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Erikoistuvan palsta

”K
ant jakoi vuorokauden kolme kertaa 

kahdeksaan tuntiin: kahdeksan tuntia 

työhön, kahdeksan tuntia huvituksiin 

ja virkistyksen ja kahdeksan tuntia nukkumiseen. 

Mutta kaikki työt eivät suju kellon mukaan, niin 

että vuorokausi voitaisiin jakaa sillä tavalla. Jos jol-

lakulla on tekeillä tärkeä ja kiinnostava työ, hän 

voi työskennellä kokonaisen vuorokauden yhteen 

menoon mitenkään siitä kärsimättä. Sitten hän voi 

levätä jäljestäpäin. Edisonista on tullut klassinen 

esimerkki kestävyydestä. Hän työskenteli 60 tun-

tia yhteen menoon erästä keksintöänsä valmis-

taessaan.”

”Lääkärin, sanomalehtimiehen, luovan insinöö-

rin ym. ammateissa on työ hyvin erilaista määräl-

leen ja laadulleen eri päivinä. Vaativimpien tun-

tien ja päivien välillä työ otetaan jonkin verran 

rauhallisemmin. Lääkärillä voi olla 12–14 tunnin 

työpäivä, ja toisina päivinä hän työskentelee vain 

4–5 tuntia päivässä. Toinen päivä saa tasoittaa toi-

sen päivän voimankäytön ja levon.”

”Kaikki työ väsyttää. Meidän tulee tehdä ero uu-

pumisen ja väsymyksentunteen välillä. Väsymyk-

sentunne voi syntyä aivan kokonaan muista syistä, 

kuin että väsytään loppuun ruumiillisesti ja hen-

kisesti voimainponnistusten vaikutuksesta. Väsy-

myksentunnetta seuraa sangen usein haluttomuus 

työhön.”

”Olemukseltaan terve ja vankka ihminen sie-

tää ehkä mitä tahansa. Mutta luonnostaan herkät 

ja heikot väsähtävät ja sortuvat ensimmäisinä ha-
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luttomuuteen. Ihmiset, jotka käyvät liikarasituk-

sen tähden lääkärin luona, ilmaisevat tavallises-

ti enemmän voimattomuuden ja hermostuneisuu-

den merkkejä kuin terveet ja vahvat ihmiset.”

”Työilo ei ole enää vain yksityisasia, vaan myös-

kin yhteiskunnan asia. Vapaa-ajan oikea käyttö 

kehittää ihmisen monipuolisemmaksi ja kohot-

taa työiloakin. Eräät tunnetut loma-aikayhdistyk-

set, kuten saksalainen Kraft  durch Freude, ovat ot-

taneet päämääräkseen valmistaa uusia mahdolli-

suuksia suurille työtätekevien joukoille halpojen 

matkojen, uusien urheilupaikkojen ja uimahallien 

muodossa, niin että he voivat käyttää vapaa-aikan-

sa virkistykseksi ja hyödyksi.”

”Miten vapaa-aika on vietettävä, riippuu ko-

konaan ammatin laadusta. Konttoristin tulee et-

siä oloa ulkona ja sellaista virkistystä, joka ei rasita 

silmiä. Lääkärin, tiedemiehen, keksijän, sanoma-

lehtimiehen ammatti tarjoaa tavallisesti niin pal-

jon työiloa, että vapaa-aika tarvitaan paremmin-

kin puhtaaseen lepoon kuin henkiseen uudistuk-

seen ja huviin. Tehdastyöläinen löytää tervettä vir-

voitusta opinnoista, ulkoilusta ja kerhoelämästä.

Kansa on kasvatettava arvioimaan sekä työ-

tä että vapaa-aikoja oikealla tavalla.”              

A. Fbg. (Veckojournalin mukaan)
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