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SIVU KAKSI

kainen opettaja ajatteli eri taval-

la alkuvalniistuksista 'Eikä

ollut tehnyt mi-

tään suunnitelmaa Lapsia oli

paljon mutta rauhattomia Sil-

loin me opettajat huomasimme

missä on vika Meidät oli osas-

ton kokouksessa valittu opetta-

jiksi Oli luotettu siihen että val-

vojakunta pitää huolen lopusta
Luotettiin sitäkin enempi koska

joukossa oli oppineimpiakin He

olivat kuitenkin unhottaneet kut-

sua opettajia ensin kokoukseen

Olivat unhottaneet päätöksistä
huolimatta laatia opetusohjel-
maa y m

Vasta kun me opettajat liidim-

me neuvottelukokouksen onnis-

tuimme aremmin lasten vastaan
otossa ja järjestyksen vllänitä-miscss- ä

Siis ei valvojakunnan
sovi luottaa liian paljon opetta-

jiin ja anlna heille toimi ilman
muuta

'
Vaikkapa olisi hyviäkin

opettajia niin ei käy päinsä an-

taa jokaisen opettajan toimia
tavallaan Siilien ovat opet-

tajat tosin pahoitetut ellei heille
mitään opetusohjelmaa eikä mää-rävksi- ä

anneta Siis vaikka ei

olekaan onnistuttu toi-

mintaohjelman laatimisessa pi-

täisi sitä edes vrittää Kutsua

opettajat kokoukseen neuvottele-
maan siitä yhdessä valvojakun-
nan kanssa Kyllä sitä joukolla

syntyy ainakin jonkunlainen toi-

mintasuunnitelma Parantelee si-

tä sitten kokemuksen opetettua
Lapsetkin menettävät luottamuk-
sen koulujamme kohtaan jos me

hapuilemme sinne tänne Tulen

tuonnempana tekemään lähem-

min selkoa niistä valmistuksista
mitä opettajien tulisi tehdä en-

nen lasten kokoon kutsua jos

lakin paikkakunnalla voidaan me-

netellä miten parhaaksi nähdään

Ihanneliiton valvojakunnan
tehtäviä olisi laatia sään

nöt toimintaa varten Kuten jo
alussa mainitsin on noita sääntö-

luonnoksia Ihanneliitto-työopas-nimises- sä

kirjassa Myöskin täs-

sä samaisessa lehdessä oli hiljak-

koin toimestani julaistuna jonkun
laiset ohje- ja järjestyssäännöt
(Jos joillakin paikkakunnilla on

onnistuttu laatimaan jo julaistu-j- a

sääntöjä parempia olisi toivot-

tavaa saada ne julkisuuteen)
Näitä sääntöjä voivat Ihanneliit-toj- a

perustavat osastot tarpeen
tullessa käyttää mallina Tai voi-

vat niitä muokkailla eli ottaa
kävtäntöön sellaisinakin jos so-

pivaksi havaitaan j n e 'Kuiten-

kin jos sääntöjä nn pakko pai-

kallisia oloin silmällä pitäen ko-

konaan uudestaan laatia olisi

ottaa niitä laatiessa huo-

mioon seuraavaa Että ihanneliit-totyö- n

alaan tulisi yhdistää kaik-

ki lasten opetustyö Sunnuntai-

koulut kesäkoulut ja ihannelii-to- t

Kun sitten on ihanneliitto-työss- ä

päästy niin pitkälle että
säännöt un hyväksytty tulee

huolehtia että ne tulevat asian-

omaisten opettajien tietoon Täs-

sä tulen nyt yhteen hyvin tär-

keään kohtaan jonka olen huo-

mannut haittaavan Ihanneliiton
toimintaa Un osastoja jossa on

Ihanneliitto ja liitolla säännöt

mutta opeitajat eivät tiedä sään-

nöistä mitään Valitaan opettajia
mutta ei huolehdita että he tie-

täisivät minkälaisten sääntöjen

nojalla heidän tulee toimia Olen

useain opettajain kuullut valitta-

van ettei tiedä miten toimia kuu
ei ole sääntöjä eikä opetusoh-

jelmaa Jos säännöt laaditaan ei

ne mitään pyhitä afkistossa kät-

kettynä tai jonkun yksilön hal-

lussa Tulee huolehtia että ne on

kaikilla valvojakunnan jäsenillä

ja opettajilla Samoin- tulee huo-

lehtia opetussuunnitelman val-

vojakunnan ja opettajain tiedok-

si tulemisesta jos missä sellai-

nen on saatu järjestetyksi Jos
ei valvojakunta siitä huolehdi ei

opettajat ole toimistaan tilivel-

vollisia valvojakunnalle
Muuten on valvojäkunnan teh-

tävät määriteltynä jo mainituissa

säännöissä Olisi vain tehtävä
alkuvalmistukset niitä noudatta-

en

On yksi seikka josta haluan
mainita Siitä ei maini-

ta erikoisesti säännöissäkään Ja
kun olen huomannut ettei sitä

ole aina tullut valvojakunnan jä-

sentenkään ajateltua niin ci lie-

ne haitaksi siitä mainita

Kun on saatu valituksi Ihanne

liitolle varsinaiset opettajat on

valvojakunnan huolehdittava
kokoon kutsumisesta

ennen lastetn kokoon kutsua

Tietysti se ei ole tarpeellista pie-

nissä osastoissa jossa vain on

vksi korkeintaan kaksi opettajaa
Isoissa osastoissa joissa on use-

ampia opettajia se on välttämä-

töntä Olen itse ollut läsnä sel-

laisessa tilaisuudessa jossa lap-

set ja opettajat ovat kutsuttu
koolie ennen opettajain ja val-

vojakunnan kokoontumista neu-

vottelemaan toiminnan alkuval-mistuksis- ta

Meitä oli 8 opettajaa
ja useita valvojakunnan jäseniä
mutta hämminki "oli yleinen Jo

sa kyllin oppineita Kuitenkin

on sellaisissa juuri useasti me-

netelty parhailla edellytyksillä

ja asian harrastuksella varustetut
henkilöt Eikä ole asialle eduk-

si sekään että kevytmielisesti
toimeen ketä vain satu-

taan kokouksessa näkemään —

"Missäpä sitä kultaista' keskitie-

tä niin täydellisesti voidaan nou-

dattaa tässä valinnassa enem-

pi kuin muissakaan" Tuhon
suuntaan kuulee usein sanotta-

van kuin kehoittaa huolellisuu-

teen valitessa henkilöitä tärkei-

siin tehtäviin "Kukapa niiden

kykyjä tietää" Vaikeahan sitä

oiikin tietää mihin toimeen kul-

lakin jäsenellä parhaiten on tai-

pumusta ja innostusta Olisi hy-

vä jos me voisimme päästä niin

paljon kainoudestamme että ot-

taisimme vapaaehtoisesti vastaan

toimia johon luulisimme pysty-

vämme Tai tuntisimme halua

harjaantua Sekä siitä pahasta
olisi päästävä että loukkaannum-

me joutavista ajattelemattomani
puheista emmekä sentähden ota

tointa vastaan Vapaaehtoisten
ilmoittautumalla tähänkin mai-

nittuun tehtävään luulisi onnis-

tuttavan parhaiten Alaosostois-t- a

jolle valvojakunnan tehtävät

parhaiten soveltuisi on alitat
sionitoimikunta Onhan Ihanne-liitlotv- ö

yksi tärkeimpiä valistu-

styö-oloja Kun agitatsioni-toimikunna- n

tehtäviä on opittu
pitämään jo osastoissa oikeassa

arvossaan valitaan siihen huo-

lella tunnettuja henkilöitä Sik-

sipä luulisi siltä taholta käsitet-

tävän lasten opetustyön tärkeys-

kin Jos valvojakunnan tehtävät
annettaisiin agitatsioni toimikun-

nan huoleksi voidaan siihen va-

lita tarpeellinen määrä lisäjäse-

niä Näiden lisäjäsenten tehtä-

vänä olisi pääasiallisesti Ihanne-liittotyö- n

järjestäminen ja val-

vominen Heidät voidaan va-

pauttaa muista tehtävistä Kos-

ka joissakin osastoissa kokemus

on jo osoittanut että valvojakun-
ta valittuna erikseen ei ole aina

käsittänyt tehtäväänsä Ei ole

saatu kokouksiin säännöllisesti

kuin joitain jäseniä Eikä paitsi

poikkeustapauksissa jäsenet ole

täyttäneet kokouksissa vastaan

ottamiaan tehtäviä Eivät valvo-

neet opettajain opetustapaa ym
Siitä on ollut monenlaista hait-

taa Parhaat ja asiaan innostu-neimmatki- n

opettajat ovat useis-

sa tapauksissa kyllästyneet ja
toimestaan Lapset eroa-

vat ihannehitoista toiminnan ha-

janaisuuden tähden y m Sitä
varten kehoittaisin kokeilemaan
eikii saataisi parempia tuloksia

siliä että siirrettäisiin tuon val-

vojakunnan tehtävät jo mainitul-

le agitatsioonikomitealle Olisi-

han siitä ainakin se hyöty että

opettajille olisi tarpeen vaalies-

sa tilaisuus tavata toiminnanval --

vojat Sillä agitatsionikomitea ta-

vallisesti kokoontuu säännöllises-
ti kaikissa osastoissa Kun mo-

nissa osastoissa on tilan ahtaus
haittana olisi noiden toimien

yhdistämisestä hyötyäkin että
voisivat kokoontua samalla ker-

taa Tämä on vain esitystä miten

saataisiin Ihanneliiton toimintaa

järjestämään ja valvomaan sei

lainen toimikunta joka olisi käy-

tännöllisesti toimessa eikä vain

nimellisesti Luonnollisesti kul

mielipiteitteni lausumisen siis

seuraavassa järjestyksessä
1—Alkuvalmistukset Käsitel-

len siinä valvojakunnan valintaa

ja tehtäviä

2—Ihanneliiton kokoukset

Koetan selittää minkälaiset men-

ettely-tavat ovat mielestäni so-

pivia pienemmille ja isommille

Ihanneliitoille
3—Kesäkoulut Teen selkoa

minkälaisilla toimintatavoilla

parhaiten onnistunut maini-

tussa toimessa
4—Sunnuntaikoulut Selityk-

siä menettelytavoista eri kehi-

tystasoilla olevien luokkien opet-

tamisessa
5— 'Vanhempien suhtautuminen

Ihanneliittotyöhön
6—S O O suhtautuminen

mainittuun työhön

Kun minä kerran kirjoitin tä-

hän samaiseen lehteen kirjoituk-
sen otsakkeella "Lasten opetta-

jat" ei minulle vielä ollut herän

nyt ajatusta tämän kirjoitus-sarjan- i

kirjoittamisesta Nyt kuin

tämä ajatus on herännyt aivois-

sani pakoiltavaksi toimivaksi

huomaan että tuo mainittu kir-

joitus saisi kuulua tälliin sarjaan
yhtenä osana Koska olen jo sii-

tä ehtinyt kirjoittaa en katso

tarpeelliseksi siitä erikoisesti
toistaa Siksi jätän pois

tästä kirjoitussarjastani mainitun
kohdan Luonnollisesti tulee las-

ten opettajista pakko mainita

pitkin matkaa ja se riittää

Alkuvalmistukset

Koska meillä on kirjassa
"Ihanneliitontyön opas" julais-tun- a

kahiletkin säännöt niin voi-

daan niitä sääntöjä noudattaen
valita Ihanneliilolle toimikunta
aikuvalmistuksia tekemään Mah-

dollinen asia on millä nimellä

tuota toimikuntaa nimitetään
Valvojakunta jota nimitystä
käytetään kirjan loppuliitteessä
olevissa säännöissä on mielestä-
ni sopiva nimitys Tuohon val-

vojakunnan tehtäviä hoitamaan
voidaan valita niin monta henki-

löä kuin kunkin paikkakunnan
jäsenmäärä edellyttää 'tai tar-

peelliseksi nähdään Jos paikka-
kunnalla on vara valita osaston

jäsenistä erikoinen valvojakunta
voidaan se tehdä Vaan jos ei

tarpeellista määrää asiaan innos-

tuneita henkilöitä saada voi joku
osaston alaosasto ottaa mainitun
toimen On jokatapauksessa

valittaessa pidettävä
mielessä seuraavaa: Ei pidä vel-

voittaa toimeen sellaisia henki-

löitä joilla jo on useita muita
osaston tehtäviä Siinä tapauk-
sessa jos he itse vapaehtoisesti
ottavat vastaan toimen on hei-

dät hyväksyttävä Kokemus on

osottanut että jos monissa eri
tehtävissä olevia henkilöitä on

valittu ihanneliiton valvojakun-taa- n

eivät sellaiset jäsenet ole

mainittua tehtävää täyttäneet
Vaan ovat pitäneet kaikkia mui-

ta tehtäviä tärkeämpänä tässä
puheena olevasta tehtävästä Ei

pitäisi myöskään tehdä sellaisia
huomautuksia valittaissa jäseniä
että tulisi olla suuresti oppinut
toimeen kyetäkseen Sellaisista
huomautuksista on seurauksena
että monet asiaan innostuneet
hiljaiset jäsenet eivät halua tun-

keutua Arvelevat eivät olevan

PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset puittaan osaston talolla jok-- t

toimn torstai-ilt- kello ti — Osote: 719

Montana Ave

ROSSLAMD B C Canada S S Osaston

(llox 454) ompeluseura kokoontuu joka
kuukauden ensimäisenä ja kolmantena torslai-iltar- a

7:30 Kansanhaalissa jossa s s

osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun-

nuntai Kello 3 jpp
ASTORJAN S S O ompeluseuran kokouk-

set pidetään osaston talolla joka torstai-ilt- a

kello 8 Osote: 262 Taylor Avc

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset

pidetään joka torstai kello

8 jpp Kaikki- tervetulleita

WAUKEGANIN 111 S S O viralliset

kokoukset pidetään joka kuukauden

ja kohnante-n- sunnuntaina alkaen

kello l ip — Osaston ompeluseuran ko-

koukset ovat joka kuukauden toisena torstai-

na alkaen kello 2 jpp Kahvia kokouksen

loputtua

STOCKETTIN S S O ompeluseuran ko-

koukset pidetään joka torstai-ilt- kello 7

Saapukaa kaikin

HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset

pidetään jokaisen viikon torstaina kello S

jpp liuoin! Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua

HOQUIAMIN S S O ompeluseuran ko-

koukset pidetään osaston talolla Ahinlas-s- a

joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—

10h St lloquiam Wash

Jos olette
4

Pyytäkää VA"A LAAKE KIRJA Ntn 3

Jossa yli 25 erilaista mioston ja naisten tauti
on selitetty sekä täydellinen luettelo suoma
laisista lääkkeistn 'Lähettäkää taudin nimJ
eii taudin oireet ja ma oeitämme teille mikä
liiiike olisi tilattava liiiikkeeii hinnan y m

(Lääkkeet eivät ie yi a tentti lääkkeitä vaan
tosi suomalaisia läukkoilä)

(Tiimiin kirjan saatte vapaasti ja pitäioi olla

jokasen suomalisen kodissa sillä ette tieoiL
koska tarvitsette sitii Varokaa humbuukj
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria

LifmelVin Aptpoki on suurin -

euora Ärtoeki Yhdysvalloissa -
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