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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmani kohteena ovat työläisnaiset ja heidän varhainen järjestäytymisensä 1800-luvun lopulla. Keskeinen kysymykseni on, miksi
työläisnaiset halusivat järjestäytyä valtakunnallisesti omaksi Työläisnaisten liittohallinnoksi vuonna 1900, vaikka työläisnaisten yhdistykset
olivat jo työväenpuolueen jäseniä paikallisten työväenyhdistysten kautta. Työläisnaisten sukupuolen mukaan eriytynyttä järjestäytymistä on
pidetty itsestään selvyytenä. Tutkielmassani kyseenalaistan tämän ja selvitän niitä syitä, miksi eriytyminen tapahtui.
Etsin vastauksia tutkimuskysymyksiini selvittämällä, mitkä asiat olivat työläisnaisten arjessa tärkeitä, miten he itse perustelivat
järjestäytymistään. Toisaalta on tärkeä selvittää, miten työväenliikkeessä toimineet miehet suhtautuivat luokkansa naisten järjestäytymiseen:
kannustivatko he tulemaan mukaan miesten yhdistyksiin vai ohjasivatko naisia omiin yhdistyksiinsä.
Työläisnaisten varhaisessa järjestäytymisessä poliittinen ja ammatillinen järjestäytyminen oli vielä eriytymätöntä. Väitteeni on, että
työläisnaisille oli leipä tärkeämpää kuin politiikka. Tämän vuoksi tarkastelen naisten järjestäytymistä lähinnä ammatillisena liikkeenä ja miten se
vaikutti naisten erilliseen järjestäytymiseen työväenluokan sisällä.
Tutkimukseni kohteena ovat Helsingin, Tampereen ja Turun työläisnaiset. Työväenliikkeessä toimineet miehet ja osa porvarillisesta
naisliikkeestä olivat ensimmäisinä perustamassa työläisnaisille kaupunkien työväenyhdistysten alaisuuteen erillisiä naisyhdistyksiä. Perustajien
tavoitteena oli saada naiset mukaan vaatimaan yhteiskunnallisia uudistuksia. Työläisnaiset itse suuntasivat keskustelua yhdistyksissä arkisiin
työelämän epäkohtiin: huonoihin palkkoihin, pitkiin työpäiviin ja epäinhimillisiin työoloihin.
1890-luvun lopulla työläisnaiset perustivat jo itse työväenyhdistyksiin eri ammattiryhmien osastoja. Aktiivisimpia olivat palvelijat, joiden
ammattiryhmä oli kaupungeissa suurin. Myös tehdastyössä käyvät naiset, erityisesti ompelijat, olivat naisten järjestäytymisen uranuurtajia.
Käsittelen tutkielmassani myös vuoden 1899 lopulla syntynyttä naisten ensimmäistä työtaistelua Juseliuksen paitatehtaalla ja sen vaikutuksia
työläisnaisten järjestäytymiseen.
Eri kaupunkien työläisnaisten yhdistykset ja osastot ilmaisivat Suomen työväenpuolueen perustavassa kokouksessa tarpeen omaan
valtakunnalliseen yhteistyöhön. Asia eteni pikaisesti 1900-luvun vaihteeseen ajoittuneen ammattikongressikiistan siivittämänä. Työläisnaiset
perustivat valtakunnallisen liittohallinnon heinäkuussa 1900. Työläisnaiset olivat siis järjestäytyneitä valtakunnallisesti työväenpuolueeseen,
mutta myös omaan erillisorganisaatioonsa.
Työläisnaiset järjestäytyivät erikseen, koska saivat näin ajaa oman liittohallintonsa kautta ammatillisia kysymyksiään. Työläisnaisten
luokkatietoisuutta hallitsi arjen taloudelliset kysymykset ja siksi poliittiset asiat jätettiin suosiolla miehille. Nämä työväenluokan sisällä
sukupuolen mukaan eriytyneet järjestäytymismotiivit loivat perustan naisten erillisjärjestäytymiselle. Työväenluokan sisällä kumpikin sukupuoli
piti tilannetta luonnollisena.
Erillinen naisliitto jatkoi toimintaansa työväenliikkeen sisällä 1900-luvullakin, vaikka työläisnaisten vaatimuslistalle nousivat myös poliittiset
kysymykset.
Tutkielmani alkuperäislähteinä ovat eri kaupunkien työväenyhdistysten ja niiden alaisten naisyhdistysten pöytäkirjat, vuosikertomukset ja
jäsenkirjat sekä Suomen työväenpuolueen ja Työläisnaisten liittohallinnon pöytäkirjat. Lisäksi olen käyttänyt lähteinä Työmiehen, Kansan
Lehden ja Länsi-Suomen Työmiehen uutisia ja artikkeleita.
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