllä, niin ettei yleisöä häiritä
niiden kuljettamisella ja kalisuttamisella. Yksi henkilö
toimii juhlien ohjaajana ja hän esittelee ennakolta
jokaisen ohjelmanumeron yleisölle. Jos ohjelman esit
telijällä on täydellisesti ohjat käsissään — jokainen
esiintyjä oikealla ajalla saapuvilla — käy kaikki reip
paasti ja silloin on varsin paljon voitettu, vaikkapa
esitykset eivät erinomaisen korkeita saavutuksia olisi
kaan.
Välttämätöntä on myöskin laittaa juhlapaikka kau
niiksi ja viihtyisäksi. Kuinka paljon meillä vielä
yleensä kaikki järjestöt lyövätkään laimin tässä suh
teessa! Nuorten on kiinnitettävä huomionsa tähänkin
seikkaan ja tehtävä parhaansa sen puolesta, että juhlahuoneusto, miten vaatimaton se muuten lieneekin, on
ainakin puhdas ja terveydenhoidollisessa suhteessa tyy
dyttävä. Likainen permanto ja huonosti tuuletettu
huone luo ikävän ja ahdistavan mielialan. Juhlahuoneuston pitäisi olla valoisan ja miellyttävän, niinkuin
aatteen temppelin konsanaan. Nuorisojärjestöillä ei ole
mahtia niiden muuttamiseen, talot ovat sellaisia kuin
ne ovat, mutta ikäväkin huoneusto saadaan paljon miel
lyttävämmäksi käyttämällä erinäisiä koristelukeinoja.
Kaikkina vuodenaikoina tarjoaa luonto jotakin juhla
paikan kaunistamiseen kelpaavaa. Koivun ja pihlajan
lehvistä, katajan oksista, haavan lehvistä j.m.s. saadaan
kyllä, kun vain on hyvää tahtoa ja muutamia viisaita
päitä yhdessä ajattelemassa ja näppäröitä käsiä ahertelemassa, varsin hauskoja koristesommitelmia. Paperikoristeita, puhdas pöytäliina ja kukka puhujan edessä
olevalle pöydälle eivät myöskään yleensä ole mahdotto
mia hankkia, mutta nekin lisäävät kaikkien juhlissaolijoiden viihtyisyyttä ja kohottavat juhlamieltä.
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Täsmällisyys puuttuu yleisöltä juhliin saapumisessa
hyvin suuressa määrässä. Se tuottaa hankaluuksia ja
sekoittaa usein juhlien järjestäjien ennakkosuunnitel
mat. Ja niin syvällä on vielä yleisössä, varsinkin maa
seudulla, viivyttelemisen tottumus, ettei voitane ohjeeksi
ottaa sitä, että tilaisuus on aloitettavana juuri sinä
kellon lyömänä, minä ohjelma on ilmoitettu alkavaksi,
mutta täsmällisyyteen järjestämiensä tilaisuuksien alka
misessa, samoinkuin kaikissa muissakin toimissaan,
on nuoriso-osastojen sitkeästi pyrittävä.

HYÖKKÄYS- JA VIERAILURETKET.
Jokainen kunnollinen nuorisoliittolainen on aatteensa
apostoli, jonka sydämellä on halu oman osastonsa toi
minnan kehittäminen ja kunnostaminen, mutta myös
kin pyrkimys saada naapuripaikkakuntienkin vielä
nukkuva työläisnuoriso heräämään työhön ja toimin
taan työläisnuorison asian puolesta. Ja melkein millä
osastolla hyvänsä on aivan lähettyvillä sellainen aatteel
lisessa suhteessa pimeä korpiseutu, jonka työläisnuoret
kuluttavat vapaa-aikansa omaksi turmiokseen ja luok
kansa vahingoksi.
Sellaisessa tapauksessa on nuoriso-osaston jotakin
tehtävä. On järjestettävä paikkakunnalle hyökkäysmatka. Asetutaan yhteyteen jonkun paikkakunnalla
olevan, nuorisotoiminnalle myötämielisen henkilön
kanssa, hankitaan huoneusto ja kutsutaan nuorisoa
tehokkaasti ilmoittamalla saapumaan tilaisuuteen.
Hyökkäysmatkaa varten valmistetaan mahdollisim
man hyvä ohjelma, samoja näkökohtia silmälläpitäen
kuin agitatsionikokoukseenkin. Sillä tarkoitushan on
ohjelman suorituksella todistaa paikkakuntalaisille, että
se elämä, jota osaston piirissä eletään, on arvokkaam
paa ja siihen kuuluvan nuorison harrastukset yleväm-
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piä, kuin järjestymättömän nuorison. Sen vuoksi on
hyökkäysmatkan tekijöiden huolellisesti valvottava,
että myöskin heidän käyttäytymisensä on esimerkiksi
kelpaavaa.
Jos mahdollisuuksia on olemassa ja aikaa riittää, niin
perustetaan paikkakunnalle jo ensimmäisellä retkellä
nuoriso-osasto. Mutta ellei perustamista ehditä suo
rittaa, niin jatketaan toimenpiteitä, joko tehdään paikka
kunnalle toinen retki, tai pyydetään piiritoimikunnan
lähettämään henkilö perustamaan sinne osasto. Mis
sään tapauksessa ei asiaa jätetä unohduksiin, jos kerran
osaston toiminnalle on mahdollisuuksia olemassa. Uutta
maata on valloitettava, uusia joukkoja liitettävä riveihimme ja nuoriso-osastot ovat siinä aatteellisessa
valloitus- ja raivaustyössä hyökkäysmatkojen avulla
saaneet suuria aikaan.
Vierailuretkiä naapuriosastoihin järjestetään tutustu■ mis- ja toverihengen lujittamistarkoituksessa. Tällai
sissa vierailutilaisuuksissa suoritetaan ohjelmaa sekä
vierailijoiden että isäntäosaston puolesta. Vierailuja
voidaan tehdä kaikkina vuodenaikoina ja niillä kulku
neuvoilla, jotka kulloinkin parhaiten sopivat. Samoin
ohjelman laatu on suuressa määrin riippuvainen siitä,
onko yhteinen tilaisuus sisällä huoneessa vai ulkona
luonnon helmassa. Aatteellinen sävy näilläkin tilaisuuk
silla pitää olla, vaikkapa leikit ja ulkoilmaelämä työntäisivätkin syrjään pitkät luennot ja esitelmät.

LAULU.
Laululla on varsin suuri vaikutus yleensä kaikkiin
ihmisiin. »Laulu syömet aukaisee», sanotaan, eikä se ole
vain turhanpäiväinen sananparsi. Aatteellisessa toimin
nassa, erikoisesti juuri nuorisotyössä, jossa tarvitaan
innostusta, reippautta ja ihanteellisuutta, on laululla
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sellainen merkitys, ettei sitä koskaan liian suureksi
arvioida.
Virittämällä reipas yhteislaulu kokouksen, iltaman
tai juhlan alussa, saadaan mielet herkistymään vastaan
ottavaiseksi muulle aatteelliselle ohjelmalle, jota tullaan
suorittamaan. Yleisissä tilaisuuksissa yhteislaulun
avulla arvosteluasenteessa oleva tai välinpitämätön
yleisö ikäänkuin temmataan ja pakoitetaan mukaan
osalliseksi ohjelman suoritukseen, tavalla jota se pitää
mieluisana. Mutta yhteislaulu voidaan virittää myöskin
silloin tällöin muun ohjelman lomassa, milloin siihen on
tilaisuus. Useimman kokouksen, iltaman ja juhlan
ohjelmassa pyrkii tulemaan »kuolleita kohtia», esim.
näytelmäkappaleen esitystä odotellessa, jolloin yleisö
elelee omaa elämäänsä, kuluttaen aikaansa parhaan tai
tonsa mukaan. Jos silloin kajautetaan reipas yhteis
laulu, niin tulee aika oikein käytetyksi. Tunnelma
pysyy eheänä ja loppujen lopuksi poistuu yleisö ti
laisuudesta tyytyväisempänä kuin jos se siellä olisi
saanut istuskella oman onnensa nojassa aikaansa ku
luttamassa. Ja tilaisuuden järjestäjät saavat puoles
taan olla tyytyväisiä sen vuoksi, että he ovat hallinneet
yleisönsä, ja ovat niin ollen onnistuneet järjestämään
todella aatteellisen tilaisuuden. Mutta yhteislaulut
täytyy tilaisuuden järjestäjäin ennakolta valita, sekä
niiden aloittaja, »lukkari». Ja kaiken varalta on parempi,
että lauluja harjoitellaan osaston kokouksissa omin
joukoin ja sitten »lukkarin» rinnalla ovat ne osastolaiset,
jotka muilta tehtäviltä ehtivät, huolehtimassa siitä,
ettei »laulu mene penkin alle».
Eräs suomalainen nuorisoliikkeen mies on joskus
sanonut: »Niin kauan nuorisoliike menee eteenpäin, kuin
nuoriso laulaa.» Ja niissä sanoissa on hyvin paljon totta.
Sillä laulu on ihanteellisen ja aatteellisen mielen ilmaisu.
Jos nuoriso tulee niin »järkeväksi», että sen mielestä
työväen laulujen laulaminen on jotakin turhanaikaista,
niin on se nuoriso vailla ihanteellisuutta, reippautta
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ja rohkeutta, joita ilman ei mitään suurta saada
aikaan.
Laulakaamme siis järjestämiemme tilaisuuksien alussa,
lopussa ja muun ohjelman lomassa, milloin tilaisuus
tarjoutuu, laulakaamme kulkueissa ja retkeilyillä, mutta
reippaasti!

SEURALEHTI.
Ripeässä toiminnassa olevan nuoriso-osaston työ
muotoihin kuuluu olennaisena osana myöskin käsin
kirjoitetun seuralehden julkaiseminen. Ja monella
kymmenellä Sos.-dem. Työläisnuorisoliiton osastolla on
oma »sanomansa», joka ilmestyy pitempien tai lyhyempien väliaikojen kuluttua. Kieltämättä on seuralehdillä
varsin merkittävä osuus nuoriso-osastojen valistus
toiminnassa. Ihmisen, joka aikoo sanella sanottavansa
yhteiskunnallisessa toiminnassa tai esiintyä sanataiteen
aloilla, on osattava tehdä se tarpeentullen myöskin kir
jallisesti. Ja mikäpä olisi sopivampi harjoitusväline
nuorelle kynänkäyttäjälle kuin osaston seuralehti.
Siinä voidaan julkaista sellaisiakin kirjoitelmia, joissa
esitetyt ajatukset eivät ole niin selkeitä kuin mitä niiden
vaaditaan painetuissa julkaisuissa olevan, eivätkä ne
tyylillisesti vielä ole saaneet kaikkein jalointa ilmaisu
muotoa.
On varsin mielenkiintoista tarkkailla eri osastojen
seuralehtiä, sillä ne ovat kuin sanomalehdet ainakin
niitä julkaisevien yhteisöjen sivistyksellisten ja muiden
pyrintöjen osoittimia. Kun on selaillut ja lueskellut,
vaikkapa ylimalkaisestikin, jonkun osaston muutamien
vuosien aikana ilmestyneen lehtipinkan, niin tietää jok
seenkin tarkalleen osaston toiminnan vaihtelut, voitot
ja tappiot, ilot ja surut, ja myöskin sen valistuksellisen
tason. Sillä vaikka kaikki jäsenet eivät olekaan kynä-
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miehiä, vaan toiset käyttelevät mieluummin ja taita
vammin puhuttua sanaa, niin kyllä seuralehdestä hei
dänkin vaikutuksensa hei]astuu. Sellaisessa tarkkai
lussa voi myöskin tehdä sen havainnon, että missä lehteä
on toimitettu, ei ainoastaan kuulijoiden huvittamistarkoituksessa, vaan myöskin kirjoittajien jatkuvaa
kehitystä silmälläpitäen, niin siellä on saavutettu hyviä
tuloksia. Monet kirjoittajat, joiden ensimmäiset kirjalli
set yritykset ovat sellaisia, että helposti huomaa heidän
kädessään kuokan tai lapion niihin aikoihin pysyneen
paljoa paremmin kuin kynän, kehittelevät itsellensä
vähitellen sellaisen taidon, että tuotteet alkavat ansaita
oikeutuksen painomusteen pariin.
Seuralehti on siis perustettava osaston keskuuteen,
niin pian kuin voimat siihen suinkin myöten antavat.
Toimittajat voidaan valita joko yhtä numeroa varten
tai pitemmäksi ajaksi. Lehtien ulkoasuun ja kaikin
puoliseen siisteyteen on pantava huolta, sillä lehdillä
on arvonsa vielä jälkeenpäinkin kun ne ovat esitetyt.
Niitä voidaan asettaa näytteille piiri- ja liittojuhlissa,
niin ollen on niistä hyötyä ja huvia laajemmallekin pii
rille, kuin ainoastaan oman osaston jäsenille.

SUHTEET MUIHIN TYÖVÄEN
JÄRJESTÖIHIN.
Puolue- ja nuorisoliitto.

Sos.-dem. Työläisnuorisoliiton voimassaolevien liittokokouspäätösten mukaan on »Liiton kaikki toiminta
oleva yhdenmukaista ja sopusoinnussa sos.-dem. puo
lueen toiminnan kanssa, ja on, että tämä yhteistoiminta
kävisi mahdolliseksi, liittotoimikunnan oltava mahdolli
simman läheisessä vuorovaikutuksessa sos.-dem. puolue
toimikunnan kanssa.
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Siihen katsoen, että kiinteästi velvoittava päätös
liiton tai sen jäsenten kuulumisesta sosialidemokraatti
seen puolueeseen estäisi liiton arvostelu- ja toiminta
vapautta, olkoon sos.-dem. puolueeseen kuuluminen ja
siihen liittyminen kunkin liiton jäsenen yksityisasia.»
Kiinteätä, velvoittavaa päätöstä puolueeseen kuulu
misesta ei siis nykyään ole voimassa, mutta ikäänkuin
kirjoittamattomana lakina on olemassa ja siveellisenä
velvollisuutena pidetään, että kaikkien 20 vuotta täyt
täneiden nuorisoliiton jäsenten on kuuluttava myöskin
puolueeseen. Osastoilla, jotka syystä tai toisesta katso
vat puolueeseen yhtymisen tarpeelliseksi, on oikeus
yhtyä osastoina puolueeseen, jossa tapauksessa ne va
pautuvat liitto verosta. Nuorisopiiritoimikunnalle on
kuitenkin puolueeseen kuuluvien osastojen verot suori
tettava ja samoin, niinkuin työväenyhdistystenkin,
kaikki puoluejärjestoille kuuluvat verot.
Se mitä on sanottu Puolueen ja Liiton yhdenmukai
sesta toiminnasta, koskee luonnollisesti myöskin työ
väenyhdistysten ja nuoriso-osastojen välisiä suhteita.
Niiden on tuettava ja autettava toisiansa kaikella tavalla
mihin voimat riittävät; työväenyhdistykset taloudelli
sesti, antamalla esim. kokous- ja iltamahuoneuston
nuoriso-osaston käytettäväksi mahdollisimman halvalla
vuokralla, ellei aivan ilmaiseksi, ja nuoriso-osastolaisten
on puolestaan annettava ohjelma-apua yhdistyksen
järjestämiin tilaisuuksiin ja vaaliaikoina otettava innok
kaasti osaa vaalivalistustyöhön. Yhteistoiminnan ja
keskinäisen avunannon muotoja kyllä löytyy, kun vain
hyvää tahtoa on. Nuoriso-osastolaisten on puolestaan
kaikella toiminnallaan pyrittävä osoittamaan vanhem
malle väelle, varsinkin siellä, missä ennakkoluuloja
nuorisoliikettä kohtaan vielä on olemassa, että nuoriso
omissa järjestöissään vakaassa mielessä valmistautuu
vanhempien tovereiden auttajaksi ja heidän työnsä
jatkajaksi.
Sos.-dem. puoluekokouksen nykyään voimassaoleva
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päätös puolestaan velvoittaa vanhempaa puolueväkeä
tukemaan nuorison järjestäytymis- ja valistuspyrkimyksiä, ja on puolue tätä päätöstä noudattanutkin.
Ammatillinen- ja nuorisoliike.

Varsinaisia järjestöllisiä siteitä Suomen Ammatti
järjestöllä ja Sos.-dem. Työläisnuorisoliitolla ei ole.
mutta sos.-dem. nuorisotoiminnan tehtäviin kuuluu
kasvattaa pystyviä voimia myöskin ammatillista työ
väenliikettä varten. Liittokokouspäätökset määrittele
vät yksityiskohtaisesti nuorisoliiton suhtautumisen am
matilliseen liikkeeseen. Jokaisen nuorisoliiton jäsenen
velvollisuus on kuulua ammattiosastoonsa. Ammatti
järjestöllä on myöskin olemassa omat, edustajakokouk
sensa tekemät päätökset nuorisoliikkeeseen suhtautu
misesta ja sen tukemisesta, mutta Sos.-dem. Työläisnuorisoliittoon nähden ei ammatijärjestö näitä autta
mista ja tukemista koskevia päätöksiä viime vuosien
aikana ole käytäntöön soveltanut. Se seikka ei kuiten
kaan saa nuorisoliittolaisten suhdetta ammatilliseen
liikkeeseen kylmentää, vaan on heidän jatkuvasti teh
tävä ammatillista valistustyötä keskuudessaan ja seu
rattava ammatillisen liikkeen kehitystä.
Työväen Sivistysliitto ja Sos.-dem. Työläisnuorisoliitto.

Työväen Sivistysliitto on perustettu edistämään
työväen opiskelu-, valistus- ja sivistystoimintaa. Tätä
työtään mainittu liitto harjoittaa järjestämällä luentoja,
opintojohtajakursseja sekä kirjeellisiä kursseja eri ai
neissa, perustamalla opintokerhoja, joiden työtä se oh
jaa ja välittää niille kirjallisuutta. Sos.-dem. Työläis
nuorisoliitto kuuluu liittona, siis kaikkine jäsenineen,
Työväen Sivistysliittoon ja toimivat molemmat liitot
läheisessä yhteistyössä sivistys- ja valistustoiminnan
alalla. Kaikkien nuoriso-osastojen opintokerhot ovat
Työväen Sivistysliiton alaisia, nauttivat sen ohjausta ja

39

saavat sen kautta valtioapua kirjallisuuden muodossa.
Kun siis nuoriso-osastot aikovat perustaa keskuuteensa
opintokerhon, mihin Sos.-dem. Työläisnuorisoliiton
edustajakokousten päätökset velvoittavat, pyydetään
perustamisohjeita, os. Työväen Sivistysliitto, Helsinki,
Sirkuskatu 5.
Sos.-dem. Raittiusliitto ja Sos.-dem. Työläisnuorisoliitto.

Raittiuskysymys on yksi tärkeimpiä nuorisotoimin
nan alalla, ja sen vuoksi, että raittiusvalistus- ja kas
vatustyö nuorisoliiton jäsenistön keskuudessa olisi
mahdollisimman tehokasta, ovat Sos.-dem. Työläis
nuorisoliitto ja Sos.-dem. Raittiusliitto pyrkineet yhteis
työhön raittiustyön alalla. Nuoriso-osastot voivat osas
toina yhtyä Sos.-dem. Raittiusliittoon. Jäsenmaksu on
15 markkaa jokaiselta alkavalta sadalta jäseneltä vuo
dessa. Kun osastot voivat raittiusliitolta, kuuluen jäse
ninä siihen, saada arvokasta tukea raittiusvalistustyölleen, niin pitäisi kaikkien Sos.-dem. Työläisnuoriso
liiton osastojen liittotoimikunnan päätöksen mukaan,
kuulua Sos.-dem. Raittiusliittoon.

OPINTOKERHOTYO TYÖLÄIS
NUORISO - OSASTOISSA.
Opintokerhotyö muistuttaa monessa suhteessa nuo
riso-osastojen viikkokokoustoimintaa. Kuitenkin on
näiden kahden sivistystyömuodon välillä eroa. On tosin
kerhomuotoja, n.s. yleisiä kerhoja, joilla on suunnilleen
samantapainen ohjelma kuin viikkokokouksissa, mutta
nekin eroavat viimeksimainitusta kahdessa huomat
tavassa suhteessa: 1 :ksi sikäli, että opintokerhoilla on
oma pieni jäsenistönsä, joka säännöllisesti on opiskelutyössä mukana, jotavastoin viikkokokouksissa kävijät
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voivat suuresti vaihdella ja 2:ksi sikäli, että jo näissä
opintokerhon alkumuodoissa ilmenee pyrkimys varsi
naiseen järjestelmälliseen itseopiskeluun, jotavastoin
viikkokokouksien luontenomaisimpana piirteenä on
ensi-harjoittelu esiintymistaidossa ja kokoustoimin
nassa sekä yleinen sivistävä seurustelu.
Emme anna tässä neuvoja opintokerhon perustami
sesta, emmekä yksityiskohtaisia neuvoja opintojen
järjestämisestäkään. Työväen Sivistysliitolta, jolle työ
läisnuoriso-osastojen opintokerhojen tulee myös ilmoit
tautua, saadaan ilmaiseksi kerhon mallisääntöjä, ilmoit
tautumiskaavakkeita ja kirjanen: »Työväen Sivistys
liiton opintokerhot, niiden järjestö ja tehtävät» joka
sisältää neuvoja kerhon perustamisesta ja opintotyön
järjestämisestä. Kiinnitämme nyt huomion vain niihin
erikoisiin seikkoihin, jotka tulevat kysymykseen työ
läisnuoriso-osastojen opintokerhotyötä järjestäessä.
Kun nuoriso-osastot ryhtyvät opintokerhotyötä käytäntöönotettavaksi suunnittelemaan, niin ei osastoilla
ole mitään syytä lähteä perustamaan n.s. yleistä opinto
kerhoa, jossa ilman kiinteämpää suunnitelmaa kyllä
luettaisiin esim. joitakuita teoksia kaunokirjallisuuden
alalta ja mahdollisesti lisäksi joitakuita helpompia kansantajuistieteellisiä teoksia, mutta sen ohessa suoritet
taisiin runsaasti muuta sivistävää ohjelmaa. Tällaiseen
toimintaanhan on tilaisuus jo viikkokokouksissa. Nuo
riso-osastojen opintokerhojen tulee olla viikkokokouk
sissa suoritetun työn jatkoa; siis ikäänkuin toisena ja
ylempinä luokkina viikkokokouksiin verraten. Näin ei
myöskään ole tärkeätä saada opintokerhoon paljon
jäseniä, vaan parempi on kerätä kerhoon ne jäsenet,
jotka todella innostuvat itseopiskeluun ja joissa myös
tämä harrastus on kestävää laatua.
Opinnot sopinevat nuoriso-osastojen opintokerhoissa
aloittaa kaunokirjallisuuden tutkimisella. Joko kirjalli
suuden historian (kotimaisen tai ulkomaalaisen) pohjalla
tutkitaan kaunokirjallisuutta tai sitten (mikä on vielä-
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kin helpompaa) otetaan jokin kirjailija (esim. London,
Sinclair, Gorgi, Canth, Kivi, Aho tai Sillanpää) lähem
min tutkittaviksi. Mikäli kirjailijasta on saatavana
elämäkerrallinen tutkielma, otetaan se pohjakirjaksi ja
sen ohessa luetaan tärkeimmät kirjailijan teokset.
Tässä opiskelussa käytetään useammanlaatuisia menet
telytapoja. Yksinkertaisin on lukea kirjaa ääneen opintokokouksessa. Hyvin helppo menettelytapa on myös se,
että kullekin jäsenelle edeltäpäin annetaan tehtäväksi
selostaa jokin määrätty sivumäärä (5— 10 sivua) tutkit
tavasta teoksesta.
Ryhtyessä tietopuolisia aineita opiskelemaan, on
nuoriso-osastojen opintokerhojen ensiksi luettava niitä
aineita, joista liitolla on pienet kirjeelliset kurssit sekä
suoritettava niistä tutkinnot. Kun nämä helpot kurssit
on läpikäyty ja siten totuttu opintotyöhön, voidaan
valita jokin aine, joka joko liittyy näihin kurssiaineisiin
tai muuten on sellainen, johon kaikki kerholaiset voivat
innostua. Tällä asteella voidaan myös opintotyössä
hyväksi käyttää niitä yksityiskohtaisia opintosuunnitel
mia, joita on julkaistu Työväen Sivistysliiton Opinto
kirja ILssa ja IILssa (hinta ä 8: —). Vielä huomautamme
että jos kerhot tahtovat opiskella käytännöllisiä aineita,
kuten yhdistyskirjanpitoa, järjestötehtäviä, laskentoa,
suomenkieltä j.n.e., niin parhaiten se käy päinsä Työ
väen Sivistysliiton kirjeopiston avulla.
Opintokerhotyö on käytännöllistä toimintaa, jossa työ
lopuksi itse tekijänsä neuvoo. Vain joitain yleisiä neu
voja ja ohjeita, joilla päästään työn alkuun, voivat
Työläisnuorisoliitto ja Työväen Sivistysliitto tässä suh
teessa antaa. Mutta silti tulee opintokerhojen olla kiin
teässä vuorovaikutuksessa molempien mainittujen jär
jestöjen kanssa. Etenkin on yhteys Työväen Sivistys
liittoon tärkeää, koska opintokerhot voivat sen kautta
saada vähän valtioltakin kirja-avustusta. Mikäli kun
nassa toimii Työv. Sivistysliiton alainen paikallinen
työväen sivistystoimikunta, tulee opintokerhojen myös
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siihen liittyä, ja näin (sekä muutenkin) ryhtyä omaksi
hyödykseen yhteistoimintaan muiden lähellä toimivien
työväen opintokerhojen kanssa. — Kokemuksen kautta
saatua opintokerhotyön »ammattitaitoa» voidaan myös
lisätä siten, että kerhon jäsenet ottavat osaa Työväen
Sivistysliiton järjestämiin opintopäiviin ja opintojohtajakursseihin.

»TYÖLÄISNUORISO» JA LIITON
T1LAPÄIS JULKAISUT.
Sos.-dem. Työläisnuorisoliiton äänenkannattaja on
»Työläisnuoriso». Se on liiton parhain valistusväline,
jossa julkaistaan kansainvälisen järjestön, liiton, piirien
ja osastojen järjestöllistä toimintaa koskevat tiedon
annot ja uutiset sekä selostetaan ulkomaalaisten sosialis
tisten nuorten pyrkimyksiä ja saavutuksia. Lehti seu
raa maan yhteiskunnallista elämää ja sivistyksellistä
toimintaa ja esittää niistä mielipiteensä ja havaintonsa
sosialistisen maailmankatsomuksen valossa. Lehden
kaunokirjallisen sisällön, kertomusten ja runojen avulla
kasvatetaan lukijoiden taiteellista makua, niin että he
oppivat valitsemaan luettavaksensa vain todella arvo
kasta.
Jokaisen nuoriso-osaston velvollisuus on levittää hiton
äänenkannattajaa. Ensimmäisinä töinä osaston perusta
misen jälkeen järjestetään lehden tilaushankinta ja
irtonaisnumeroiden myynti. Siitä huolehtimaan valitaan
kirjallisuustoimikunta, jonka tehtävistä on toisessa pai
kassa mainittu. Kokemus kullakin paikkakunnalla
näyttää, piankin millainen levittämismuoto, tilaushan
kinta, irtonumeroiden myynti, tai kenties molemmat
muodot rinnan, tuottavat parhaan tuloksen. Pääasia on,
että lehteä leviää osaston toimesta. Tilaukset osotetaan
»Työläisnuorison» Konttori, Helsinki, Sirkuskatu 3.
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Konttori lähettää asiamiespapereita pyydettäessä kai
kille.
Liitto kustantaa säännöllisesti vuosittain tilapäisjulkaisut »Työläisnuorison Joululehti» ja »Kevätmyrsky».
Ne ovat myöskin valistusvälineitä ja samalla vaikutta
via tekijöitä liiton talouteen. Ja luonnollisesti jokainen
nuorisoliittolainen hankkii itsellensä oman liittonsa
julkaisun ja levittää sitä toisillekin. Tilapäisjulkaisujen
tilaukset osotetaan: Sos.-dem. Työläisnuorisoliitto,
Helsinki, Sirkuskatu 3.

P O YTÄKIRJAMALLE JA.
Johtokunnan kokouksen pöytäkirja.
Pöy täkir j a
Peltolan Sos.-dem. Työläisnuorisoosaston johtokunnan kokouksesta,
joka pidettiin Peltolan Työväen
talossa syyskuun 23 p:nä klo 7 ip.
Kokouksessa olivat saapuvilla pu
heenjohtaja Timo Teräksinen sekä
johtokunnan jäsenetEsteriSuonpää,
Paavo Pajunen, K. Salo, L. Latola
ja Lempi Ojala pöytäkirjurina.
1 §■
Hyväksyttiin työjärjestys.
2 §•
Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3 §■
Sihteeri ilmoitti opintokerhon puolesta, että kerho on aloit
tanut toimintansa, jakautuen, kuten edellisenäkin opintokautena, kahteen ryhmään, joista toinen opiskelee sosialismin histo
riaa ja toinen kaunokirjallisuutta. Työväen Sivistysliitolta on
kerho saanut anomansa kirja-avustuksen, yhteensä 10 nidosta,
joiden rahallinen arvo on 400 mk. Ja kun opintokerhon aikaisem
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minkin hankituilla kirjoilla ei ole vielä mitään kunnollista
säilytyspaikkaa, niin anoo kerho, että osasto myöntäisi omista
varoistaan kerholle 300 markkaa kirjakaapin hankkimista
varten. Johtokunta päätti esittää anomuksen osaston kokouk
selle ja puoltaa pyydetyn rahamäärän myöntämistä.
Huvitoimikunta ilmoitti ryhtyneensä järjestämään vastaanottokokonksen ohjelmaa, ja pyysi että johtokunta avustaisi sitä
puhujan hankkimisessa tilaisuuteen. Päätettiin, että osaston
puheenjohtaja Timo Teräksinen pitää puheen mainitussa tilai
suudessa.
4 §■
Puheenjohtaja ilmoitti edustaneensa osastoa Koivulan sos.dem. Työläisnuoriso-osaston 5-vuotisjuhlassa, johon kutsu
edustajan lähettämisestä oli osastolle saapunut, mutta ei hän
ajan lyhyyden vuoksi ollut ehtinyt kutsua kokousta edustajan
lähettämisestä päättämään.
Kirjallisuustoimikunta ilmoitti haastaneensa Seiväskosken
sos.-dem. Työläisnuoriso-osaston kanssaan kilpailemaan »Työ
läisnuorison» 42:n numeron levittämisessä, ja lisänneensä »Työ
läisnuorison» irtonumeroiden tilausmäärän lokakuun alusta
120:stä 150:n.
Näytelmätoimikunta ilmoitti aikovansa järjestää ohjelmalli
sen iltaman yhdessä huvitoimikunnan kanssa marraskuun 3
päivän iltana Peltolan Työväentalossa.
Ilmoitusten johdosta ei johtokunnalla ollut mitään muistu
tettavaa.
5 §■
Liittotoimikunnan kiertokirje, koskeva valistusviikon jär
jestämistä luettiin ja päätettiin se esittää osaston kokoukselle.
6 §•
Puheenjohtaja ehdotti aluejärjestön perustamista paikka
kunnalle. Asian johdosta keskusteltiin ja pidettiin puheen
johtajan ehdotusta kannatettavana, mutta jätettiin asia pöy
dälle seuraavaan kokoukseen, ja velvoitettiin sihteeri ja puheen
johtaja neuvottelemaan naapuriosastojen toimihenkilöiden
kanssa aluejärjestön perustamismahdollisuuksista ja sen jälkeen
laatimaan yksityiskohtaisen ehdotuksensa.

7 §■
Uusina jäseninä osastoon hyväksyttiin Laina Lampila,
Tauno Keränen, Niilo Tapola, Hilma Harju, Kalle Kiiski ja
Herman Töyrylä.
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8 §■
Hyväksyttiin työjärjestys huomeniltana pidettävälle osaston
kokoukselle.

Vakuudeksi:
Timo Teräksinen,
puheenjohtaja.

Lempi Ojala,
sihteeri.

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty johtokunnan kokouk
sessa syyskuun 30 p:nä.

Kuukausikokouksen pöytäkirja.
Pöytäkirja
Peltolan sos.-dem. Työläisnuorisoosaston kuukausikokouksesta Pelto
lan Työväentalossa syyskuun 24
p:nä klo 7 ip. Kokouksessa oli läsnä
60 osaston jäsentä. Puhetta johti
Timo Teräksinen ja pöytäkirjaa
piti Lempi Ojala. Kun oli laulettu
»Ilomielemme ilmoille kaikukohon
j.n.e.» aloitettiin kokous klo % 8
illalla.
1 §■
Kokous katsottiin sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja niin
ollen osaston kuukausikokoukseksi.

2 §■
Hyväksyttiin johtokunnan laatima työjärjestys.
3 §■
Esitettiin opintokerhon anomus, missä kirjakaapin ostamista
varten pyydettiin osaston varoista 300 markan avustusta. Kun
katsottiin, ettei opintokerholla ole huvien järjestämisellä tilai
suutta kartuttaa varojansa, koska osaston oma huvi- ja näytelmätoimikunta huolehtii iltamien pidosta, niin päätettiin
pyydetty avustus myöntää.
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4 §■
Käsiteltiin edellisessä kokouksessa pöydälle jäänyt kysymys
lipun hankkimisesta osastolle. Yleensä oltiin sitä mieltä, että
lippu hankitaan, mutta kun toiset kannattivat halvemman,
n. 600 markan hintaisen ja toiset komean, n. 1,200 markkaa
maksavan lipun hankkimista, niin toimitettiin asiassa käsiennostoäänestys, kun ensin oli hyväksytty puheenjohtaja ja sih
teeri ääntenlaskijoiksi. Äänestyksessä voitti se ehdotus, jonka
mukaan hankitaan 600 markan hintainen lippu 35 äänellä 25
vastaan. Lipun hankkiminen jätettiin puheenjohtajan ja
rahastonhoitajan huoleksi.
5 §■
Esitettiin Liittotoimikunnan kiertokirje valistusviikon jär
jestämisestä, ja päätettiin viettää viikon aikana yksi vastaan ottokokous ja vapaailtama, sekä järjestää hyökkäysmatka
Mustalankylään, jos sieltä saadaan huoneusto tilaisuutta varten.
Osaston johtokunnan tehtäväksi jätettiin ryhtyä neuvottele
maan huvi- ja näytelmätoimikunnan kanssa valistusviikon
aikana vietettävien tilaisuuksien ohjelman järjestämisestä sekä
huoneuston hankkiminen Mustalankylästä vapaailtamaa varten.
Vielä päätettiin, että kaikkien osaston jäsenten on tarvittaessa
annettava ohjelman järjestäjille apuansa.
6 §■
Osaston puheenjohtaja kutsui huvitoimikunnan puheen
johtajan,näytelmätoimikunnan ja kirjallisuuspäällikön huomenillaksi työväentaloon klo 7 ip. neuvottelemaan alustavasti ja
laatimaan suunnitelmaa valistusviikon ohjelmaa varten.
Kun kaikki kokoukselle esitetyt asiat näin olivat tulleet
loppuun käsitellyiksi, lopetettiin kokous laulamalla »Veljiksi
kaikki ihmiset tulkaa j.n.e.»

Vakuudeksi:
Timo Teräksinen,
puheenj ohtaj a.

Lempi Ojala,
sihteeri.
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Viikkokokouksen pöytäkirja.
Pöytäkirja
Peltolan sos.-dem. Työläisnuorisoosaston viikkokokouksesta Peltolan
Työväentalossa syyskuun 9 p:nä
1927. — Kokouksessa oli saapuvilla
75 jäsentä. Puhetta johti P. Kos
kela. Kun oli laulettu Työväen
marssi, avasi puheenjohtaja ko
kouksen klo 7 illalla.
1 §■
Kokouksen avaamista vastaan ei puheenj ohtaj an sitä kysyessä
ollut kenelläkään mitään muistuttamista.

2 §■
Pöytäkirjuriksi valittiin Esteri Suonpää ja ilmapöytäkirjuriksi M. Lahtinen.
3 §■
Puheenjohtaja esitti laatimansa työjärjestyksen, ja hyväksyt
tiin se muutoksitta (pienillä muutoksilla . . .).
4 §■
Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka hyväksyttiin
(seuraavilla muutoksilla: . . .).
5 §■
Suoritettiin seuraava ohjelma:
1) Joose Kankainen esitti edellisestä kokouksesta laatimansa
ilmapöytäkirjan. Seuraten vakiintunutta tapaa, ei ilmapöytäkirjaa arvosteltu.
2) Runon »Nuorille voimille», lausui Senni Hietala. Esitystä
arvosteltiin ja pidettiin runon valintaa onnistuneena ja pienistä
kompasteluista huolimatta lausuntaa varsin tyydyttävänä.
Esittäjän ansioksi katsottiin se, että hän oli opetellut runon
ulkoa.
3) Kertomuksen »Elokuun unelma», luki Paavo Pajunen.
Kertomusta pidettiin huonosti valittuna, ja oltiin yleensä sitä
mieltä, ettei »Vipusista» ja »Nyyrikeistä» pitäisi etsiä osaston
järjestämissä tilaisuuksissa esitettäviä ohjelmanumeroita, koska
»Työläisnuoriso» sisältää arvokkaampia kertomuksia ja runoja.
4) Luettiin osaston seuralehti »Soihtu». Lehteä arvosteltiin
ja yksimielisesti katsottiin toimituksen onnistuneen työssään.
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5) Keskustelukysymyksen:
»Voidaanko nuoriso-osaston
järjestämät tilaisuudet saada alkamaan täsmällisesti», alusti
Eino Petäjä. Alustaja selosti yksityiskohtaisesti, miten tur
miollista työväenliikkeelle on se, että yleisö pitää asianaan myö
hästyä yleensä kaikista aatteellisista tilaisuuksista. Ja oli sitä
mieltä, että koska kaikki osaston jäsenetkään eivät vielä ole
vapautuneet tästä myöhästymisen taudista, niin olisi ainakin
heidän oltava hyvänä esimerkkinä muille ja totuteltava täs
mällisyyteen.
Asiasta sukeutui vilkas keskustelu ja olivat kaikki puhevuoron käyttäjät alustajan kanssa yhtä mieltä siitä, että myö
hästymisen pahasta tavasta on päästävä, ja nuoriso-osastolaisten on tämän asian puolesta omassa keskuudessaan tehtävä
kaikki voitavansa. Mitään täsmällistä päätöslauselmaa ei kui
tenkaan laadittu, vaan pidettiin keskustelu vastauksena
kysymykselle.
6 §•
Valittiin seuraavan viikkokouksen ohjelman suorittajat:
1) Reino Rauhala lausuu runon.
2) Kaisa Koski lukee kertomuksen.
3) Juho Jaatinen pitää esitelmän.
4) Lasse Lehtola esittää vapaanumeron.
5) Keskustelukysymyksen: Onko nuorison otettava osaa
politiikkaan? alustajaksi valittiin M. Määttä.
7 §•
»Soihdun» toimittajaksi valittiin Helmi Huhtanen, Selma
Salo ja Heikki Kari. Toimitukselle esitettiin sellainen velvoitus,
että heidän pitäisi »Soihtu» toimittaa esitettäväksi kahden vii
kon päästä pidettävään vastaanottokokoukseen.

8 §■
Ilmoituksia tehtiin:
Osaston ohjelmallinen iltama on 25. 9. Työväentalossa;
Opintokerhon kokous pidetään joka perjantai-iltana; Kirjalli
suustoimikunnan jäsenet kokoontuvat huomenna klo 8 ip.
työväentalossa.
Kokous lopetettiin klo 10 illalla laulamalla »Vala».
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Esteri Suonpää,
pöytäkirjuri.

LOPPUSANAT.
Kun tässä kirjasessa on etupäässä esitelty vain niitä
moninaisia tehtäviä, joita nuorisotoiminnassa esiintyy
ja varsinainen perusteellinen ohjaus näiden tehtävien
suorittamiseen on täytynyt sivuuttaa, niin mainitsemme
muutamia sellaisia apulähteitä, joista osastojen toimi
henkilöt ja ed alojen harrastelijat voivat saada alkeistietoja.
Taloudenhoidon ja kirjanpidon alalta:
Sos.-dem. Puoluetoimikunnan julkaisema »Järjestö
jen taloudenhoito», (ilmestynyt v. 1927, 64 siv., hinta
5 mk.). Tämä kirjanen sisältää, paitsi taloudenhoitoa
koskevia ohjeita, myöskin lyhyen opastuksen kirjaston
ja arkiston hoitamiseen. Ei sisällä kirjanpito-ohjeita.
Suomen Ammattijärjestön julkaisema »Lyhyt kirjan
pidon opas», (ilmestynyt v. 1925, 22 siv., hinta 5 mk.).
Kirja on tarkoitettu etupäässä ammatillisille järjestöille,
mutta sopii se hyvin myöskin nuoriso-osastoille. Kirja
esittää amerikkalaisen kirjanpidon.
Myöskin Ammattijärjestön ja Sos.-dem. Nuorisoliiton
kustantama »Toimitsija-Opas» sisältää amerikkalaisen
kirjanpidon ohjeita. Kirja lienee useimman työväen
järjestön kirjastossa.
Puhujille- ja lausujille'.
K. S. Laurilan kirjoittama »Puhetaidon opas» on var
sin ansiokas oppikirja puhujiksi aikoville, mutta se on
nykyään loppuunmyyty.
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Fordin kirjoittama »Vapaasti puhumisen taito» sisäl
tää paljon sellaisia ohjeita, joista puhujille on hyötyä.
Hinta nid. 10 mk.
»Puhetaito», kirj. Vihtori Peltonen, on perusteellinen ja
laaja oppikirja puhujille., lausujille ja yleensä kaikille
esiintyjille. Hinta nid. 42 mk., sid. 52 mk.
Kaunoluvun ja lausunnon harrastajille suositeltava
oppikirja on »Lausujan Työ», kirj. Olga Poppius—Eero
Salola. Hinta nid. 15 mk.
Varsinaisia työväen taistelurunoja, sopivia esitettä
viksi esim. agitatsionikokouksissa, sisältää »Työväen
Lausuntorunokirja». Hinta sid. 10 mk.
Kaikkia näitä kirjoja voidaan tilata Sos.-dem. Työ
läisnuorisoliiton toimistosta, tai ostaa suoraan työväen
kirjakaupoista.
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Juhlat ja iltamat ............................................................................... 29
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TO I MI NTAVALI N E ITÄ
*
Liiton toimistosta on saatavana seuraavia
toimintavälineitä ja kirjoja:
Jäsenkirjoja............................................................. 2: —
Työläisnuorison Laulukirjoja................................... 2: 50
Liittomerkkejä hopeaisia emalj............................... 10: —
Kokousilmoitusplakaatteja......................................12: —
„
kuvallisia................. 25: —
Iltamailmoitusplakaatteja
„
................. 40: —
Rekisteri-ilmoituslomakkeita, muutosilmoit. . . 1: —
Iltamaluvanhakulomakkeita.............................—: 30
Jäsenluetteloja.....................
15: —
Jäsenmaksujen kantoluetteloita............................... 6: —
Tilikirjoja eri järjestelmiä varten.....................
Pöytäkirjoja eri kokoa......................................
Kuittivihkoja........................................................
Pääsylippuja...........................................■ . .
Ravintolakuitteja...............................................
—
Tilikirjoja tilattaessa on ilmoitettava, millainen
kirjanpitojärjestelmä on käytännössä.
Leimasimia, niihin kuuluvine tarpeineen ja osastojen
lippuja tai lipputarpeita hankitaan.
*

SOS.-DEM.

TYÖLÄISNUORISOLIITTO

HELSINKI, SIRKUSKATU 3

Nuoret toverit!
Käyttäkää alunperin apunanne kirjal
lisia lähteitä ja apuneuvoja, myöskin
silloin, kun aijotte perehtyä sosiali
demokraattiseen liikkeeseen. Sellaisia
ovat m. m.
Sos.-dem. Puolueen 25-vuotisjulkaisu sid. . . .
„
„
„
nid. . . .
Puoluekokouksen pöytäkirja 1926 nid.................
«
r»
1922 „ . . . .
u
i,
1919 „ . . . .
„
„ 1918-04 „ . . . .
K au t s ky: Terrorismi ja kommunismi . . . .
Itkonen: Työväen Kunnallisoppi sid...............
„
Kunnalliset verolait
...................
„
Kunnallisverot-kuka ne maksaa nid.
Jäsenhankintaviikko.................................. ......
Järjestöjen taloudenhoito................................

50: —
40: —
12: —
12: 15: 5:—
10: —
15: —
15: —
10: 5:—
5:—

Näitä y.m. puoluekirjallisuutta, toimistovälineitä,
kaavakkeita, radio- ja kirjoituskoneita toimittaa

SOS.-DEM. PUOLUETOIMISTO
HELSINKI, SIRKUSKATU 3

Hinta 5 mk.

