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ALKUSANAT

Harva kansainvälisen naistenpäivän juhli ja tietää, mistä
perinne on saanut alkunsa. Naisten ja naisjärjestöjen
kiinnostus päivän viettoon virisi 1970-1980 -luvulla
uudelleen, mutta sitä ei enää yhdistetty työläisnaisliikkeeseen. Maaliskuun kandeksannesta on tullut kaikkien
naisten päivä.
Naistenpäivä oli alun perin työväenluokan naisten
juhla- ja mielenosoituspäivä. Vaikka idea syntyi järjestöjen johdossa, tuli itse päivästä suosittu kansanjuhla, joka aktivoi vuosittain satoja tuhansia työläisnaisia kaduille ja toreille. Kirjan sisältö painottuu
kansainvälisen naistenpäivän syntyhistoriaan. Perinteen
myöhempää kehitystä, katkeamista ja uutta nousua
seurataan katsauksenomaisesti näihin päiviin asti.
Käsikirjoitustamme ovat kommentoineet dosentti Seppo
Hentilä ja VTK Elina Katainen, joille esitämme lämpimät kiitoksemme. Elina Katainen on lisäksi nähnyt
vaivaa esityksen ulkoasun muokkaamisessa.
Helmikuulla 1990
Marjaliisa Hentilä

Maria Lähteenmäki

8 Maali 1914 - Vrouwendag
Hollannin työläisnaisliikkeen postikortti vuodelta 1914. Sammlung Wibaut 1, IISG,
Amsterdam.

I KOHTI KANSAINVÄLISYYTTÄ 1889-1907

VAALILIPULLA VALLANKUMOUKSEEN

Kansainvälisen naistenpäivän historia kytkeytyy läheisesti naisten äänioikeustaistelun historiaan. Ajatus
kansainvälisestä naistenpäivästä, naisten keskinäisen
solidaarisuuden ja sisaruuden symbolista, heräsi työläisnaisten keskuudessa lähes samanaikaisesti Amerikassa ja
Euroopassa. Päätös juhlapäivän vietosta tehtiin vuonna
1910. Ennen vuotta 1914 kansainvälinen naistenpäivä oli
nimenomaan työläisnaisten mielenosoituspäivä, jolla
ajettiin naisten äänioikeutta - säätyyn tai varallisuuteen katsomatta.
Työväenliikkeessä alettiin naisen asemaan kiinnittää huomiota 1800-luvun jälkipuoliskolla. Tunnetuimmat
teoreetikot olivat Friedrich Engels ja August Bebel,
joista viime mainitun teos Nainen ja sosialismi (1879)
tuli työväestön keskuudessa Kommunistisen manifestin
ohella tunnetuimmaksi marxilaisen opin lähteeksi. Se oli
kaikkien maiden työläisnaisliikkeiden käsikirja.
Proletaarisen naisliikkeen ensimmäisenä ideologina
pidetään ranskalaista Flora Tristania, joka vuonna 1843
vaati kirjoituksissaan sukupuolten välistä tasa-arvoa.
1800-luvun lopulla ja tämän vuosisadan alussa pääasiassa sivistyneistöstä lähtöisin olleet työläisnaisjohtajat,
kuten Eleanor Marx-Aveling, Clara Zetkin ja Alexandra
Kollontai, kamppailivat puhein ja kirjoituksin työläisnaisten oikeuksien ja järjestäytymisen puolesta'.

1

Hentilä 1989A s. 75-82.
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Äänioikeuskysymys työväenliikkeessä
Naistenpäivän historiaa ei voida tarkastella erillään
yhteiskunnallisista keskusteluista, joita käytiin vuosisadan vaihteessa. Naisten äänioikeuden esille nostamisessa
Saksa oli edelläkävijä työväenliikkeessä. Mutta sielläkin
August Bebel sai toimia aluksi yksin asian puolesta.
Vuonna 1875 hän teki aloitteen Gothan puoluekokoukselle naisten äänioikeusvaatimuksen ottamisesta puolueohjelmaan. Aloite ei kuitenkaan vielä tuolloin saanut
kannatusta. 1
Naisten äänioikeus hyväksyttiin Saksan sosialidemokraattisen puolueen, SPD:n puolueohjelmaan Erfurtin
kokouksessa vuonna 1891. Kaksi vuotta myöhemmin
vaatimus otettiin myös toisen internationaalin ohjelmaan. August Bebel teki asiasta ensimmäisen kerran
aloitteen Saksan valtiopäiville vuonna 1895. Kuitenkin
vasta vuoden 1918 vallankumous toi saksalaisnaisille
äänioikeuden.
SPD oli Saksassa ainoa puolue, joka asetti yleisen ja
yhtäläisen äänioikeuden poliittiseksi tavoitteekseen.
Samankaltainen oli tilanne useimmissa muissakin maissa,
mm. Suomessa. Mikään muu kuin Suomen työväenpuolue
ei hyväksynyt suoralta kädeltä - jo perustamiskokouksessaan vuonna 1899 - naisten äänioikeusvaatimusta
ohjelmaansa.
Äänioikeudesta tuli sosialistinaisten kansainvälisten
konferenssien pääteema. Asian jatkuvalla käsittelyllä oli
syynsä, sillä muutamat sosialidemokraattiset puolueet
Euroopassa olivat ns. puolueen kokonaisedun nimissä
luopuneet naisten äänioikeusvaatimuksesta. Näin oli
menetelty mm. Norjassa ja Belgiassa (1902), Itävallassa
(1906) ja Ruotsissa (1907), joissa oli toteutettu sensukseen perustuva rajoitettu äänioikeus 2. Englannissa
työläisnaisliike ajoikin aluksi äänioikeutta vain miehille. Sitä pidettiin etappina kohti naisten yhteiskuntakelpoisuutta3.

Thönnessen 1969 s. 33.
Zetkin 1907 s. 46-47.
3 Niggemann 1981 s. 145-148.
1

2
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Työväenliikkeen edustajat ennakoivat, että toteutuessaan yleinen ja yhtäläinen äänioikeus koituisi
ensikädessä porvarillisten puolueiden hyväksi. Uskottiin
että sosialistisen agitaation oli vaikea saavuttaa pienipalkkaisia, kouluttamattomia, perheeseen sidottuja,
uskonnollisia ja kuuliaisia työläisnaisia ja työläisten
vaimoja. Sosialistimiehet pelkäsivätkin naisten äänioikeuden mandollisesti heikentävän työväenliikkeen poliittista asemaa. Sosialistiteoreetikot eivät kuitenkaan
luopuneet vaatimuksestaan, sillä toteutuessaan se olisi
merkinnyt suurta periaatteellista askelta kohti tasaarvoa ja kansanvaltaal.
Clara Zetkin ja porvarisnaiset

Saksalainen Clara Zetkin oli 1900-luvun alussa tunnetuin ja vaikutusvaltaisin työläisnaisjohtaja. Hän ideoi
Saksan ja kansainvälisen työläisnaisliikkeen periaatteet
ja konferenssit. Zetkin kehitti työläisnaisliikkeelle
toimintaohjeet. Hän mm. kehotti kieltäytymään yhteistyöstä porvarillisen naisliikkeen kanssa. Zetkinin kanta
tässä kysymyksessä oli järkkymätön, luokkataisteluperiaatteen mukainen.
Porvarilliset naisjärjestöt ajoivat naisille pääasiassa
ns. rajallista, joko verotukseen tai varallisuuteen perustuvaa äänioikeutta, joka olisi jättänyt valtaosan työläisnaisista uudistuksen ulkopuolelle2. Porvarillinen
äänioikeusliike korosti äänioikeutta luonnollisena, synnynnäisenä oikeutena. Zetkin ei hyväksynyt tätä
perustelua: hänen mukaansa syntymähetkellä vallitsi
ainoastaan sukupuoliero, mutta toisaalta hän myönsi,
että naiset ja miehet olivat syntyjään sielunelämältään
erilaisia. Se ei kuitenkaan hänen mukaansa tarkoittanut
sitä, että nainen olisi luonnostaan alempiarvoinen. 3
Työläisnakeort änikeuasol
1 Zetkin 1907 s. 19 ja 82; Niggemann 1981 s. 78;
Albrecht ym. 1983 s. 93-94.
2 Zetkin 1907 s. 26-38; 1957 s. 352-354.

3

Zetkin 1907 s. 10-11; Evans 1979 s. 225.
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oikeutena ilman syntyperään tai varallisuuteen liittyviä
etuoikeuksial .
Saksan sosialidemokraattinen puolue julkaisi ensimmäisen naistenpäivän johdosta vuonna 1911 lentolehtisen "Her mit dem Frauenwahlrecht!". Siinä esitettiin
äänioikeusvaatimuksen puoluepoliittiset, Zetkinille
tyypilliset, perustelut. Agitaatiossaan Zetkin toistuvasti,
korosti naisten oikeuksia ihmisoikeuksina ja äänioikeutta hyvänä "aseena porvarillisen järjestyksen syrjäyttämiseksi"2.
Naistenpäivän agitaation kohde olivat erityisesti
työväenluokan kotiäidit, jotka olivat useissa maissa
sosialidemokraattisen työläisnaisliikkeen jäsenistön
enemmistönä. Äänioikeutta lentolehtisessä perusteltiin
sekä äitiyden vaativilla velvoitteilla että työssäkäynnin
kansantaloudellisella merkityksellä 3.
Saksan ensimmäisessä naistenpäivän lentolehtisessä
selvitettiin perusteellisesti naisen asemaa äitinä ja
äitiyden vaatimia, usein turhia kärsimyksiä ja uhrauksia.
Naisten katsottiin uhrautuvan äitiyden, luonnollisen
kansalaisvelvollisuutensa hyväksi jopa enemmän kuin
miesten sodissa. Niinpä esimerkiksi Saksassa kuoli
vuosittain kymmenisen tuhatta äitiä synnytykseen ja
noin 50 000 naista sairastui vakavasti synnytyksen
jälkitauteihin.4
Työväenliikkeen johtonaisilla oli oma perusteltu
näkemyksensä naisten äänioikeuden merkityksestä
pyrittäessä vallankumouksellisten päämäärien saavuttamiseen. Heillä oli myös selvä käsitys siitä, millaisia
Zetkin 1907 s. 3, 53; 1957 s. 346.
"Unsere Kundgebung ftir das Frauenwahlrecht",
Die Gleichheit 27.2.1911 s. 161-162; "Unser Märzentag",
sama 13.3.1911 s. 177-178; sama 23.10.1911 s. 25.
3 "Das Wahlrecht - ein Rechtsanspruch der Frau",
Vorwärts 1. Beilage 22.2.1911; "Die Hausfrauen und das
Wahlrecht", sama 15.3.1911; "Ftir das Frauenwahlrecht",
sama 19.3.1911.
4 Her mit dem Frauenwahlrecht! Regierung Dtisseldorf nr 42812 s. 171, (HStAD).
1

2
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sosiaalisia uudistuksia äänioikeuden avulla oli tehtävä
oman sukupuolen ja tulevien sukupolvien hyväksi. Tätä
luokka- ja sukupuolisidonnaista taustaa vasten on
nähtävä kansainvälisen naistenpäivän historia. Se oli
työläisnaisliikkeen itsenäistymisen, poliittisen toiminnan
ja identiteetin symboli; se heijasti omaehtoisuutta
yhtäältä suhteessa oman luokan miehiin ja toisaalta
suhteessa poliittiseen vastustajaan, porvaristoon.
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TYÖLÄISNAISTEN INTERNATIONAALI

Clara Zetkin ja Eleanor Marx-Aveling, Karl Marxin
nuorin tytär, olivat alusta lähtien järjestämässä toisen
internationaalin kongresseja. Eleanor Marx-Aveling oli
tunnettu ja tunnustettu Marxin oppien edustaja ja
isänsä teosten kääntäjä. Hän toimi vuodesta 1871
myös isänsä sihteerinä ja kirjeenvaihtajana'.
Vuoden 1889 Pariisin sosialistikongressin aikoihin
Clara Zetkin asui Pariisissa maanpaossa ja auttoi
ranskalaisia sosialisteja kokouksen suunnittelussa ja
toteutuksessa. Myös Eleanor Marx-Aveling oli aktiivisesti mukana ja mm. laati yhdessä Eduard Bernsteinin
ja Friedrich Engelsin kanssa kongressia valmistelevan
kirjasen. Molemmat naiset toimivat kokouksessa myös
tulkkeina. Myöhemmin he tapasivat toisensa useissa
1890-luvun kongresseissa ja olivat mukana niiden
järjestelyissä.
Vuonna 1896 pidetyssä Lontoon kansainvälisessä
sosialistikongressissa naisedustajat - kolmisenkymmentä
naista Englannista, Saksasta, Belgiasta, Hollannista,
Venäjältä, Yhdysvalloista, Puolasta ja Itävallastapäättivät pitää 31.7.1896 oman neuvottelukokouksensa ja
laatia yhteisen esityksen naisten asemasta työväenliikkeessä. Eleanor Marx-Aveling, saksalaiset Clara Zetkin
ja Emma Ihrer sekä itävaltalainen Adelheid Popp
tekivät Lontoon kongressissa päätöslauselmaesityksen
naisten poliittisesta järjestäytymisestä. Neuvottelukokouksen tulos oli naisedustajien keskinäisen kirjeenvaihdon aloittaminen työläisnaisliikkeen laajuuden,

1

Miiller, Schotte (toim.) 1986, Eleanor Marx-

Aveling, Edward Aveling.
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kannatuksen ja kehityksen selvittämiseksil.
Työläisnaisten kansainvälinen yhteistyö sai siis
ensimmäisen järjestäytyneen muotonsa vuonna 1896.
Ajatus yhteistoiminnasta jäi kytemään Clara Zetkinin
mieleen. Yksitoista vuotta myöhemmin hänelle tarjoutui
tilaisuus työläisnaisten oman internationaalin perustamiseen. Sosialistinaisten ensimmäinen kansainvälinen
konferenssi järjestettiin vuonna 1907 Saksassa, Stuttgartissa, Zetkinin silloisessa kotikaupungissa.
Clara Zetkinin asema kansainvälisenä työläisnaisliikkeen johtajana ja teoreetikkona oli kiistaton. Johtajuuteen hänellä oli myös hyvät edellytykset. Hän oli
koulutukseltaan opettaja, hallitsi useita kieliä ja oli jo
ensimmäisen miehensä Ossip Zetkinin kautta luonut
laajat kansainväliset yhteydet. Zetkinit asuivat useissa
Euroopan maissa 1880-luvulla.
Sosialistiset naiskonferenssit, niin Saksan kansalliset - joita oli yhteensä kuusi - kuin kansainvälisetkin
Stuttgartissa 1907 ja Kööpenhaminassa 1910, olivat
Zetkinin ideoimia, koollekutsumia ja johtamia. Kansainväliset naiskonferenssit järjestettiin sosialistisen
internationaalin kokouksien yhteydessä, niiden "varjokokouksina".
Stuttgartin Mozartsalissa 17.-19.8.1907 kokoontuneeseen naiskonferenssiin osallistui 59 edustajaa
viidestätoista eri maasta. Suomen edustaja oli sosialidemokraattinen kansanedustaja Hilja Pärssinen, joka
yhdessä englantilaisen edustaja Hyndmanin kanssa toimi
koko konferenssin sihteerinä. Pärssinen tapasi tuolloin
ensimmäistä kertaa kaikki johtavat kansainväliset
sosialistinaiset. Eri maiden edustajat esittelivät kokouksessa liikkeidensä toimintaa. Suomen työläisnaisten
asema kiinnosti erityisesti vuonna 1906 toteutuneen
yleisen äänioikeuden vuoksi. Kokouksessa päätettiin
luoda säännölliset kansainväliset yhteydet. Kansainvälisten suhteiden koordinoijaksi ja sihteeriksi valittiin
Clara Zetkin ja hänen tomittamastaan lehdestä "Die
Gleichheitista" tuli kaikkien työläisnaisliikkeiden
1 Milller, Schotte (toim.) 1986 s. 65 78; Radkowa
1974 s. 778-779.
-
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yhdysside ja äänenkannattaja.
Tärkeimpänä asiana Stuttgartin kokouksen esityslistalla oli naisten äänioikeus. Zetkin laati asiasta päätöslauselmaehdotuksen varsinaiselle sosialistikongressille
(22.8.1907). Ehdotus oli hyväksytty naiskonferenssissa
äänin 47-11. Zetkinin ehdotuksen mukaisesti kansainvälinen sosialistikongrenssi päätti, että jokaisen internationaaliin kuuluvan puolueen oli maassaan propagoitava
yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden puolesta. 1
Saksassa sosialidemokraattinen puolue teki naisten
aloitteesta jo vuonna 1903 päätöksen, jonka mukaan
puolueen piti kaikissa vaalitilaisuuksissa korostaa sitä,
että työväenliike vaati äänioikeutta kaikille kansalaisille, myös naisille. Stuttgartin äänioikeuspäätöksellä oli
merkitystä periaatteellisessa mielessä. Se velvoitti
jäsenpuolueita noudattamaan tehtyjä päätöksiä. Internationaali pystyi ainoastaan moraalisesti valvomaan
jäseniensä toimia ja rangaistuskeinona oli nuhtelu.
Välittömästi kongressin jälkeen työväenpuolueet mm.
Hollannissa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa ottivat naisten
äänioikeusvaatimuksen puolueohjelmaan 2. Stuttgartin
päätöksellä oli kansainvälistä merkitystä työläisnaisten
oikeuksien manifestoijana. Sillä oli Zetkinin mukaan
yhteiskunnallisesti laajat seuraukset eri maissa työläisnaisten poliittiseen toimintaan herättäjänä yhteisen
tavoitteen puolesta3.

1

Zetkin 1957 s. 345, 355; Niggemann 1981 s. 149.

Fritschy, vam Gelder, Harmsen 1982 s. 136;
Dahlerup s. 117; Die Gleichheit 24.6.1914 (Heleen
Ankersmitin artikkeli).
3 "Naisten äänioikeus on erinomainen välinen
pommittaa rikki joukkojen viimeinen ja ehkä lujin
ymmärtämättömyyden linnake: naisproletariaatin laajojen
joukkojen poliittinen välinpitämättömyys ja takapajuisuus". Zetkinin puhe 22.8.1907 Stuttgartin sosialistikonferenssissa, Zetkin 1957 s. 352.
2
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PÄÄTÖS KANSAINVÄLISESTÄ NAISTENPÄIVÄSTÄ

1900-luvun alkuvuosina työläisnaisaktiivit saivat todeta,
että kovin paljon ei ollut maailmalla tapahtunut naisten
äänioikeuden hyväksi. Äänioikeusuudistuksen puolesta
kyllä marssittiin Saksassa, Itävallassa ja muuallakin,
mutta naisten äänioikeusvaatimus jäi muun päivänpolitiikan varjoon.
Ajatus naisten päivän viettämisestä äänioikeusuudistuksen vauhdittamiseksi oli tullut esille vuonna 1907
Stuttgartin sosialistikongressissa. Adelheid Popp esitti,
että työväenpuolueet järjestäisivät vuosittain kaikkialla
samana päivänä joukkomielenosoituksia naisten äänioikeuden puolesta. Tätä ehdotusta ei kuitenkaan viety
kongressin käsiteltäväksi, vaikka sitä kannatettiin
bravo-huudoin. 1
Toinen kansainvälinen sosialistinaisten konferenssi
pidettiin 26-27.8.1910 Norrebron kansantalolla Kööpenhaminassa. Konferenssin teemoja olivat kansainväliset
suhteet, naisten ja lasten sosiaaliturva sekä käytännön,
toimet ja menettelytavat naisten äänioikeuden toteuttamiseksi2.
Seitsemäntoista maan työläisnaisliikkeen edustajat
saapuivat Kööpenhaminaan. Suomen työläisnaisliikettä
edusti Ida Aalle, mutta kokoukseen osallistui myös neljä
muuta suomalaista sosialidemokraattista naiskansanedustajaa: Miina Sillanpää, Hilda Herrala, Aura Kiiskinen ja
Hilja Pärssinen. Pärssinen oli laatinut Suomen työläisnaisliikkeen tilasta Kööpenhaminan kokoukselle rapor1 Internationaler Sozialisten-Kongress Stuttgart
1907 s. 122.
2 Die Gleichheit 6.6.1910.
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tin, jossa hän totesi, että Suomen naiset saivat äänioikeuden ennemmin kuin oli osattu odottaa eikä siihen
siksi ollut ehditty valmistautual.
Kööpenhaminan naiskonferenssi paneutui muutenkin
Suomen poliittiseen tilanteeseen, se mm. hyväksyi
Suomea käsittelevän julkilausuman otsikolla "Sympatiajulistus suomalaisten vapaustaistelulle" 2. Julistuksessa tuotiin esille konferenssin syvä järkytys tsaarinvallan toimista Suomessa. Naiskonferenssi oli huolissaan
siitä, että jos Suomen uudet lait kumotaan, niin myös
"maailman demokraattisin äänioikeusuudistus" kumoutuu. 3
Useat työläisnaisedustajat olivat vuoteen 1910
mennessä olleet jo parikymmentä vuotta mukana työväenliikkeen järjestöissä, samoin esittämässä ja kannattamassa erinäisiä naisia käsitteleviä päätöslauselmia ja
julistuksia. He eivät enää uskoneet periaatteellisiin
päätöksiin vaan vaativat näkyvää poliittista toimintaa
naisten äänioikeuden hyväksi.
Saksalaiset työläisnaisedustajat tekivät Kööpenhaminan konferenssille konkreettisen ehdotuksen siitä,
miten työväenliike kaikkialla maailmassa yhtenäisesti ja
mandollisimman samanaikaisesti toisi naisten äänioikeusvaatimuksen esille. Saksalaiset naisedustajat eivät
kuitenkaan kaikki yhtyneet aloitteeseen, minkä vuoksi
sitä ei tehty koko ryhmän nimissä. Ehdotus hyväksyttiin seuraavassa muodossa päätökseksi:

Pärssinen 1910 s. 69.
"Resolutionen und Beschltisse der Zweiten
Internationalen Frauenkonferenz zu Kopenhagen", Die
Gleichheit 10.10.1919 s. 9.
3 "Resolutionen und Beschltisse der Zweiten
Internationalen Frauenkonferenz zu Kopenhagen" Die
Gleichheit 10.10.1910 s. 9. Kokouksen päätökset olivat:
I Sympatia julistus suomalaisten vapaustaistelulle, II
Päätöslauselma rauhan säilyttämiseksi, III Naisten
äänioikeus ja naistenpäivä, IV Äidin ja lapsen sosiaalihuolto, V Muut.
1

2
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"KANSAINVÄLINEN NAISTENPÄIVÄ
27.8.1910 esitys II Kansainväliselle Sosialistiselle
Naiskonferenssille Kööpenhaminassa:
Kaikkien maiden sosialistiset naiset järjestävät joka
vuosi yksissä neuvoin proletaaristen luokkatietoisten
poliittisten ja ammatillisten organisaatioiden kanssa
naistenpäivän, jonka tarkoitus on ensisijassa agitoida
naisten äänioikeuden puolesta. Vaatimusta on valaistava koko naiskysymyksen yhteydessä ja sen on
vastattava sosialidemokraattista käsitystä. Naistenpäivällä on oltava kansainvälinen luonne ja se on
valmisteltava huolella.
Clara Zetkin, Käthe Duncker ja toverittaret" 1 .

1 Gleichheit 29.8.1910, Zetkin 1957 s. 480. Handbuch der sozialdemokratischen Parteitage s. 146.
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II KÖYHÄLISTÖN NAISTEN JUHLAPÄIVÄ

Suomen Sosialidemokraattisen Naisliiton maaliskuussa 1917 julkaiseman naistenpäivän
lehden kansi. Työväenliikkeen kirjasto, Helsinki.

NAISTENPÄIVÄ JA TYÖVÄENKULTTUURI

Työväenliike näytti mahtiaan kaduilla ja toreilla.
Vappuna työläiset esiintyivät yhdessä maailmanlaajuisesti viestien sanomaa, "olemme sosialisteja, kuulumme joukkoon ja meillä on vaatimuksia". Yhteisesiintymisillä oli tärkeä merkitys, sillä ne rikkoivat porvarillisen julkisuuden rajoja.
Eri intressiryhmät menivät kaduille asiansa puolesta
ja siten tekivät myös naiset. Vuosisadan vaihteessa
tunnetuimmat ja värikkäimmät naisten marssit järjestettiin Englannissa. Suffragettien mielenosoitukset ja
heidän vangitsemisensa herättivät maailmanlaajuista
huomiota. Tällainen tapa saada julkisuutta viehätti
suuresti myös työläisnaisia. Ja vielä enemmän: työläisnaisten pyrkimys oli esiintyä pontevammin kuin porvarisnaiset ja saavuttaa pysyviä oikeuksia kaikille
naisille. Työläisnaisliikkeessä heräsi ajatus suf fragettien "lyömisestä" marssimalla lähes yhtäaikaisesti
Yhdysvalloissa ja Euroopassa.'
Porvarillinen naisliike vietti Saksassa ja Itävallassa
naistenpäiviä jo 1890-luvulla. Naiset kokoontuivat
epäsäännöllisesti myös äänioikeuspäiville. Naistenpäivä
tarkoitti heille kokoontumista ja keskustelua ajankohtaisista ongelmista, kuten naisten koulutuksesta,
ammattien vapauttamisesta ja muista naisten oikeuksista. Naistenpäivä-nimitys leimasi porvarillisen naisliik-

Women and the Socialist Movement, The International Socialist Reviw 8/1909 s. 449; Die Gleichheit
27.3.1911 s. 193.
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keen kokouksia vielä 1910-luvulla'. Naistenpäivän
nimitys esiintyi eri kielissä merkityksessä "kokoontuminen ja keskusteleminen naisasian puolesta".

Naistenpäivät Yhdysvalloissa vuonna 1909 ja 1910
Myös amerikkalaisia naisedustajia oli läsnä Stuttgartin
kokouksessa. Erityisesti New Yorkin saksankielisen
puolueosaston naisedustajat alkoivat toimia naisten
äänioikeusasiassa2 . Amerikkalaiset olivat sitä mieltä,
että konferenssin olisi pitänyt päättää siitä, milloin
naisten äänioikeuden puolesta agitoitaisiin. He totesivat,
että Yhdysvalloissa sosialistinen puolue ei ollut järjestänyt yhtään kampanjaa asian puolesta 3.
Yhdysvaltain työläisnaisedustajat alkoivat toimia
sosialistisen puolueen puoluekokouksen koollekutsumiseksi järjestämällä New Yorkissa alkuvuodesta 1908
joukkokokouksia, joissa vaadittiin puolueelta näyttöjä
toiminnasta naisten äänioikeuskysymyksen hyväksi.
Stuttgartin sosialistikongressin velvoituksen mukaisesti
sosialistinen puolue käsitteli Chicagon puoluekokouksessa vuoden 1908 toukokuussa naisten äänioikeuskysymystä.
Chigagossa sosialistisen puolueen yhteyteen perustettiin erillinen työläisnaisliitto, kansallinen naiskomitea.
Sen ehdotuksesta Chicagon kongressi päätti, että "aina
helmikuun viimeisenä sunnuntaina on tehtävä suurta
propagandaa naisten äänioikeuden ja sosialismin puolesta".
Chicagon päätös pantiin seuraavana vuonna vauhdikkaasti täytäntöön. Yhdysvaltain ensimmäistä "kansal1 Turnan 1892 s. 15; Popp 1930 s. 31, 143; Die
Frau 14.11.1899; 1/1910 s. 46; 9/1913 s. 569.
Meta L.
2 The Socialist Woman 9/1908 s. 12;
Stern, Women of other Lands, The Progressive Woman
68/1913 s. 7.
3 The International and Woman' s Suffrage, The
Socialist Woman 6/1907 s. 3.
4 Gleichheit 8.1.1913; Losseff-Tillmanns 1985 s. 24.
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lista naisten äänioikeuspäivää" vietettiin 20.2.1909,
jolloin eri puolilla maata pidettiin mielenosoituksia ja
tilaisuuksia. Naistenpäivän järjestämiseen osallistui koko
puolueorganisaatio ja lehdistö. Useat lehdet julkaisivat
päivän johdosta erikoisnumeroita (New Yorker Volkszeitung, New York Evening Call, Chicago Daily Socialist, Progressive Woman).
Yhdysvalloissa laaja porvarillinen ja vasta vähäiseen
kannatukseen yltänyt sosialistinen naisliike olivat
toimineet naisten äänioikeuskysymyksessä yhteistyössä.
Siksi myös porvarillisten naisten nähtiin osallistuvan
lippuineen sosialistinaisten marsseihin ja kokouksiin. 1
Amerikalsto pvänaise trkä,
koska siten tuhannet naiset, perheenemännätkin,
pääsivät ensimmäistä kertaa katutapahtumien ja lentolehtisten välityksellä kosketuksiin sosialistisen
liikkeen kanssa.
Seuraavana vuonna (1910) äänioikeuskokouksia
kutsuttiin jo naistenpäiväksi ja niitä alettiin valmistella
hyvissä ajoin etukäteen. Kaupungeilta vuokrattiin tiloja
tilaisuuksia varten, lehdistölle tiedotettiin asiasta ja
naisten äänioikeuden tilaa eri maissa valaistiin omassa
lehdessä. Yhdysvaltain naistenpäiväksi vakiintui vuoden
1908 päätöksen mukaisesti helmikuun viimeinen sunnuntai. 2
Amerikkalainen työläisnaisliike korosti mielellään
sitä, että se oli naistenpäiväidean aloitteentekijä, jonka
mallia muut maat ovat seuranneet3 . Ajatus naistenpäivästä kyti kuitenkin pinnan alla myös Euroopassa, missä
se sai vahvan ideologisen perustansa.

1 Die Gleichheit 16.3.1908; 17.8.1908; 9.11.1908;
3.1.1909; 29.3.1909; 27.3.1911 The Socialist Woman
9/1908 ja The Progressive Woman 22/1909, Special
Suffrage Number.
2 The Progressive Woman 33/1910 s. 8, s. 12;
Woman's Day, 42/1910, 58/1912.
3 The Progressive Woman 68/1913 s. 7.
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Naistenpäivä ja vallankumous

Tieto Amerikan mantereella onnistuneesti vietetystä
naistenpäivästä vuosina 1909 ja 1910 saapui pian
Eurooppaan ja oli luettavissa eri maiden työväenlehtien
sivulltal. Amerikkalaisten kokemus rohkaisi Clara
Zetkiniä kokeilemaan sosialistista naistenpäivää myös
Euroopassa2.
Clara Zetkin ei kuitenkaan vedonnut Pohjois-Amerikassa vietettyjen naistenpäivien kokemuksiin. Ensiksikin
työläisnaisliikkeen kannatus oli Yhdysvalloissa vielä
sangen vaatimatonta. Sosialistipuolueen naisjäsenten
määrä nousi vain hieman toiselle tuhannelle. Toiseksi
amerikkalaiset sisaret eivät täysin noudattaneet luokkataistelulinjaa käytännön toimissaan, vaan suostuivat
porvarillisen naisliikkeen kanssa yhteishankkeisiin.
Zetkinin mielestä sosialistinaisten yhteisellä juhlapäivällä kuului olla vallankumouksellinen perustelunsa ja
perintönsä. Tämä selviää hänen kirjoituksistaan vuodelta
1911, jolloin Kööpenhaminan päätös pantiin täytäntöön
ja kansainvälistä naistenpäivää vietettiin useissa eri
maissa samanaikaisesti.
Clara Zetkin valitsi ensimmäiseksi kansainväliseksi
naistenpäiväksi sunnuntain 19.3.1911. Päivämäärän
valintaan oli useitakin syitä. Tärkein näkökohta oli se,
että Zetkin halusi kytkeä naistenpäivän vallankumousperinteeseen, johon kuuluivat mm. Ranskan suuren vallankumouksen aikaiset naisten nälkämellakat ja Olympe
de Gougesin naisten oikeuksien julistus. Tämän ranskalaisen vallankumousnaisen kuuluisa kysymys, miksi
naisilla oli velvollisuuksia muttei oikeuksia, tuli esiin
myös kansainvälisen naistenpäivän teeseissä3. Vuoden
1789 perintöä vaalittiin myös runoissa ja lauluissa.
Josef Luitpold runoili vuoden 1913 Itävallan naistenpäi1 Die Gleichheit 29.3.1909 s. 206; Der sozialistische Frauentag in den Vereinigten Staaten, Die
Gleichheit 28.3.1910 s. 207; De Proletarische Vrouw
15.5.1910.
2 Die Gleichheit 24/1910 s. 370.
3 Arbeiterinnen-Zeitung, Wien 14.3.1911 s. 2.
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vää varten ensimmäisen naistenpäivän balladin vuoden
1789 tapahtumien muistoksil.
Zetkinillä oli ihanteellinen mielikuva siitä, että
naisten enemmistön - työväenluokan naisten - äänioikeus olisi askel kohti vallankumousta ja sosialistista
yhteiskuntaa.2 Hänen optimistinen uskonsa työväenluokan parlamentaariseen voimaan perustui osittain
myös Suomen sosialidemokraattisen puolueen hyvään
vaalimenestykseen vuosien 1907-1910 eduskuntavaaleissa3 .
Naistenpäivän yhteydeksi vallankumousperinteeseen
Zetkin nosti niin ikään vuoden 1848 maaliskuun vallankumouksen, jossa Preussin yksinvalta murtui 4 .
Maaliskuun 18. ja 19. päivän tapahtumat olivat tuolloin
olleet keskeiset. Berliinin katutaisteluissa 18.3.1848 sai
surmansa 183 vallankumouksellista, pääasiassa käsityöläisiä ja työläisiä. Berliinin tapahtumat painostivat
hallitsijan myöntymään seuraavana päivänä demokraattisiin uudistuksiin.
Saksan työväenliike vietti vuosittain 18.3. vuoden
1848 vallankumouksen kunniaksi ns. maalisjuhlaa
"maaliskuun kaatuneiden" muistoksi. Maalisjuhlaperinteeseen liitettiin myös Pariisin kommuunin perustaminen, josta oli lopullisesti päätetty 18.3.1871. Maalisjuhla oli kansainvälinen, sitä vietettiin myös Itävallan
ja Ranskan työväenliikkeessä.'
1 Die Ballade vom ersten Frauentag, 5. October
1789, Arbeiter-Zeitung 9.3.1913.
2 Die Gleichheit 27.2.1911 s. 161-162; 13-3-1911
s. 177-178; 23.10.1911 s. 25.
3 Hentilä 1989B s. 177-179.
4 Unser Märzentag, Die Gleichheit 13.3.1911 s. 177.
5 Vorwärts 18.3.1911; Rosa Luxenburg, "Märzensttirme", Die Gleichheit 18.2.1912 s. 193-194; Maalisjuhlaperinne Saksan työväenliikkeessä oli syntynyt
vuosien 1870-1871 Preussin-Ranskan-sodan jälkeen
vastavetona porvariston Sedan-juhlalle. Sedan-juhlia
porvaristo vietti Sedanin ratkaisevan taistelun ja
Preussin Ranskasta saaman voiton kunniaksi. Työläisnaisliike kielsi jäseniään osallistumasta Sedan-
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Naistenpäivän liittäminen maalisjuhlaperinteeseen
sopi Zetkinin mielestä erityisen hyvin siitäkin syystä,
että vuonna 1848 ensimmäiset radikaalit saksalaiset
naisäänet kantautuivat lehdistöön ja laajemman kansanosan tietoisuuteen.
Naistenpäivä ja vapunpäivä
Ohjelmallisesti naistenpäivä, kuten vappukin, liittyi
ajatukseen, jonka mukaan työväenliike näyttää koko
yhteiskunnan lamauttavalla yleislakolla voimaansa.
Saksassa vasemmistoradikaalit, Rosa Luxemburg ja Clara
Zetkin, kamppanjoivat yleislakkoajatuksen puolesta
1910 luvulla. Saksassa äänioikeusuudistuksen käsittely
oli erityisesti Preussissa joutunut kuolleeseen pisteeseen, jossa Zetkinin mukaan yleislakkoa oli harkittaval.
Karl Kautsky ajoi linjaa, jonka mukaan mihinkään
äkilliseen radikaaliin toimintaan ei pitänyt ryhtyä,
vaan hallitus oli vähitellen väsytettävä uudistuksiin.
Zetkinin tähdensi, että mielenosoitukset kaduilla oli
muutettava sopivalla hetkellä yleislakoksi.
Molemmat mielipidesuuntaukset korostivat kuitenkin
joukkomielenosoitusten merkitystä painostuskeinona.
Kautsky oli sitä mieltä, että nimenomaan äänioikeuskysymys kokoaa työväenluokan suuret järjestäytymättömätkin joukot kaduille mielenosoituksiin 2. Naistenpäivän mielenosoitukset olivat sosialidemokraattisen
aatteen mukaisia kenraaliharjoituksia todellista yleislakkotilannetta ja parlamentaarista painostusta varten.
Erityisesti Saksassa ja Itävallassa naistenpäivän
mielenosoitusmarsseilla oli suurta periaatteellista
-

juhlaan. Verinen taistelu ei ollut juhlimisen arvoinen asia. Sedan-juhlaa vietettiin syyskuun toisena
päivänä, "hurraapatriotismin päivänä". Ks. Sedan!,
Die Gleichheit 28.8.1911 s. 376.
1 Kämpfend voran!, Die Gleichheit 3.1.1910 s.
97-99; 14.3.1910 s. 187; Grunenberg (toim.) 1970 s.
33, s. 122, s. 227, s. 233.
2 Grunenberg (toim.) 1970 s. 233-263.
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merkitystä. Naiset kamppailivat oikeudesta esiintyä
julkisuudessa poliittisin tunnuksin. Naisillahan ei yhdistyslain nojalla ollut oikeutta liittyä poliittisiin järjestöihin. Siten heiltä puuttui poliittinen mielenosoitustraditio kokonaan. Naisilla oli erityisesti Saksassa
huonoja kokemuksia vuoden 1910 suurista äänioikeusmielenosoituksista, joissa he olivat jääneet pitkine
hameineen takaa ajavien ratsupoliisien jalkoihin.
Naistenpäiväjuhlat ja niiden yhteydessä toteutetut
naisten mielenosoituskulkueet olivat historiallisia:
työläisnaisliike järjesti tuolloin ensimmäistä kertaa
mielenosoituskulkueen nimenomaan naisten äänioikeuden
puolesta. Naistenpäivä loi ja avasi uuden väylän naisten
poliittiselle toiminnalle.
Naistenpäivällä oli omat ominaispiirteensä, eikä sitä
suoraan voida verrata työväenliikkeen yhteisen juhlaja mielenosoituspäivän, vapun viettoon. Naistenpäivän
synty liittyi kuitenkin aikansa työväenkulttuurin ja sen
herätystoiminnan ilmenemismuotoihin. Sosialistikongresseissa ehdotettiin muidenkin asioiden puolesta järjestettäviä kansainvälisiä mielenosoituspäiviä, mm. sotaa ja
militarismia tai tsaarin sortotoimia vastaan Suomessal .
Työläisnaiset tiesivät vapun vieton kokemuksista,
että naistenpäivää ei kannattanut järjestää muulloin
kuin sunnuntaisin. Vaikka päätös vapusta tehtiin jo
Pariisin sosialistikokouksessa vuonna 1889, kesti
pitkään, ennen kuin yhtenäinen vapunvietto amerikkalaisen mallin mukaan aina toukokuun ensimmäisenä
toteutui. Vappua vietettiin 1890-luvulla yleensä toukokuun ensimmäistä päivää lähinnä olevana sunnuntaina.
Saksalaiset ja englantilaiset mm. ehdottivat vapunpäiväksi aina sunnuntaita, koska mielenosoituksen järjestäminen arkena olisi merkinnyt käytännössä yhden päivän
yleislakkoa ja työläisille palkanmenetystä. 2
Vastaväitteet eivät kuitenkaan tehonneet, vaan
1 Protokoll des Internationaler SozialistenKongresses zu Kopenhagen 1910, s. 19.
2 Protokoll des Internationalen Arbeiter-Kongresses zu Paris 1889 s. 123, zu Briissel 1891 s. 22,
33, zu Ziirich 1893 s. 32-34.
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vapun päivää kehotettiin edelleen viettämään kaikkialla
samana päivänä, toukokuun ensimmäisenä. Mielenosoituspäivä kandeksan tunnin työpäivän puolesta tuli
tunnetuksi kautta maailman toukokuun ensimmäisen
päivän yleislakkona. Samanaikaisuuden tärkeyttä korostettiin, koska "solidaarisuuden tunnehetki oli sillä
hetkellä todellisuutta" 1.
Vapunvietossa ilmenneellä internationalismilla, aina
samanaikaisesti ilmaistavalla solidaarisuuden tunteella
joukkokokouksien ja -mielenosoitusten muodossa, oli
käytännön toteuttamisvaikeuksia, jotka työläisnaisliike
otti huomioon. Naistenpäivästä ei tehty suoranaista
yleislakkopäivää, mutta yhtä lailla naiset kuitenkin
pyrkivät samanaikaiseen kansainvälisen solidaarisuuden
ilmaisuun.
Kansainvälisen naistenpäivän uranuurtaja Clara
Zetkin ei halunnut kohottaa naistenpäivää vapunvieton
kilpailijaksi. Ideologisesti kansainvälinen naistenpäivä
perustettiin porvarillisen naisliikkeen äänioikeuspäivien
ja -mielenosoitusten kilpailijaksi. Mutta 1910-luvulla
kävi myös päinvastoin. Porvarilliset naisjärjestöt
perustivat mm. Itävallassa ja Hollannissa oman maaliskuun äänioikeuspäivänsä työläisnaisliikkeen mallin
mukaisesti2.
Miesten kielteistä suhtautumista naistenpäivän
viettoon lisäsi se, että Saksassa kansainvälistä naistenpäivää vuonna 1912 päätettiin viettää tammikuun
valtiopäivävaalien takia vasta toukokuussa. Vapun ja
naistenpäivän välille jäi vain vajaat kaksi viikkoa. Myös
Itävallan ja Hollannin työväenpuolueet yhtyivät Saksan
naistenpäiväratkaisuun ja viettivät juhlaa samanaikaisesti 12.5.1912.
Miesvaltainen Saksan sosialidemokraattinen puoluejohto päättikin sitten vuonna 1913, että naistenpäivää
ei vietettäisi laisinkaan, koska se häiritsi vappu juhlan
1 Protokoll des Internationalen Sozialistischen
Arbeiterkongresses zu ZUrich 1893 s. 33.
2 Die Frauenrechtsbewegung in Österreich, Vorwärts, Beilage 23.3.1912; 12 Mei, Een dag voor de
Vrouwen, Het Volksweekblad 9.5.1912.
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järjestelyjä, joissa myös naiset luonnollisesti olivat
aktiivisesti mukana. Työläisnaiset tyrmäsivät ajatuksen
ja vaativat päivänsä takaisin, koska Saksassa ja Itävallassa toinen naistenpäivä onnistui vapun läheisyydestä
huolimatta loistavasti.
Myös Itävallassa keskusteltiin vuoden 1913 naistenpäivän tarpeellisuudesta. Adelheid Popp korosti
perusteluissaan, että naistenpäivä oli hyvä keino
popularisoida äänioikeuskysymystä. Itävallassa päädyttiin
puoltamaan naistenpäivän viettoa, koska Saksassakin oli
tehty myönteinen päätös2.
Saksan työläisnaisliikkeen oli joka kerta taisteltava
naistenpäivänsä puolesta, sillä puolue ei tehnyt päätöstä
sen järjestämisestä joka vuosi. Miestovereiden mielestä
vuosittain aina samasta teemasta järjestettävä tilaisuus
menettäisi vähitellen hohtonsa. Niinpä vuonna 1914 SPD
ensin kielsi naistenpäivän vieton, mutta naisten painostuksesta suostui sen lopulta järjestämään. Zetkin
perusteli vuoden 1914 naistenpäivän tärkeyttä jatkuvuuden osoituksena saksalaisessa työläisnaisliikkeessä
varsinkin, kun seuraavan sosialistinaisten konferenssin
oli määrä kokoontua 21.-22.8.1914 Wienissä. Tuolloin
saksalaiset - samoin kuin itävaltalaiset - olisivat
voineet osoittaa täyttäneensä Kööpenhaminan päätöksen
jokavuotisesta naistenpäivästä. 3
Naistenpäivän vietto rinnastettiin jatkuvasti vapun
viettoon. Mm. Yhdysvaltain naistenpäivien todettiin
kehittyneen "vapun kaltaiseksi suureksi juhlapäiväksi".
Kumpikin päivä symbolisoi työväestön toiveita, ihanteita
sekä palkka- ja sukupuoliorjuuden poistamista. 4

Evans 1979 s. 229-230.
Protokoll der V Sozialdemokratischen Frauenkonferenz 1913 Wien s. 286-287.
3 Handbuch der sozialdemokratischen Parteitage
s. 148-149; Evans 1979 s. 233; Losseff-Tillmanns 1985
s. 36-39; Protokoll der V. Sozialdemokratischen
Frauenkonferenz 1913 Wien s. 286.
4 The Progressive Woman 68/1913 s. 7.
1

2
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Aina samaan aikaan vai ei?
Clara Zetkin vastusti naistenpäivän järjestämistä aina
samana päivänä. Hänen mielestään järjestäjille oli
jätettävä oma-aloitteisuutta ja tiettyä liikkumavaraa
päivämäärän suhteen'. Tällä hän tarkoitti sitä, että
koko puolueen etu, mm. vaalien ajankohta olisi otettava
ensin huomioon. Zetkinin mukaan naistenpäivä - niin
kuin koko naiskysymyskin - oli alisteinen puolueen
kokonaisohjelmalle ja päämäärille. Tälle näkökannalleen
hän sai tukea Itävallan työläisnaisliikkeeltä2.
Saksan työläisnaisliike oli etulyöntiasemassa päätettäessä kansainvälisen naistenpäivän vieton ajankohdasta.
Se oli jäsenmäärältään kaikkein suurin työläisnaisliike
ja sen johtaja, Clara Zetkin, oli naisinternationaalin
sihteeri. Hänen päätöksensä ja ehdotuksensa vaikuttivat
ratkaisevasti muiden maiden naistenpäiväjärjestelyihin.
Joka vuosi Zetkin kävi neuvotteluja, jotta mandollisimman sopiva ajankohta naistenpäivän vietolle löytyisi. 3
Päätöksen vuosien 1911, 1912, 1914 naistenpäivästä
teki ensimmäisenä Saksan ja vuonna 1913 Itävallan
työläisnaisliike. Näihin päätöksiin muiden maiden
järjestöt yhtyivät.
Ensimmäistä kansainvälistä naistenpäivää vietettiin
maaliskuun 19. päivänä 1911, mutta vuonna 1912
toukokuun 12. päivänä Saksan vaalien takia. Seuraavana
vuonna Saksan konfirmaatiosunnuntain takia naistenpäivää vietettiin Euroopassa kahtena eri ajankohtana, maaliskuun alussa (2.3. ja 9.3.). Naistenpäivän
vietto haluttiin Zetkinin alkuperäisen ajatuksen mukaan
vakiinnuttaa maaliskuulle. Zetkin neuvotteli tammikuus1 Clara Zetkin Jenan puoluekokouksessa 1911,
Handbuch der sozialdemokratischen Parteitage s. 146.
2 Protokoll der V. Sozialdemokratischen Frauenkonferenz 1913 Wien s. 287.
3 Zetkin teki esityksen Saksan työläisnaisliikkeelle naistenpäivän uusimisesta vuonna 1912. "Die
sechste Konferenz der sozialdemokratischen Frauen",
"Frauenkonferenzen in Österreich", Die Gleichheit
25.9.1911 s. 403; Gleichheit 19.2.1912 s. 169.
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sa 1913 hollantilaisten kanssa, jotta naistenpäivästä
tulisi jälleen yhtenäinen: samaa toivoivat myös hollantilaiset ja itävaltalaisetl.
Vuonna 1913 Itävallan työläisnaisliike päätti ensimmäisenä viettää naistenpäivää 9.3. Tätä esimerkkiä
seurasivat useat muut maat 2. Saksassa tämä päivä ei
ollut sopiva, koska se oli konfirmaatiosunnuntai. Naiset
eivät perhesyistä voineet osallistua muihin rientoihin 3.
Saksassa ja Venäjällä naistenpäivää vietettiin vuonna
1913 viikkoa aikaisemmin eli 2.3. Venäjän työläisnaisliike halusi nimenomaan seurata Saksan mallia 4, kun
sen sijaan Hollannissa, Böömissä, Sveitsissä ja Unkarissa tuettiin itävaltalaisten työläisnaisten päätöstä5.
Vuoden 1914 naistenpäivällä oli ensi kertaa suuren
joukkoliikkeen luonne. Tuolloin ainakin kaksitoista
maata järjesti naistenpäivän samanaikaisesti ja lähes
saman mallin mukaan maaliskuun kandeksantena.
Zetkin torjuu suomalaisten ja amerikkalaisten vakiinnuttamisajatukset
Jokavuotinen epätietoisuus siitä, milloin naistenpäivää
vietettäisiin, harmitti työläisnaisliikkeitä niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin. Amerikkalaiset ja suomalaiset
tekivät kumpikin omat aloitteensa naistenpäivän järjestämiseksi vuosittain aina samana päivänä. Amerikkalaiset ehdottivat vuoden 1913 tammikuussa, että
1 Clara Zetkin kirje Heleen Ankersmitille
7.1.1913, kirjassa Eildermann (toim.) 1967 s. 664.
2 Itävallan puoluekokous varasi vuonna 1912
kaksi päivämäärää naistenpäivälle eli 9. tai 16.3.
Heti maalisjuhlan päivämäärän selvittyä päiväksi tuli
9.3. "Sozialistische Frauenbewegung im Ausland", Die
Gleichheit 22.11.1912.
3 Die Gleichheit 19.2.1913 s. 169.
4 Die Gleichheit 19.2.1913 s. 175.
5 Evans 1979 s. 230; Die Gleichheit 8.1.1913 s.
118; "Sozialistische Frauenbewegung im Ausland", sama
22.11.1912.
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naistenpäivää ryhdyttäisiin viettämään aina helmikuun
viimeisenä sunnuntaina amerikkalaisen perinteen mukaan. Näin heidän mielestään naistenpäivä saisi saman
kansainvälisen merkityksen kuin vappu.'
Clara Zetkin ei kannattanut kumpaakaan ehdotusta
ja perusteli kantansa jälleen tarkoituksenmukaisuudella.
Yhä uudelleen hän korosti, että yleinen poliittinen
tilanne ja tehtävät oli otettava päivää määrättäessä
ensin huomioon - varsinkin Saksassa ja Itävallassa,
jotka olivat työläisnaisliikkeen johtavia maita. Tämän
takia muodollinen samanaikaisuus ei ollut tärkeää,
vaikka Zetkin myönsikin, että se korostaisi naistenpäivän kansainvälisyyttä. 2
Vaikka Wienin naiskonferenssi olisi vuonna 1914
pantu toimeen, on aivan ilmeistä, että Suomen työläisnaisliikkeen ehdotus ei olisi konferenssissa puheenjohtajan kielteisen asenteen takia saanut kannatusta.
Itävallankin työläisnaisliike torjui kaikki yhtenäistämissehdotukset vedoten Zetkinin perusteluihin 3.

Miksi 8. maaliskuuta?
Naistenpäivän historiasta kirjoittaneet ovat eritasoisissa
julkaisuissaan - artikkeleista väitöskirjoihin - etsineet
yhtä ja ainoaa selitystä maaliskuun kandeksannen
päivän traditiolle. Päivän tapahtumia on etsitty vuosien
1789, 1848, 1905 ja 1908 historiasta. On jopa epäilty,
että Clara Zetkinin oman syntymävuoden 1857 lakkotapahtuma 8.3. tai jokin hänen ystävättärensä Rosa
1 Meta L. Stern, "Die Genossinnen der Vereinigten Staaten von Nordamerika an Genossinnen aller
Länder", Gleichheit 8.1.1913 s. 118.
2 Die Gleichheit 8.1.1913 s. 118. Zetkinin
vastaus amerikkalaisten ehdotukseen. Suomen sos.dem.
naisliitolle Zetkin ei laatinut omaa vastausta, vaan
vetosi tähän amerikkalaisille laatimaansa vastineeseen.
3 Protokoll der V. Sozialdemokratischen Frauenkonferenz Wien 1913 s. 287.
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Luxemburgin merkkipäivistä olisi vaikuttanut päivämäärän valitsemiseenl.
Useimmissa kirjoituksissa viitataan siihen, että
8.3.1908 New Yorkissa puhkesi naisten tekstiilialan
lakko, ja paria vuotta myöhemmin samana päivänä
perustettiin naisten ammattiliitto2. Amerikkalaisen
naistenpäivän mallia korostavat myös eräät aikalaislähteet ja luonnollisesti amerikkalaiset itse3. Itävallan
työväenliikkeen pää-äänenkannattajassa Yhdysvallat
kuvattiin esimerkilliseksi maaksi, koska naistenpäivätraditio oli siellä syntynyt jo ennen Kööpenhaminan
kokousta4. Yhdysvaltain perinteellä ei kuitenkaan ole
suoraa vaikutusta kansainvälisen naistenpäivän nykyiseen ajoitukseen.
Päätös viettää naistenpäivää vuosittain aina 8.3.
perustuu kommunistisen naisliikkeen päätökseen vuodelta 1921.
Epätietoisuutta maaliskuun 8. päivän tradition syntymisestä ja vakiintumisesta ovat osaltaan vahvistaneet
muistelmateokset ja niihin perustuvat historiat, joissa
naistenpäivä lähes automaattisesti ennen vuotta 1917
ajoitetaan maaliskuun 8. päivälle. Oli täysi sattuma,
että vuonna 1914 naistenpäivää vietettiin sunnuntaina
8.3.
Useassa kirjoituksessa on vedottu Alexandra Kollontain muistelmiin. Hän kuitenkin muistelee virheellisesti
järjestäneensä Norjan ensimmäisen naistenpäivän
8.3.19155. Vuoden 1915 yhteispohjoismaista naistenpäi1 70 Jahre Internationaler Frauentag 1980 s. 10,
Rudtke 1982 s. 55-56.
2 8.3.1908 perinnettä korostavat mm. Wurms
1980 s. 7; Foner 1986 s. 7 alav.; Losseff-Tillmanns
1985 s. 22; Rudtke 1982 s. 56; 75 Jahre Internationaler Frauentag 1985 s. 10.
3 The Progressive Woman 68/1913 s. 7.
4 Der Frauentag, Arbeiter-Zeitung Wien 9.3.1913
s. 2.
5 Kollontay 1977 s. 27, 36; Wurms 1980 s. 36;
Raethe 1986 s. 26 ja 28 esittää harhauttavasti, että
Kollontai ja Zetkin saivat vuonna 1907 Stuttgartissa
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vän päätapahtumaa vietettiin kuitenkin Zetkinin kehotuksen mukaisesti jo päivää aikaisemmin Kristianiassal.
On perusteltua esittää, että kansainvälisen naistenpäivän ajatus ja ideointi olivat lähtöisin internationaalin piirissä toimineilta naisilta. He halusivat, että
työväenliike tekisi yhtä näyttävästi työtä naisten
äänioikeusasian puolesta kuin muidenkin uudistusten
puolesta.
Vaikka naistenpäivän ajatus tuli "ylhäältä", se oli
kansalliset rajat ylittävä naisten joukkoliike. Aikalaiskäsityksen mukaan proletaarista naisliikettä eivät
yhdistäneet johtajat vaan työväenluokan miesten ja
naisten yhteiset tavoitteet2. On kuitenkin kyseenalaista, olisiko näin laaja naisten kansanliike saatu aikaan
muiden sosialististen ihanteiden kuin naisten äänioikeuden puolesta.

esityksen läpi, että naistenpäivää vietettäisiin aina
8.3.
1 Die Gleichheit 5.3.1915 s. 71; Der allskandinavische sozialistische Frauentag in Christiania,
2.4.1915 s. 83.
2 Unser Tag, Vorwärts 4. Beilage 6.3.1914.
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NAISTENPÄIVÄKULTTUURI MUOTOUTUU 1911-1914

Vuonna 1911 työläisnaisjohtajat seurasivat kiinnostuneina ensimmäisten naistenpäivien onnistumista
Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Tanskassa, Bulgariassa
ja Yhdysvalloissa. "Die Gleichheit"-lehdessä julkaistiin
eri maiden ja kaupunkien naistenpäivä juhlien yksityiskohtaisia kuvauksia, joita käännettiin ja referoitiin
naisinternationaalin kansallisissa lehdissä. Ensimmäinen
naistenpäivä onnistui hyvin, ja se luonnollisesti rohkaisi
eri maiden työläisnaisliikkeitä juhlaperinteen aloittamiseen.
Naistenpäiväjuhlista kehkeytyi työläisnaisliikkeen
vuosittainen päätapahtuma. Kansalliset juhlat eivät juuri
poikenneet toisistaan, mutta Itävallan työläisnaisliikkeen
juhlat Wienissä olivat vaikuttavimmat. Siellä jo ensimmäisenä naistenpäivänä vuonna 1911 otettiin käyttöön
monipuoliset ja näyttävät agitaatiokeinot, jotka myöhemmin omaksuttiin myös muualla.
Naistenpäiväjuhliin kuului julistus, jossa vaadittiin
naisille oikeuksia, ennen kaikkea yleistä ja yhtäläistä
äänioikeutta. Julistuksesta tehtiin myös painosmäärältään suuri lentolehtinen, jota jaettiin kaduilla. Työväenlehdistö tuki naistenpäivän tapahtumaa julkaisemalla kirjoituksia naisten äänioikeuden sisällöstä ja
tiedottamalla naistenpäivän vietosta. Naistenpäivän
puheluonnoksia ja muiden maiden julkilausumia julkaistiin myös etukäteen työväenlehdissäl.
Naistenpäivänä korostettiin sitä, miten tärkeää
naisten oli saada täydet kansalaisoikeudet. Vedottiin
1 Die Bedeutung des Frauentages, Eine Vortragsdisposition, Bildungsarbeit Wien 4/1911 s. 35.
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siihen, että työläisnaisilla oli oma sarkansa politiikassa,
sillä kokemuksiinsa nojaten he osasivat parhaiten ajaa
naisten ja pienten lasten asemaa edistäviä sosiaalilainsäädännöllisiä aloitteita. Tätä arvokasta työtä naiset
tekivät esimerkiksi Suomen eduskunnassa, mitä käytettiin useina vuosina esimerkkinä naistenpäiväpuheissa
Itävallassa ja Saksassal.
Naistenpäivän juhlien järjestäjät alkoivat julkaista
erityistä naistenpäivälehteä, jonka kokonaisuus oli
omistettu naisten äänioikeustaistelulle. Yhdysvalloissa
tällainen naistenpäivän äänioikeusnumero ilmestyi.
vuonna 1909 ensimmäisen kerran2. Euroopassa ilmestyivät Die Gleichheitin (Saksa) ja Arbeiterinnen-Zeitungin (Itävalta) erikoisnumerot "Frauenwahlrecht!" ja "Der
Frauentag" vuonna 1911.
Naisinternationaalin sihteerin Clara Zetkinin toimittamaan naistenpäivälehteen "Frauenwahlrechtiin!" 3
kirjotvahslidemokrat, si
saksalainen August Bebel ja itävaltalainen Victor Adler.
Naisten kansainvälinen osuus koostui kymmenen eri
maan työläisnaisliikettä käsittelevästä artikkelista ja
tervehdyksestä4. Suomesta katsauksen oli laatinut Hilja
Pärssinen. Pärssinen kirjoitti joka vuosi Zetkinin
"Frauenwahlrecht!"-lehteen ja eräinä vuosina myös "Der
Frauentagiin"5.
Vuosina 1912-1914 useat muut työläisnaisjärjestöt,
mm. Hollannissa, Sveitsissä ja Suomessa, alkoivat
1 Saksan osalta ks. Hentilä 1989A liite 2, Hentilä
1989B s. 175-178, Bildungsarbeit Wien 4/1911 s. 35.
2 The Progressive Woman, Special Suffrage Number
22/1909.
3 Frauenwahlrecht! Herausgegeben zum Ersten
Sozialdemokratischen Frauentag von Klara Zetkin,
Stuttgart 19. März 1911, Staatsarchiv Dtisseldorf,
Regierung Dtisseldorf nr 42812 lehti 173-.
4 Kansainväliset tervehdykset tulivat Suomesta,
Itävallasta, Yhdysvalloista, Hollannista, Englannista,
Italiasta, Norjasta, Venäjältä, Böömistä ja Sveitsistä.
5 Hentilä 1989A ks. liite 2, Hilja Pärssisen artikkeleista saksankielisissä lehdissä.
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Yhdysvaltain, Saksan ja Itävallan mallin mukaan
toimittaa naistenpäivän lehteä. Julkaisut olivat kansainvälisesti suuntautuneita. Niiden sisältö koostui eri
maiden naisten äänioikeustaistelun historiaa kuvaavista
artikkeleista, julkilausumista, kansainvälisistä katsauksista ja tervehdyksistä, muistelmista työväenliikkeen
taipaleelta, runoista ja kertomuksista.

Euroopan ensimmäinen naistenpäivä 19.3.1911
Ensimmäinen kansainvälinen naistenpäivä onnistui hyvin.
Peräti miljoonan naisen arvioitiin osallistuneen sen
viettoon Saksassa, Tanskassa, Itävallassa, Sveitsissä,
Yhdysvalloissa' ja Bulgariassa2.
Saksassa oli yksin Suur-Berliinin alueella 42 tilaisuutta, joihin osallistui arviolta 45 000 - 60 000
henkeä. Zetkinin huomio kiintyi naistenpäivän agitaatioarvoon, naisten herättämiseen yhteiskunnalliseen
toimintaan ja sosialistiseen ajatteluun 3. Valtakunnallisen
lehden lisäksi paikallisosastot julkaisivat omia tiedotteitaan ja järjestöaktiivit kertoivat naistenpäivästä
kulkemalla talosta taloon, sekä käymällä tehtaissa ja
naiskokouksissa jo viikkoja ennen juhlapäivää 4.
Sveitsissä naistenpäivätilaisuuksia järjestettiin
vuonna 1911 viidellätoista paikkakunnalla. Kokouksissa
luettiin naistenpäiväjulistuksia ja solidaarisuuden
osoituksia lähetettiin Saksan ja Itävallan naisille.
Salien seinustoilla kerrottiin nähdyn myös runsaasti
miehiä5.

1
2

"Unser Tag", Die Gleichheit 27.3.1911 s. 193.
Internationale Presse-Korrespondenz 11.2.1930 s.

367.
3 Vorwärts 21.3.1911 2. Beilage; sama 22.3.1911 1.
Beilage; Die Gleichheit 23.10.1911 s. 25; Niggemann
1981 s. 110.
4 Arbeiterinnen-Zeitung Wien 28 .2.1911 s. 1.
5 Jahrbuch der schweitzerischen sozialdemokratischen Partei 1911 s. 169; Vorwärts 18. 3.1911 2. Beilage;
Die Gleichheit 27.3.1911 s. 202.
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Myös muutamissa Tanskan kaupungeissa vietettiin
naistenpäivää. Kööpenhaminassa pidettiin viisi kokousta,

joissa vauhditettiin äänioikeuskysymyksen käsittelyä
parlamentissa'.
Bulgariassakin naisten poliittiset oikeudet olivat
naistenpäivän puheenaihe'. Ensimmäisen naistenpäivän
vietto oli myös muiden kansallisuuksien tiedossa.
Tsekkiläiset ja puolalaiset naiset lähettivät tervehdyksensä Wieniin, missä heidän maanmiehillään oli
omia kokouksiaan. Jugoslaviassa tsekkiläiset, puolalaiset
ja italialaiset työläisnaiset järjestivät kokouksia ja
mielenosoituksia päivän kunniaksi. 3
Wienin värikkäät juhlat
Itävallassa järjestettiin vuosina 1911 ja 1912 naistenpäivänä kolmisensataa ja vuonna 1913 satakunta
tilaisuutta. Sosialidemokraattinen puolue painatti
vuosittain 300 000-350 000 lentolehtistä ja "Der Frauentag"-lehden painosmäärä oli 30 000-35 000. Vuoden
1912 lehteen toivat kansainvälisyyttä tsekkiläisten,
puolalaisten ja slovakialaisten johtavien työläisnaisten
kirjoitukset. Kolmisenkymmentä puhujaa matkusti
pääkaupungista maakuntiin naistenpäivätilaisuuksia
johtamaan4.
Ensimmäisen naistenpäivän pääjuhla vuonna 1911 oli
Wienin ammattiyhdistysliikkeen talossa, johon mahtui
tuhansia kuulijoita. Pääpuhuja oli Victor Adler, Itävallan työväenliikkeen johtaja, jonka puhe sai naiset
vuolaasti kyynelehtimään. Adelheid Popp esitti naistenpäiväjulistuksen. Juhlaohjelmaan oli valittu viulun1 Vorwärts 22.3.1911 1. Beilage; Die Gleichheit
27.3. 1911 s. 201.
2 Radenkowa 1982 s. 210.
3 Die Gleichheit 27.3.1911 s. 201.
4 Protokoll Tiber die Verhandlungen des Parteitages der deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei
in Österreich 1911 s. 66; 1912 s. 28; 1913 s. 286.
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soittoa, runoja ja oopperalauluesityksiäl. Puhujina
saattoi olla, kuten vuonna 1912, myös porvarillisen
naisliikkeen edustajia, jotka ilmaisivat tukensa työläisnaisten äänioikeusliikkeelle. Vuonna 1914 yksinomaan
Wienissä järjestettiin 13 naistenpäiväkokousta 2.
Naistenpäiväksi oli laadittu runoja ja vuonna 1911
erityinen äänioikeuslaulu. Itävallassa useimmat tekstit
olivat peräisin Therese Schlesingerin kynästä. Vuonna
1912 tohtori Renner oli runoillut naistenpäiväksi
sunnuntailaulun3.
Wienin kaupunginosien tilaisuuksista työläisnaiset
marssivat ennalta määrätyiltä kohtauspaikoilta raatihuoneen torille, jonne kokoontui vuonna 1911 yli 15 000
kuulijaa. Seuraavana vuonna suurikokoiset julisteet
kaduilla kertoivat naistenpäivän lähestyvän. Vuonna
1913 Wienin kadunvarsille oli pystytetty yli kaksimetrisiä värikkäitä julisteita naisista marssimassa punaisine
lippuineen. 4
Naisten marssikulkue oli hillitty, mutta vaikuttava.
Marssijat heiluttivat lippujaan, ammattikuntiensa viirejä
ja nimikylttejä. Eri ammattikuntien edustajat kulkivat
ryhmittäin, osa oli työasuissa. Joukossa nähtiin mm.
satakunta palvelijatarta ja yli 300 tiilityöläistä. Naiset
huusivat kulkiessaan: "Kun on velvollisuuksia, on oltava
myös oikeuksia!" Valkoisissa käsinauhoissa oli kirjoitus
"Naisille äänioikeus!". Tytöillä oli punaiset hiusnauhat.
Kuten vappu juhlia myös naistenpäivää varten oli
Itävallassa teetetty rintamerkki "Frauentag 1911" 5.
Mielenosoituskulkuetta ei vuodelle 1912 ollut suunniteltu, mutta juhlan päätteeksi juhlaväki suuntasi kuitenkin
kulkunsa spontaanisti kohti Ringstrassea, ja siitä pitäen
Arbeiter-Zeitung Wien 6.3.1912 s. 9.
Arbeiter-Zeitung Wien 9.3.1914 s. 2.
3 Der Frauentag in Wien, Arbeiterinnen-Zeitung
28.2.1911 s. 1.
4 Adelheid Popp,
"Österreich", Die Gleichheit
19.3.1913 s. 201.
5 Der Tag der Frauen, Arbeiterinnen-Zeitung
28.3.1911 s. 1; 14.3.1911 s. 2; Die Gleichheit 13.3.1911
s. 190; 27.3.1911 s. 201.
1

2
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marssi kuului naistenpäivän ohjelmaan. 1
Torilla naistenpäivän aiheista puhuttiin kandeksasta
eri puhujapöntöstä. Suuri joukkokokous aloitettiin
laulamalla naisten äänioikeuslaulu sosialistimarssin
sävelen mukaan2.

Naistenpäivät toukokuussa 1912
Ensimmäisen naistenpäivän menestys kannusti työläisnaisia muissakin maissa. Naistenpäivää vietettiin
Euroopassa vuonna 1912 kaikkiaan kuudessa eri maassa:
Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Bulgariassa, Hollannissa
ja Ruotsissa. Saksassa, Itävallassa ja Hollannissa
naistenpäivää vietettiin 12.5, Sveitsissä viikkoa myöhemmin.
Hollannissa naistenpäiväkokoksia pidettiin 20 kaupungissa. Amsterdamissa kokoontui naistenpäivä juhlaan
yli 1000 henkeä. "Proletarische Vrouw"-lehden juhlanumeroa painettiin naistenpäiväksi 12 000 kappaletta
ja äänioikeudesta laadittiin erillinen esite. 3
Ruotsissa vietettiin ensimmäistä kertaa kansainvälistä naistenpäivää vuonna 1912 useilla paikkakunnilla
toukokuun kandentenatoista.
Vapun läheisyydestä huolimatta kansainvälinen naistenpäivä kokosi väkeä. Naistenpäiväkokouksia pidettiin
Saksassa sadoilla paikkakunnilla. Osanottajamäärän
arveltiin olleen vähäisempi kuin vuonna 1911, mutta
1 Der österreische Frauentag, Die Gleichheit
29.5.1912 s. 280; Vorwärts 2. Beilage 13.3.1913; Arbeiter-Zeitung 9.3.1913 s. 1-2.
2 Vorwärts 25.2.1911 2. Beilage; Die Gleichheit
27.3.1911 s. 201; Arbeiterinnen-Zeitung 14.3.1911 s. 1.
3 Die Gleichheit 29.5.1912 s. 280-281; sama
15.2.1912 s. 270; Hollannin työläisnaisliittoon kuului
vuonna 1911 20 yhdistystä. Kolmannessa kokouksessaan
he tekivät päätöksen naistenpäivän vietosta, toveritar
Flemming-Zwelle piti esitelmän naistenpäivästä vuonna
1911 Saksassa ja Itävallassa. Ks. Die Gleichheit 5.6.1911
s. 286.
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tilaisuuksien määrä oli sitä vastoin suurempi. Yksinomaan Berliinissä lentolehtisiä levitettiin 1,5 miljoonaa
kappaletta. Berliinissä naisilla oli yhteenottoja poliisin,
kanssa. "Gleichheitin" 16-sivusta erikoisnumeroa "Frauenwahlrecht!" (1912) painettiin 109 000 kappaletta.'
Myös Sveitsissä ilmestyi naistenpäiväksi lentolehtinen ja työläisnaisliikkeen lehden "Vorkämpferin"
erikoisnumerot.
Naistenpäivä kansainvälistyy ja vakiintuu maaliskuulle
Zetkinin neuvottelujen tuloksena vuoden 1913 naistenpäivää vietettiin jälleen maaliskuussa. Itävallassa,
Hollannissa, Sveitsissä ja Unkarissa naistenpäivää
vietettiin 9.3.1913 3. Saksassa ja Venäjällä päivä järjestettiin viikkoa aikaisemmin, maaliskuun toisena, Clara
Zetkinin suosituksen mukaisesti. Ranskassa järjestettiin
vuonna 1913 maan ensimmäinen naistenpäivä 4.
Sveitsissä naistenpäiväkokouksia oli yli 20 ja
Hollannissa 30. Päivän johdosta julkaistiin lentolehtisiä
ja työläisnaistenlehden erikoisnumero. Ensimmäistä
kertaa myös Unkarissa kiinnitettiin huomiota naistenpäivään julkaisemalla lehti "Naiset herätkää". 5
Vuonna 1913 sosialidemokraattinen puolue päätti
Saksassa järjestää "punaisen agitaatioviikon" naisjäsenten hankkimiseksi. Viikko alkoi maaliskuun toisena
Die Gleichheit 29.5.1912 s. 278; 25.9.1912
s. 28; Handbuch der sozialdemokratischen Parteitage s.
147-148.
2 Die Gleichheit 18.3.1912 s. 207; Vorwärts 3.
Beilage 20.3.1912.
3 Itävallan puoluekokous varasi vuonna 1912 kaksi
päivämäärää naistenpäivälle eli 9. tai 16.3. Heti maalisjuhlan päivämäärän selvittyä päiväksi tuli 9.3, "Sozialistische Frauenbewegung im Ausland", Die Gleichheit
22.11.1912.
4 Die Gleichheit 30.10.1914.
5 Die Gleichheit 19.3.1913 s. 202; 9.3.1913 s. 217;

Aranyossi & Erenyi 1982 s. 110.
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vietetyllä naistenpäivällä. Varsinainen naistenpäivä
järjestettiin vain suurimmissa kaupungeissa ja teollisuuskeskuksissa. 1 Punaisen viikon aikana agitaation
toivottiin saavuttavan pienemmätkin asutuskeskukset ja
maaseudun. Punainen agitaatioviikko korosti sosialistien
käsityksen mukaan koko puolueen merkitystä naisten
etujen ajajana. 2
Puoluetoverien kielteisestä asennoitumisesta huolimatta naistenpäivästä tuli Saksassa vuonna 1913 suuri
menestys. Kokouksia järjestettiin yli 300 ja painotuotteita ja agitaatiomateriaalia julkaistiin edellisten
vuosien tapaan. 3
Naistenpäivä sodan varjossa
Vuoden 1914 naistenpäivästä tuli naisten suuri kansainvälinen yhteismarssi. Yhdysvaltain ohella ainakin
kandessatoista Euroopan maassa vietettiin 8.3.1914
naistenpäivää: Saksassa, Itävallassa, Bulgariassa, Venäjällä, Sveitsissä, Hollannissa, Böömissä, Ruotsissa ja
Ranskassa. Ensimmäistä kertaa se järjestettiin myös
Suomessa, Unkarissa ja Serbiassa. Naisinternationaalin
vuoden 1910 päätös oli lähes kaikkialla pantu täytäntöön, sillä 17 jäsenjärjestöstä 13 toteutti naistenpäivän
vieton.
Unkarissa tilaisuuksia oli Budapestin lisäksi 23
paikkakunnalla ja naistenpäivälehteä painettiin 10 000
kappaletta. Tätä ensimmäistä naistenpäivää pidettiin
suurena tapahtumana. Tilaisuuksia ja puheita pidettiin
myös spontaanisti4.
Pariisin naistenpäivätapahtumassa olivat mukana
1 70 Jahre Internationaler Frauentag s. 28; Evans
1979 s. 229-230.
2 Unser Tag, Vorwärts 4. Beilage 6.3.1914.
3 Die Gleichheit 19.3.1913 s. 199-200.
4 Aranyossi & Erenyi 1982 s. 112; Die Gleichheit
1.4.1914 mainitsee tilaisuuksia Unkarissa olleen 31
paikkakunnalla.
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Clara Zetkin ja itävaltalainen Adelheid Popp l . Serbiassa päätapahtuma naistenpäivänä oli Belgradissa, jossa
kerrottiin naistenpäivän merkityksestä ja esitettiin
viihteellistä ohjelmaa. Sarajevon juhla muuttui protestikokoukseksi, jossa eri kansallisuuksien edustajat
puhuivat. Sarajevoon Zetkin lähetti sosialistisen naisinternationaalin nimissä tervehdyksen. 2
Sveitsissä naistenpäivää vietettiin 30 paikkakunnalla,
1500 kirjasta lähetettiin tilaajilleen ja äänioikeusvaatimuksen ohella puhuttiin lasten- ja äitiyshuollosta3.
Useissa maissa mm. Saksassa, Ruotsissa ja Sveitsissä
naistenpäivän puheiden aiheeksi nousi Rosa Luxemburgin
vangitseminen ja hänelle lähetettiin tervehdyksiä 4.
Hollannissa naistenpäiväjuhlat ja mielenosoitukset
ylittivät kaikki edellisvuosien tapahtumat. Tilaisuuksia
järjestettiin 70 paikkakunnalla ja naistenpäivälehdestä
otettiin 20 000 kappaleen painos. Naiset olivat keränneet yli 200 000 nimen adressin naisten äänioikeuden
puolesta5.
Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä sodan uhan
leimaamassa ilmapiirissä tärkeimmäksi aiheeksi nousi
äänioikeuden ohella sodanvastaisuus. Saksassa nalstenpäiväjulisteen sensurointi, Rosa Luxemburgin vangitseminen ja tunnetun sosialistin Angelika Balabanoffin
karkottaminen mobilisoivat entistä suuremmat naisjoukot liikkeelle. 6
Bulgariassa naistenpäivän vietto oli muuttunut jo
Die Gleichheit 18.3.1914 s. 201.
Sarajevossa puhujina olivat ensimmäistä kertaa
yleisesti Bosnian ja Herzegowinan edustajat. Nedimovic
s. 195.
3 Jahrbuch der Sozialdemokratischen Partei der
Schweiz 1914 s. 172.
4 Die Gleichheit 1.4.1914 s. 214; 18.3.1914 s. 200.
5 Voor de Vrouwen, Het Volk 7.3.1914; 9.3.1914;
Arbeiter-Zeitung Wien 8.3.1914 s. 9.
6 Gleichheit 1.4.1914 s. 216-217; 18.3.1914 s. 199201; ks. myös 75 Jahre Internationaler Frauentag s. 18;
1

2

Losseff-Tillmanns 1985 s. 39; Niggemann 1981 s. 171.
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vuonna 1912 Balkanin sodan uhkan vuoksi mielenosoitukseksi rauhan puolesta'.
Kansainvälisen työläisnaisliikkeen periaatteisiin ja
naistenpäivän tunnuksiin kuului alusta pitäen rauhan
edistäminen, ajatus saada "naisten joukot mukaan taisteluun rauhan puolesta" 2. Baselissa Sosialistinen Naisinternationaali järjesti vuonna 1912 kansainvälisen
mielenosoituksen sotaa vastaan. Myös Suomen työläisnaisliike lähetti kokoukselle tukensa ja valtuutti Clara
Zetkinin edustamaan sitä3. Zetkin korosti Baselin
puheessaan, että työläisnaisten velvollisuus naisina ja
äiteinä oli vastustaa sotaa. 4
Vuodesta 1912 rauha oli näkyvä teema naistenpäiväohjelmissa. Seuraavana vuonna Balkanin sodan ja
kiihtyneen varustautumisen takia naistenpäiväkokouksista tuli kaikkialla näyttäviä mielenosoituksia sotaa
vastaan5.
Zetkinin 21.-22.8.1914 Wieniin koollekutsuma kolmas
kansainvälinen sosialistinaisten kongressi peruuntui
ensimmäisen maailmansodan puhjettua 1.8.1914. Saksan
sosialidemokraattisen puolueen valtiopäiväryhmä hyväksyi 4.8.1914 sotamäärärahat. Seuraavan päivän "Die
Gleichheitissa" Zetkin julisti "Sodan sotaa vastaan".
Tästä alkoi mm. Clara Zetkinin, Rosa Luxemburgin,
Luise Zietzin ja Karl Liebknechtin sodan ja puolueen
vastainen toiminta, joka johti Saksan SPD:n hajoamiseen vuonna 1917.
Internationaalin naiskokous siirrettiin vuodeksi 1915
Sveitsiin, Berniin. Saksassa oli mm. Berliinissä järjestetty 21.4.1914 suuri naisten antimilitaristinen mielenosoitus, johon Wienin konferenssia valmistelleet
itävaltalaiset, englantilaiset, hollantilaiset ja venäläiset
Radenkowa s. 210.
Hering & Wenzel 1986 s. 16.
3 Lähteenmäki 19898 s. 33.
1

2

4 "Die Frauen bei der internationalen sozialistischen Friedenskundgebung zu Basel", Die Gleichheit
11.12.1912 s. 82-83 .
5 Hering & Wenzel 1986 s. 16, vrt. Niggemann
1981 s. 171.
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sosialistinaisten edustajat ottivat osaa. Tilaisuuteen
lähettivät Suomen, Ruotsin ja Ranskan työläisnaisliikkeet tervehdyksensä. Vuonna 1915 naiset protestoivat
useita kertoja Berliinin valtiopäivätalon edessä sotaa
vastaan.
Sotavuosina kansainvälisen naistenpäivän merkitys
laajeni: se oli osa työväestön rauhanliikettä. Berniin
maaliskuussa 1915 kokoontuneeseen ylimääräiseen
sosialistinaisten konferenssiin eivät sotaa käyneet maat
lähettäneet virallisia edustajiaan. Clara Zetkin otti
siihen osaa puolueen kiellosta huolimatta.' Kokous
laati jyrkän manifestin, joka vetosi sotaa käyvien
maiden työläisiin sodan lopettamiseksi. Manifestin
mukaan vain työläisten yhteenliittyminen ja yhteistyö
voisivat palauttaa rauhan. 2.
Clara Zetkin vangittiin heinäkuussa 1915 Bernin manifestin levittämisen takia. Työläisnaisliike esitti
protestin vangitsemista vastaan, mutta Zetkin pääsi
vapaaksi vasta lokakuussa 1915 takuita vastaani.
Sotaa käyneet maat eivät luonnollisestikaan sallineet
sotapolitiikkaa vastustavia mielenosoituksia, eikä
naistenpäivää sen vuoksi voitu viettää edellisvuosien
tapaan. Kansainvälisen naistenpäivän päätapahtumat järjestettiin 7.3.1915 sodan ulkopuolelle jääneissä maissa
Sveitsissä ja Norjassa.
Zetkin lähetti jäsenjärjestöille viestin, että ne
tervehtisivät kansainvälisiä naistenpäiväkokouksia
Ztirichissä ja Oslossa. Sveitsissä naistenpäivänä 7.3.1915
pidettiin 40 kokousta. Ztirichissä pidetty pääjuhla oli
edellisten naistenpäivien perinteen mukainen runsaine
ohjelmineen. Puheissa selviteltiin sodan syitä sekä
pohdittiin työläisnaisliikkeen mandollisuuksia vahvistaa
rauhanliikettä. Ztirichistä lähettivät terveisiä Osloon
1 Niggemann 1981 s. 175; Losseff-Tillmanns 1985
s. 41-44. Kokoukseen osallistui edustajia Saksasta,
Ranskasta, Englannista, Venäjältä, Puolasta, Hollannista
ja Sveitsistä.
2 Losseff-Tillmanns 1985 s. 43. Bernin konferenssin merkityksestä ks. Hentilä 1989C.
3

Losseff Tillmanns 1985 s. 44.
-
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englantilaiset, ranskalaiset, saksalaiset, venäläiset,
bulgarialaiset, tsekkiläiset ja bosnialaiset sosialistinaiset. Vuonna 1916 Sveitsissä naistenpäivää vietettiin
kolmena perättäisenä sunnuntaina maalis-huhtikuussa ja
niiden teema oli rauha ja naistenpäivän merkitys
sotavuosina. Naistenpäiväjuhlia järjestettiin yli 40
paikkakunnalla. Joitakin tilaisuuksia pidettiin kirkoissa
ja niiden ohjelma oli juhlava'.
Norjalaiset, ruotsalaiset ja venäläiset naiset osoittivat mieltään Kristianiassa "sota sotaa vastaan" tunnuksin. Ruotsissa pidettiin eri puolilla maata rauhankokouksia. Sodasta huolimatta ranskalaiset työläisnaiset
saivat pidetyksi kaksi kokousta ja lähettivät tervehdyksensä Hollantiin2. Myös Yhdysvalloissa naistenpäivä
palveli rauhanliikettä. New Yorkissa järjestettiin
kaksitoista kokousta ja saksankielinen päivälehti New
Yorker Volkszeitung laati naistenpäivän erikoisnumeron3. Sodanvastaisuus oli myös päällimmäisenä teemana
Bulgarian naistenpäivän mielenosoituksissa4.
Hollannissa naistenpäivää vietettiin huhtikuun ensimmäisenä päivänä, jolloin Amsterdamissa yli 5000 naista
osoitti mieltään lippuineen ja rauhantunnuksineen.
Kulkueen punaisiin lippuihin oli kirjottu valkoisia
kyyhkysiä, rauhan symboleita. Pikimustiin lippuihin oli
ommeltu teksti "kapitalismi on kuollut". Vuonna 1916
Hollannissa päätettiin nimetä naisten äänioikeuskuukausi, jonka aikana jokaisen yhdistyksen tuli järjestää
yleinen kokous naisten äänioikeuden puolesta. Tilaisuuksia kuukauden aikana pidettiin yli sata. Kuukausi
1 Die Gleichheit 5.3.1915 s. 71; Der internationale
sozialistische Frauentag in der Schweiz und ftir die
skandinavischen Länder, Die Gleichheit 19.3.1915 s. 73,
79; Der sozialistische Frauentag in der Schweiz, Die
Gleichheit 2.4.1915 s. 83; Die Gleichheit 17.3.1916 s. 99;
14.4.1916 s. 113; 26.5.1916 s. 139.
2 Die Gleichheit 19.3.1915 s. 79; 30.4.1915 s. 102;
Kollontay 1977 s. 27, 36; Wurms s. 36.
3 Die Gleichheit 2.4.1915 s. 84; 30.4.1915 s. 94.
4 Radenkowa 1982 s. 211.
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päättyi yhteisiin naistenpäiväjuhliin, joita oli

25
kaupungissa'.
Sotalaki rajoitti naistenpäivän viettoa Saksassa ja
Itävallassa. Kokouksia järjestettiin vain jäsenille ja
juhlan merkitys oli enemmän yhdessäolossa kuin
vaatimusten esittämisessä. Saksassa vietettiin "sotanaisenpäiviä", joiden teema oli naisten työssäkäynti ja
äänioikeus'.

1 Die Gleichheit 30.4.1915 s. 94; Frauenmonat und
Frauentag in Holland, Die Gleichheit 3.3.1916 s. 90;
26.5.1916 s. 140.
2 Die Gleichheit 30.4.1915 s. 94; 3.3.1916 s. 85,
90; 17.3.1916 s. 93; Losseff-Tillmanns 1985 s. 41-45.
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Suomen Sosialidemokraattinen Naisliiton ensimmäinen naistenpäivämerkki vuodelta
1917. Työväen Arkiston merkkikokoelma.

TYÖLÄISNAISTEN PÄIVÄT SUOMESSA

Suomessa vietettiin ensimmäisen kerran kansainvälistä
naistenpäivää 8.3.1914. 1 Sen sijaan kansallisia naistenpäiviä oli Sosialidemokraattinen naisliitto järjestänyt
jo aikaisemmin.
Jo heinäkuussa 1902 Työläisnaisten liittohallinto 2
kehotinasjäretmnaispvä.
Kaksi vuotta aiemmin perustettu työläisnaisten liittohallinto ei ollut päässyt alkua pidemmälle osaksi ulkoisten
syiden, osaksi sisäisten ristiriitojen vuoksi. 3 Vallanvaihto johdossa sai aikaan uusiutumiskehityksen, jota
johti kansakoulunopettaja Hilja Pärssinen. Naistenpäivän
vietto oli yksi merkki uusista tuulista.
Päivän tarkoitus oli ennen kaikkea työläisnaisten
"herätystyö" ja valistaminen. Päivän ohjelmaan kuuluivat työväenasiaa, kasvatusta, siveyttä, terveydenhoitoa
ym. hyödyllisiä aiheita käsittelevät luennot. Luentojen
teemat olivat samansuuntaisia kuin työväenyhdistysten
puhujaseuroissa ja opintokerhoissa käsitellyt aiheet.
Tilaisuuksien järjestämiseen tarvittavat varat osastot
saivat hankkia itse, etupäässä listakeruulla. Pesäeroa
ylempien luokkien naisiin ei vielä ollut käyty loppuun
ja niinpä listoja kehotettiin kierrättämään myös sääty1 Köyhälistön naisten päivää viettämään, Työläisnainen 8.3.1914.
2 Työläisnaisten liiton nimi muutettiin vuoden
1906 edustajakokouksessa Sosialidemokraattiseksi
naisliitoksi.
3 Lähteenmäki 1990 s. 19-20.
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läisnaisten keskuudessa.'
Työläisnaisten liitto järjesti myös joulukuussa 1905
yleisen naistenpäivän naisten äänioikeuden vauhdittamiseksi. Enää ei tyydytty pelkästään luentojen
pitämiseen, vaan työläisnaiset vedettiin passiivisen
kuuntelijan roolista marssirivistöihin ja mielenosoituskulkueisiin. Sinänsä se ei ollut vaikeaa, elettiinhän
suurlakon ja Venäjän tapahtumien kuohuvia aikoja.
Joulukuun 17. päiväksi järjestetyt tilaisuudet onnistuivat
yli odotusten: 63 järjestöä lähetti naisliitolle kertomuksensa päivän vietosta - liitolla oli omia osastoja vuonna
1905 36. Osanottajien määräksi arvioitiin 22 000.
Naisliitossa oli tuona aikana noin 2 400 jäsentä ja
sosialidemokraattisessa puolueessa 9 500 naisjäsentä eli
naistenpäivän tilaisuuksiin saatiin runsaasti järjestöihin
kuulumattomia naisia. Esimerkiksi Tampereella kulkueeseen otti osaa nelisen tuhatta, Porissa ja Viipurissa
noin 2 000 ja Helsingissä 2 500 ihmistä. Kaikissa
kokouksissa hyväksyttiin vaatimus yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta ja vaalikelpoisuuden myöntämisestä naisille sekä yksikamarisen eduskunnan vaatimus.
Hilja Pärssinen on kuvannut naistenpäivää Viipurissa
seuraavasti:
"Naisten päivä 17. joulukuuta 1905 muodostui
Viipurissa repäiseväksi. Sää oli koleahko, tuuli
lennätti ilmassa ohutta lumivihmaa. Mutta tämä ei
naisia säikyttänyt. Esikaupungeista ja kaupungin eri
osista parveilivat he Punaisenlähteen torille. Reipas
naisten lippukulkue marssi sitten kaupungin kaduilla
ja suuntasi retkensä Papulaan. Siellä pidettiin puheet
ja esitettiin tinkimätön naisten äänioikeusvaatimus."2
Naistenpäivän kulkueet eivät jääneet ainoiksi tilaisuuk1 Toisen yleisen Työläisnaisten edustajainkokouksen pöytäkirja 17.-19.7.1902, s. 18.
2 Pärssinen, Hilja, Entisyys velvoittaa. Viipurin
työläisnaisliikkeestä 1900-1907, Toveritar 10/1935, s.
156-157.
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siksi, vaan naisliitto järjesti useita äänioikeuskokouksia
vuoden 1905 lopussa ja vuoden 1906 alussa. 1
Kun Suomen uusi yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuva valtiopäiväjärjestys ja yksikamarinen
eduskunta toteutuivat Suomessa heinäkuussa 1906,
jatkettiin naistenpäivän järjestämistä työläisnaisten
agitoimiseksi vaaliuurnille. Vuonna 1906 naisliitto päätti
vakiinnuttaa päivän vieton vuosittaiseksi tapahtumaksi.
Suunnitelman mukaisesti järjestettiin naisten äänioikeuspäivä 3. maaliskuuta 1907. Päivän ohjelmaan
kuuluivat kulkueet ja mielenosoituskokoukset. Ensimmäisten eduskuntavaalien takia ohjelma painottui
Sosialidemokraattisen puolueen vaaliohjelman julistamiseen. Kokousten osanottajille jaettiin naisliiton
kustantamia ja Hilja Pärssisen kirjoittamia kirjasia
"Äänioikeusasia työläisnaisten kannalta", "Taisteleville
siskoille" ja "Naiset mukaan". 2
Aikaisemman päätöksen mukaisesti työläisnaiset
viettivät kesäkuussa 1908 jälleen naistenpäivää ennen
eduskuntavaaleja. Lähes vuosittaisten eduskunnan
hajotusten vuoksi naisliiton voimavarat kuluivat vaalityöhön. Liiton johtonaiset kulkivat ahkerasti maakunnissa, mm. 14.6.1908 vietettiin Uudessakaupungissa
naistenpäivää, jossa mukana olivat naisliitosta Hilda
Seppälä ja Ida Aalle. Puheiden ja vaalijulistuksen
jälkeen esittivät paikalliset lausuntaa. Illaksi oli
järjestetty ohjelmallinen vaali-iltama, jota oli seuraamassa pari sataa kuulijaa. 3

1 Mm. 30.12.1905 useilla paikkakunnilla järjestettiin kokouksia äänioikeuden saamiseksi naisille. Kertomus Sos.dem. naisliiton toiminnasta 1905-1909; Pöytäkirja Sos.dem.naisliiton edustajakokouksesta 5.-7.9.1909.
Mikkeli 1909, s. 21; Naiset ja sosialidemokratia Suomessa. 25-vuotismuisto. 1925 s. 37-39.
2 Työläisnaisten ylimääräisen edustajakokouksen
pöytäkirja 8.-10.10.1906 s. 11; Naisten päivä, Työläisnainen 28.2.1907.
3 Työläisnainen 2.7.1908, s. 215.
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Kansainvälistyminen
Naisten äänioikeuden varhainen toteutuminen Suomessa
sai ansaittua huomiota kansainvälisessä sosialistisessa
naisliikkeessä. Suomesta tuli mallimaa, jota erityisesti
Clara Zetkin ja Hilja Pärssinen propagoivat lukuisissa,
mm. "Die Gleichheitissa" julkaistuissa kirjoituksissa.'
Suomen Sosialidemokraattiselle naisliitolle kiinnittyminen kansainväliseen sosialistiseen naisliikkeeseen
merkitsi henkistä irrottautumista porvarillisesta naisliikkeestä. Osaltaan eroprosessia, jota oli käyty 1890luvun lopulta, kiihdytti erityisesti Saksan työläisnaisliikkeen osoittama lämmin ja innostava tuki. Se nosti
Suomen työläisnaisliikkeen profiilia, valoi siihen itseluottamusta ja suuntasi liiton kiinnostuksen laajemminkin naiskysymykseen. Työläisnaisen sivuille ilmestyivät ensimmäiset "yleistä naisasiaa" ja "feminismiä"
koskettavat artikkelit vuonna 1907.
Kiinnittyminen yhä tiukemmin kansainväliseen
sosialistiseen naisliikkeeseen johti myös naisliiton ja
sosialidemokraattisen puolueen tehtävien täsmentämiseen. Naisliiton toimintakentäksi määriteltiin tiukasti
naisten ja lasten etujen ajaminen parlamentaarisin
keinoin puolueen ohjelman mukaisesti. Selkeällä tehtävänmäärittelyllä vältyttiin Suomessa naisliiton ja
puolueen välisiltä ristiriidoilta, joita oli käyty mm.
Saksassa. 2

Kansainvälinen naistenpäivä Suomessa
Maaliskuussa 1911 Työläisnaisen etusivulla kuvattiin
laajasti ensimmäisen kansainvälisen naistenpäivän
viettoa eri maissa ja julkaistiin katkelma Clara Zetkinin
puheesta. 3 Koska naistenpäivän vietto Euroopassa oli
leimallisesti keskittynyt naisten äänioikeuskysymykseen,
1

Lähteenmäki 1989 s. 142-146 ja Hentilä 1989 s.

168-169, 175-179.
2

Lähteenmäki 1989 s. 157-158.

3

Naisten päivä, Työläisnainen 23.3.1911 s. 89-90.
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ei Suomessa heti lähdetty päiviä järjestämään. Ns.
toinen sortokausi, joka ilmeni tiukentuneena sensuurina
ja kokoontumiskieltoina asetti myös omat rajoituksensa.
Naisten päivää ei järjestetty seuraavanakaan vuonna.
Ruotsissa poliittisena pakolaisena oleskellut venäläissuomalainen Maria Ostroumoff kirjoitti Työläisnaiseen
raportin Tukholman ensimmäisestä naistenpäivästä
12.5.1912. Ruotsalaisten ohjelma oli koostettu lauluesityksistä, lausunnasta ja juhlapuheista. Kokouksen
pääteemaksi nousi myös Tukholmassa naisten äänioikeus.
Ruotsissa naisten äänioikeus toteutui vasta vuonna
1918. 1
Periaatteellinen päätös kansainvälisen naistenpäivän
vietosta myös Suomessa tehtiin helmikuussa 1913,
jolloin sitä vietettiin "omalla tavalla" eli Työläisnaisen
levityskampanjan merkeissä. 2 Naisliitossa oltiin valmiita järjestämään naistenpäiviä jo 1913, mutta ilmoitus
päivän järjestämisestä tuli niin myöhään, ettei liitto
ehtinyt ryhtyä tarvittaviin valmisteluihin. 3 Päiväksi
otettiin Venäjän mallin mukaan 23.2.1913.
Työläisnaisessa julkaistiin Pravdassa ilmestynyt,
naistenpäivän merkitystä käsittelevä Alexandra Kollontain kirjoitus, jossa Kollontai rauhoittelee miehisiä työväenjohtajia korostamalla päivän tarkoituksen olevan
työläisnaisten rivien kokoamisen ja painottaa työläisnaisten ja porvarillisten "naisasianaisten" etujen eroja,
mistä johtuen yhteistyö tai työläisnaisten sulautuminen
naisiasianaisten joukkoon on mandotonta. 4
Naistenpäivän vietosta kirjoittivat lisäksi Miina Sillanpää ja Hanna Kohonen. Liittohallinto teki päätöksen
päivän viettämisestä seuraavana vuonna kansainvälisen
naisliikkeen ohjeiden mukaisesti. Jotta Suomessa olisi
1 Kansainvälinen naistenpäivä Tukholmassa 12.5.,
Työläisnainen 23.5.1912, s. 156.
2 Meilläkin naiset liikkeelle, Työläisnainen 13/20.2.1913.
3 Köyhälistön naisten päivä, Työläisnainen 27.2.1913, s. 67.
4 Alexandra Kollontai,
Naisten päivä, Työläisnainen 13.3.1913, s. 82.
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pysytty samoissa teemoissa kuin muualla, otettiin
naisten kunnallisen äänioikeuden vaatimus yhdeksi.
aiheeksi. Toiseksi aiheeksi valittiin eduskunnan oikeuksien laajentaminen.'
Ensimmäiset naistenpäiväjuhlat päätettiin viettää
Suomessa Saksan, Sveitsin, Itävallan ja Venäjän tapaan
8. maaliskuuta. Myös Ruotsissa siirryttiin toukokuussa
pidettävistä juhlista maaliskuulle. Suomen Sosialidemokraattinen naisliitto ryhtyi jo hyvissä ajoin tiedottamaan
osastoille juhlan järjestämisestä ja helmikuussa 1914
annettiin Työläisnaisessa "kehoitus kansainvälisen
naistenpäivän viettämiseen kapitalismia ja yläluokan
tunnotonta sortoa vastaan". Miehiä neuvottiin järjestämään juhlia siellä, missä naiset eivät olleet tarpeeksi
valveutuneita. Osastoille toimitettiin mallipuheita, jotka
käsittelivät kunnallisen äänioikeuden ja eduskunnan
vallan laajentamisen lisäksi militarismia. Ajankohtaiseksi
teemaksi valittiin työläisnaisia kipeästi koskettanut
elintarvikkeiden kallistuminen. 2
Sosialidemokraattinen naisliitto oli lähettänyt
kansainväliselle sosialistiselle naiskongressille oman
ehdotuksensa naistenpäivän järjestämisestä. Sen mukaisesti päivää tuli viettää kussakin maassa samana
päivänä ja yhtäläisin teemoin. Pysyvä teema olisi
köyhälistönaisliike ja valinnainen teema määräytyisi
paikallisten olojen mukaan. Ajaksi naisliitto ehdotti
syystalvea. Ehdotus perustui siihen, ettei naistenpäivän
vietosta ollut vielä tehty päätöstä kansainvälisessä
sosialistisessa naissihteeristössä. Suomen ehdotuksen oli
laatinut Hilja Pärssinen ja se julkaistiin myös "Gleichheitissa".3 Kun muut maat omaksuivat päivän ajankohdaksi 8. maaliskuuta, suostuivat suomalaisetkin viet1 Työläisnainen 13.-20.2.1913, s. 56-57; 27.2.1913,
s. 67; 13.3.1913, s. 82-83. Alustuksia ja ehdotuksia
Sos.dem. naisliittokokoukselle 23.-25.10.1913 s. 12-14.
2 Sos.dem. naisliiton edustajakokouspöytäkirja
23.-25.10.1913 s. 16-18; Työläisnainen 5.2.1914, s. 39;
12.2.1914, s. 41; 26.2-5.3.1914, s. 8-9.
3 Työläisnainen 9.7.1914, s. 193-194; Sos.dem.
naisliiton edustajakokouspöytäkirja 23.-25.10.1913 s. 42.
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tämään juhlia samaan aikaan. Käytännössä naistenpäivänjuhlat järjestettiin kuitenkin maaliskuun toisena
sunnuntaina.
Ensimmäinen köyhälistön naistenpäivä otettiin
Suomessa vastaan kireän valtiollisen tilanteen takia
maltillisesti. Naisliiton 82 osastosta 26 kykeni järjestämään tilaisuuksia. Osanottajia juhlissa oli noin 10 000.
Sosialidemokraattisessa puolueessa naisia oli tuona
aikana noin 10 600, naisliitossa noin 1 400. Karkeasti
voidaankin arvioida, että suurin osa juhliin osallistuneista oli järjestäytyneitä naisia.
Naisliittolaisten lisäksi myös miehet pitivät esitelmiä
naistenpäiväjuhlissa, mm. runoilijat Jussi Railo ja
Pietari Salmenoja esiintyivät useissa tilaisuuksissa.
Yleensä juhlien vietto tapahtui välikohtauksitta, paitsi
Mikkelissä ja Hangossa, missä poliisi puuttui juhlintaan.
Mikkelissä poliisi ei päästänyt muita työväentalolle kuin
työväenyhdistyksen jäseniä ja Hangossa juhlan järjestäjien piti käydä selostamassa poliisilaitoksella puhujaksi
ilmoittautuneen Elvira Vihersalon puhetta. Kun ilmeni,
että puhe käsitteli kunnallista äänioikeutta, annettiin
lupa sen pitämiseksi ja valmiusasemiin kutsuttu poliisilaitoksen miehistö hajaantui. 1
Kireää sisäpoliittista tilannetta kuvaa se, että
Venäjällä poliisi oli kieltänyt kaikenlaisen kokoontumisen. Tästä huolimatta kerääntyi Pietarissa suuri
joukko naisia sovituille kokouspaikoille. Kaupungilla
liikkui paljon työläisiä ja laitakaupungeilla koetettiin
panna toimeen mielenosoituskulkueita, mutta poliisin
onnistui hajottaa ne. Työväenlehdet ilmestyivät päivän
kunniaksi tavallista laajempina ja lehtisiä ja kirjasia
myytiin kaduilla. Vaikkei emämaassa päästy viettämään
1 Juhlia vietettiin ainakin Helsingissä, Turussa,
Forssassa, Salossa, Kotkassa, Viipurissa, Landessa,
Järvenpäässä, Pohjan Antskogassa, Kymintehtaalla,
Käkisalmessa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Oulussa, Kuopiossa ja Hangossa 8.3. Viikkoa myöhemmin eli 15.3.
juhlia vietettiin Tampereella, Terijoella, Uuraalla,
Pölläkkälässä, Imatralla ja Lauritsalassa. Työläisnainen
12.3.1914, s. 78 79 ja 19.3.1914, s. 86.
-
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varsinaisia naistenpäivänjuhlia, kokoontui ihmisiä illalla
järjestettyihin iltamiln, joissa esiintyivät pääasiassa
naiset. Pietarin ammattiyhdistykset järjestivät niin
ikään naistenpäiväkokouksia.
Ainoa sallittu juhla pidettiin Pietarissa Fedorovan
salissa. Viiden alustuksen sijasta esitettiin vain kaksi,
koska kolmen muun esityksen pitäjät oli vangittu. Alustusten jälkeen julisti paikalla ollut poliisi tilaisuuden
päättyneeksi, mistä nousi hälinä. Kokouksen osanottajat
häädettiin ulos, missä he muodostivat kulkueen. Kulkue
kasvoi tuhatpäiseksi työläisjoukoksi, joka lähti marssimaan kadulle Marseljeesia laulaen. Poliisi hajotti lopulta
joukon. Naistenpäivän juhlinnassa pidätettiin Pietarissa
noin 30 naista, Moskovassa ja Kievissä juhlia ei voitu
järjestää lainkaan. 1 Myös muualla Euroopassa naistenpäivän juhlia kiellettiin ja saleja suljettiin. 2
Suomessa ensimmäisen naistenpäivän viettoa ei
jätetty yhden päivän varaan, vaan saksalaisen mallin
mukaisesti naisosastojen oli järjestettävä kansainvälistä
naistenpäivää seuraavaksi viikoksi ns. naisten punainen
viikko. Punainen viikko päättyi sosialidemokraattisen
puolueen 15.3.1914 toimeenpanemiin viljatullimielenosoituksiin. 3
Maailmansota tiukensi edelleen kokoontumisvapaut ta
myös Suomessa. Vuoden 1916 juhlista tehtiin päätös,
mutta varsinaisia mielenosoituskokouksia ei voitu
järjestää. Sen sijaan päivää juhlistettiin levittämällä
kirjasia ja tilaisuuksia varten julkaistua Työläisnaisen
Kevätlehteä. Työläisnainen ei ilmestynyt vuosina 19141917 lainkaan. Päivän aikana järjestettiin pienimuotoisia
keskustelukokouksia ja osastoja kehotettiin perustamaan
lukuiltoja ja -renkaita jäsenten tietoisuuden kehittämiseksi puoluetyötä varten. Opintokerhojen lukemistoksi suositeltiin mm. Kommunistista manifestia, Erfur1 Naisten päivän vietto Venäjällä, Työläisnainen
12.3.1914, s. 79.
2 Katso myös Naisten päivän vietto ulkomailla,
Työläisnainen 19.3.1914, s. 87.
3 Naisten punainen viikko, Työläisnainen 26.2.5.3.1914, s. 70.
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tin ohjelmaa ja Kautskyn Siveysoppia. Myös Bebelin
Nainen ja Sosialismi ja Ursinin Tulevaisuutta kohti
olivat luettavien kirjojen listalla. Kaunokirjallisista
teoksista suositeltiin Zolan Ansaa, Minna Canthin
Köyhää kansaa ja saksalaista Erään työläisnaisen
nuoruus-teosta.'

Vallankumouksellinen mieliala nousee
Vuoden 1917 vallankumoustapahtumat Venäjällä tempaisivat myös Suomen työläisnaiset mukaansa. Väkeä
virtasi järjestöihin: vuonna 1916 naisliittoon kuului noin
1 500 jäsentä, seuraavana vuonna liittoon oli ilmoittautunut noin 6 300 naista. Osastojen määrä kaksinkertaistui vuoden aikana 69 osastosta 121 osastoon. 2
Naisltoähemkunval osejäkn
sähkeen Venäjän työläisnaisille ja vankilasta vapautetuille ja kotiin palaaville vapaustaistelijoille onnitellen
ja kiittäen heitä kannustavasta esimerkistä. 3
Vuoden 1917 naistenpäivän juhlia voi verrata vuoden
1905 tilaisuuksiin. Tyytyväisinä naisliittolaiset saattoivat
todeta tilaisuuksien onnistuneen "odottamattoman hyvin
siihen nähden, että toiminta on ollut kovin kahlehdittuna". Pakkomääräykset eivät voineet hillitä "naisten
vapunpäivään" osallistumista: vaikeuksista huolimatta
ainakin 33 osastoa järjesti omia juhlia. 4 Maaliskuun 4.
päivänä järjestetyt tilaisuudet olivat näyttäviä. Ensimmäisen kerran naisliitto kustansi erityisen paperisen
naistenpäivän rintamerkin. Lisäksi julkaistiin 16-sivui1 Sos.dem. naisliiton kiertokirje, julkaistiin
Työläisnaisen Kevätlehdessä 1917, s. 28-29; Alustuksia
ja ehdotuksia sos.dem. naisliittokokoukselle 4.-6.10.1917.
Helsinki 1917. s. 7.
2 Sos.dem. naisliiton jäsentilastot. Naisliiton
painettujen edustajakokouspöytäkirjojen liitteenä.
3 Sos.dem. naisliiton kiertokirje. Naisliiton sanomalehtileikekokoelma, kansio U 1.
4 Alustuksia ja ehdotuksia Sos.dem. naisliittoko-

koukselle 4.-6.10.1917, s. 7-8.
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nen Työläisnaisen Päivä -niminen lehti, jossa esiteltiin
päivän keskusteluteemat: köyhälistölasten kasvatus ja
huolenpito, kallis aika ja työläisnaisten palkat ja
elintaso. Tiukan sensuurin vuoksi oli jouduttu luopumaan aikaisemmin valituista teemoista kuten eduskunnan laajentamisesta ja militarismista.' Seuraavan
vuoden juhlat päätettiin pitää 4.3.1918 2, mutta ne
jouduttiin peruuttamaan syttyneen kansalaissodan
vuoksi. Vuoden 1919 juhlia ei myöskään voitu järjestää,
sillä joukot olivat vielä tuolloin hajalla. Sen sijaan
maaliskuussa 1920 järjestettiin viimeiset yhteiset
naistenpäivä juhlat. Liittotoimikunta valmisti tapansa
mukaan juhlille keskustelukysymykset ja mallipuheet,
juhlarunon ja avauspuheen. Päivän teemoina olivat
rauha ja elintarvikekysymys. Liitto kustansi myös
vaatimattoman punaisen rintamerkin päivän kunniaksi. 3

1 Alustuksia ja ehdotuksia sos.dem. naisten
edustajakokoukselle 4.-6.10.1917, s. 7-8.
2 Sos.dem. naisliiton kiertokirje 25.1.1918.
3 Suomen Sosialidemokraattisen Työläisnaisten
liiton edustajakokouspöytäkirja 7.-10.12.1921, s. 13.
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NAISTENPÄIVÄT VENÄJÄLLÄ 1913-1921

Venäjällä naistenpäivän aloitteentekijöitä olivat Pietarin tekstiilityöläisnaiset, joiden edustajana Alexandra
Kollontai esiintyi sosialistinaisten konferensseissa
Stuttgartissa ja Kööpenhaminassa. Kollontai oli myös
"Gleichheitin" kirjeenvaihtaja. Niinpä onkin luonnollista,
että tieto naistenpäivästä Venäjälle saapui ensimmäisenä
tekstiilityöntekijöille. Kollontai kannusti Pietarin
työläisnaisia naistenpäivän viettoon. Hän luonnehti
naistenpäivää "vallankumouksen hengen ilmentymäksi" 1 .
Ensimmäistä naistenpäivää vietettiin Pietarissa
vuonna 1913. Pietarissa työväenlehdet "Lutsch", "Prawda" ja "Zeit" tiedottivat 1. ja 2.3.1913 tulevasta naistenpäivästä. "Lutsch" julkaisi naistenpäiväksi kansainvälisen numeron, johon mm. August Bebel lähetti kirjoituksen. Lehti kuitenkin takavarikoitiin. Vain "Prawdaa" voitiin jakaa.
Pietarin pääjuhlaan osallistui 3000 kuulijaa. Juhlaesitelmien aiheina olivat nainen maataloudessa ja
teollisuudessa, naisten työsuojelu Venäjällä ja ulkomailla, naisten taloudellinen asema ja prostituutio sekä
Venäjän naisliikkeen historia. Juhlapuheiden jälkeen
hyväksyttiin naistenpäivän julistus. Siinä vaadittiin
naisille äänioikeutta ja torjuttiin yhteistyö äänioikeuskysymyksessä porvarillisen naisliikkeen kanssa. Julistuksen mukaan ei ollut porvarillisen naisliikkeen tehtävä
vapauttaa proletaarinainen, vaan se oli työväestön

1 Alexandra Kollontay, Der sozialdemokratische
Frauentag in Russland, Die Gleichheit 2.4.1913 s. 215.
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itsensä tehtävä.'
Vuonna 1914 naistenpäivää ei Pietarissa voitu
viettää, kuten aikaisemmin on todettu. Keski-Euroopassa
viimeistä yhtenäistä kansainvälistä naistenpäivää ennen
ensimmäisen maailmansodan syttymistä ja työväenliikkeen hajaannusta oli vietetty 8.3.1914. Tämä päivämäärä
jäi tavallaan perinnöksi seuraavillekin naistenpäiville,
koska vuonna 1915 ei Saksassa eikä Itävallassa päätetty
naistenpäivän vietosta. Näiden maiden työväenliikkeen
päätöksethän olivat olleet malleina koko kansainväliselle
sosialistiselle naisliikkeelle.
Pietarin tekstiilityöläisnaiset viettivät vuonna 1917
jälleen naistenpäivää. Heillä oli tarkoitus edellisvuosien
tapaan levittää lentolehtisiä, pitää kokouksia ja puheita.
Miksi vuoden 1917 naistenpäivästä tuli niin merkittävä,
että sen muistoksi yhä edelleen vietämme 8.3. merkkipäivää? Mitä Pietarissa oikein tapahtui?
Oliko Pietarin naistenpäivä suunniteltu alkamaan
juuri maaliskuun kandeksantena? Oliko mielenosoituskulkueessa 90 000 työläisnaista ja -miestä, etenivätkö
he kohti kaupungin dumaa vaatien "rauhaa ja leipää"? 2
Aloitkämaphuo lisknvaumouksen vyöryn, niin kuin tutkimuksissa on viitattu?3.
Venäjällä vallitsi vuonna 1917 sotatila. Oli puutetta
leivästä ja kansa oli tyytymätöntä. Ilmapiiri Pietarissa
helmikuussa 1917 oli erittäin kireä. Yksikin laajempi
mielenosoitus tai lakko olisi voinut johtaa avoimiin
taisteluihin sotilaiden kanssa. Mm. bolsevikit neuvoivat
työläisiä luopumaan lakoista, koska heidän mielestään
aika ei ollut vielä kypsä vallankumoukselliselle toiminnalle. Poliittisesti järjestäytynyttä lakkoa suunniteltiin
1 Alexandra Kollontai,
Der sozialdemokratische
Frauentag in Petersburg, Die Gleichheit 2.4.1913
s.216; Der Frauentag in Petersburg, Vorwärts 11.3.
1913 1. Beilage.
2 Wurms 1980 s. 21-22, 38; Internationale
Presse-Korrespondenz 11.2.1930 s. 365.
3 Wurms 1980 s. 38; Haile 1973 s. 136; Rosenthal
1977 s. 377.
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vasta vapunpäiväksil.
Pietarin työläisnaiset aloittivat kuitenkin 8.3.1917juliaanisen kalenterin mukaan 23.2. - aamulla lakon
useissa tehtaissa Viipurin puoleisen kaupungin tehtaissa.
Lakkoaalto levisi nopeasti alueen eri tehtaisiin, mutta
yhtenäistä mielenosoituskulkuetta ei voitu järjestää,
koska Nevan sillat oli vartioitu. Illan mittaan kaupunki
rauhoittui täysin.
Pietarissa oli julkaistu kansainvälisen naistenpäivän
johdosta kirjoitus, jossa ei kuitenkaan ollut toimintaohjetta. Maaliskuun kandeksannen päivän tapahtumia ei
järjestänyt mikään työväenliikkeen järjestäytynyt
ryhmä. Se oli naisten nälkämellakointia, he ryöstivät
leipomoita ja elintarvikeliikkeitä. 2 Pietarin 8.3. päivää
ei vietetty perinteisen naistenpäivän hengessä, vaan se
oli spontaani, koko järjestelmän vastainen mielenilmaisu. Kapinointihengen vahvistamisen mielessä maaliskuun kandeksannen päivän tapahtumat olivat siis
lähtölaskentaa maaliskuun vallankumoukselle.

Päätös maaliskuun kandeksannen vietosta Moskovassa
1921
Kommunistinen työläisnaisliike päätti kansainvälisen
naistenpäivän vietosta aina maaliskuun kandeksantena
juuri edellä kuvattujen Pietarin tapahtumien 8.3.1917
muistoksi. Tämä päätös on merkittävä siinä mielessä,
että naistenpäivä on meidän päiviimme asti säilynyt
työläisnaisliikkeen, ja 1980-luvulta lähtien koko naisliikkeen kansainvälisenä juhlana.
Kolmas Internationaali, kommunistinen internationaali, perustettiin maaliskuussa 1919 Moskovassa.
Alexandra Kollontai oli internationaalin toimeenpanevan komitean jäsen ja vaikutti siihen, että jo ennen
naissihteeristön perustamista, julkaistiin Prawdan
naistenpäivää käsittelevä erikoisnumero maaliskuun
kolmantena 1920. Myös seuraavana vuonna naistenpäivää
1
2

Steffens 1985 s. 486.
Steffens 1985 s. 487.
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vietettiin 8.3. 1
Kollontai lähetti vuonna 1921 kansainvälisen kyselyn
naistenpäivän vietosta 23 eri kielellä, mutta vastauksia
saapui vain kymmenenkunta. Äänenkannattajassa "Kommunistinaisessa" käsiteltiin naistenpäivää ja kirjallista
materiaalia lähetettiin ulkomaille. Yhteisinä teemoina
olivat prostituution vastustaminen, raskaudenkeskeytys
ja Venäjän työläisnaisliikkeen historia. 2
Kansainvälinen naissihteeristö päätti vuonna 1921
bulgarialaisen työläisnaisliikkeen ehdotuksesta, että
seuraavasta vuodesta (1922) lähtien kommunistista
naistenpäivää vietettäisiin kaikkialla maailmassa samanaikaisesti maaliskuun kandeksantena. Päivä määrättiin
8.3.1917 Pietarin naistenpäivän ja vallankumouksen
alkamisen muistopäivän mukaan. 3
Clara Zetkin perusteli naistenpäivän viettämistä
maaliskuussa samoilla argumenteilla kuin vuonna 1911
eli maaliskuun vallankumouksen perinteillä. Hän ei
kuitenkaan ollut sitä mieltä, että naistenpäivää olisi
vietettävä aina samana päivänä. Se ei käytännössä ollut
mandollista, sillä naiset eivät arkipäivänä tohtineet
lähteä työpaikoiltaan naistenpäivää viettämään.
Kommunistinen naisliike suositteli vuoden 1922
naistenpäivän viettoa 5.-12.3 välisenä aikana. Zetkin
perusteli aloituspäivää 5.3. sillä, että se oli tammikuussa
1919 teloitetun Rosa Luxemburgin syntymäpäivä. 4

1 Die Kommunistische Fraueninternationale 1/1921
s. 13, s. 15; Rudtke 1982 s.38-40.
2 Die Kommunistische Internationale 17/1921 s.
544-547; 1921 s. 13.
3 Die Kommunistische Fraueninternationale 1921
s.21. Ehdotusta ei tehnyt Clara Zetkin, kuten on myös
annettu ymmärtää ks. esim.75 Jahre Internationaler
Frauentag s.29.
4 Zetkin, Clara,
Der international Kommunistische Frauentag, Internationa Presse-Korrespondenz
16/17, 11.2.1922 s.123-125.
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Äänioikeus toteutui - miksi enää naistenpäivää?
Sosialidemokraattinen naisliike Saksassa ja Itävallassa
vastusti vuosina 1919 ja 1920 naistenpäivän viettoa,
sillä äänioikeuden toteuduttua sillä ei nähty olevan
enää funktiota. 1
Luonnollisesti Zetkinin siirtyminen kommunistiseen
naisliikkeeseen vaikutti osaltaan myös siihen, että
keski-eurooppalaiset sosialidemokraattiset naiset sanoutuivat aluksi tyystin irti Zetkinin aloitteesta
syntyneestä naistenpäiväperinteestä.
Pian sosialidemokraattiset naisjärjestöt kuitenkin
huomasivat, että äänioikeus ei loppujen lopuksi tuonut
kovinkaan suurta muutosta naisten elämään. Heille jäi
vielä yllin kyllin aiheita ja uudistusehdotuksia agitaatiotyötä varten. Olihan työväenliike määritellyt äänioikeuden yhdeksi etapiksi kohti naisten tasa-arvoa eikä
miksikään lopulliseksi päämääräksi.
Kommunistisen naisliikkeen aloitettua naistenpäivän
vieton suhteellisen hyvällä menestyksellä, sosialidemokraattiset naiset vastasivat haasteeseen.
1920-luvulla syntyi työväenliikkeen yleisen kahtiajaon myötä myös kaksi naistenpäivätraditiota:
kommunistien naistenpäivä, jota vietettiin aina maaliskuun kandeksantena tai sen tuntumassa ja sosialidemokraattinen naistenpäivä. Sosialidemokraatit viettivät
naistenpäivänsä maalis-toukokuussa "punaisella agitaatioviikolla".

1

Losseff-Tillmanns 1985 s. 52.
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III. POLIITTINEN JAKO - KAKSI NAISTENPÄIVÄÄ

Vasemmistososialististen naisten äänenkannattajan kansikuva vuodelta 1922. Työväenliikkeen kirjasto, Helsinki.

SUOMEN TYÖLÄISNAISLIIKKEEN HAJAANNUS

Suomen työläisnaisliikkeen 20-lukua voi luonnehtia
kokeilujen kaudeksi. Vallankumoustapahtumat 1917-18
jälkikuohuineen olivat siirtymäkausi, joka johti työläisnaisliikkeen ohjelman uudelleenarviointeihin ja uusien
toimintamuotojen kokeiluihin. 1920-luvun lopussa
työläisnaisliikkeen kaikkien suuntausten ohjelmapolitiikat täsmentyivät ja 1930-luvun alkuun tultaessa toimintamuodot vakiintuivat. Kehitys jatkui suhteellisen
vakaana aina 1950-luvun lopulle sosialidemokraattisen
puolueen hajaannukseen ja 1960-luvulle feminismin ja
radikalismin esiin marssiin saakka.'
Vuonna 1900 perustettu Sosialidemokraattinen
naisliitto jakaantui kahtia joulukuussa 1920, jolloin
liittotoimikunnan jyrkemmän siiven edustajat päättivät
yhden äänen enemmistöllä lähettää osastoille kehotuksen irtaantua sosialidemokraattisesta puolueesta.
Vähemmistöön jääneet sosialidemokraatit erosivat ja
ryhtyivät järjestämään omaa liittoaan. Ennen dramaattista kokousta oli naisliitossa ja koko työväenliikkeessä
käyty monivaiheista valtataistelua yhtäältä sosialidemokraattien ja vasemmistososialistien, toisaalta sosialistien ja kommunistien välillä. Naisliitossa valtataistelu
päättyi Suomen Kommunistista Puoluetta (SKP) kannattaneiden naisten voittoon.
Kominternin ja SKP:n ohjeiden mukaan naisten erillisjärjestöt oli liikettä vahingoittavina kiellettävä,
minkä vuoksi vanha sosialidemokraattinen naisliitto
lakkautettiin vuonna 1921. Ennen vasemmistososialististen naisjärjestöjen sulauttamista yhtelsjärjestöihin
1

Lähteenmäki 1989A s. 2.
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toimi ylimenovaiheessa Suomen Sosialistisen Työväenpuolueen alainen naissihteeristö (1921-23). 1920-luvun
puolivälissä naisten toiminta organisoitiin uudelleen
kansainvälisen mallin mukaisesti Työläis- ja talonpoikaisnaisten edustajaliikkeeksi, jollaisena se toimi
aina vuoteen 1930.
Ns. kommunistilakien seurauksena vasemmistososialistiset järjestöt lakkautettiin ja niiden julkinen toiminta
kiellettiin. SKP:n uusien ohjeiden mukaan myös naisten
oli pyrittävä soluttautumaan laillisiin sosialidemokraattisiin järjestöihin ja osallistumaan sitä kautta poliittiseen toimintaan.
Kaiken kaikkiaan vasemmistososialististen naisten
toiminta sotien välisellä kaudella oli hajanaista. Neuvostoliitosta ohjeensa saanut johto ja joukot olivat
kaukana toisistaan, alituiset pidätykset, vasikoinnit ja
vangitsemisen pelko supistivat toiminnassa mukana
olleiden joukkoa. Naistoiminnan järjestämisessä käytetyt
menettelytavat osoittautuivat kentän naisille niin ikään
vieraiksi.
Ainoa alue, jolla vasemmistososialistiset naiset
menestyivät, oli huoltotyö: punaorpotoimikunnat ja
valtiollisten vankien huoltoyhdistykset 1920-luvulla ja
Punainen Apu 1930-luvulla toimivat vireästi. Huoltojärjestöjen taloutta hoidettiin naisten käsityötoiminnalla, jolla tuettiin myös muita taloudellisissa vaikeuksissa kamppailevia työväenjärjestöjä.
Sosialidemokraattiset naiset ryhtyivät organisoimaan
toimintaansa uudelleen heti hajaannuksen tapanduttua.
Viisi kuukautta eron jälkeen eli toukokuussa 1921
pitivät sosialidemokraatit kymmenennen edustajakokouksensa Helsingissä. Vasemmistososialistit järjestivät oman
kokouksensa saman vuoden joulukuussa. Sosialidemokraattiset naiset näkivät eron vasemmistososialisteihin
olleen menettelytavassa, sen sijaan päämäärä, sosialistisen valtion luominen, oli yhteinen.
Siinä missä vasemmistososialistisia naisia pyrittiin
ohjaamaan yhteisjärjestöihin, sosialidemokraattiset
naiset keskittyivät naisjärjestönsä vahvistamiseen. 1920luvun puolivälistä Sosialidemokraattinen Työläisnaisten
liitto, joksi uusi järjestö oli nimetty, keskittyi yhä

voimakkaammin kotiäitien ammattitaidon kohentamiseen
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ja ylipäätään yhteiskunnassa nousussa olleen kotikulttuurin vaalimiseen. Tätä suuntausta tukivat kasvava
valtionapu ja naisten kaventuneet mandollisuudet päästä
sosialidemokraattisen puolueen johtoelimiin. 1
Suomen työläisnaisliikkeen hajaannus näyttää ensisilmäyksellä ulottuvan johdosta paikallistasolle. Ruohonjuuritasolla juopa sosialidemokraattien ja vasemmistososialistien välillä ei kuitenkaan ollut niin suuri kuin
johdossa. Joissakin osastoissa suuntariitoja käytiin
kuitenkin ankarasti. Sosialidemokraattisen Työläisnaisten
liiton puhujana 1920-luvun alussa ollut Martta Salmela
kirjoitti päiväkirjaansa kokemuksiaan. Kymin läntisessä
piirissä hän oli joutua taivasalle, kun kokousta ei
oltukaan järjestetty:
"Puoliväkisin jäin yöpaikkaan. Tuntui masentavalta
se kylmyys, millä täällä yleensä kohdeltiin".
Jämsänkoskella sen sijaan tilaisuus oli ennalta järjestetty. Osanottajia oli noin 150. Menettelytapakysymystä
käsiteltäessä syntyi kiivas keskustelu:
"Kommunistit, kuten tavallista, hyökkäsivät sosialidemokraattisen liikkeen kimppuun ja pyrkivät
halventamaan sitä. Syytökset muodostuivat epäselviksi syyttelyiksi"2.
Sosialidemokraattisen naisliiton johdossa keskusteltiin
koko sotien välinen kausi kommunistiuhan torjumisesta.
Tammikuussa 1927 liittotoimikunta käsitteli Elsa AaltoMetsärannan nimeämistä Toverittaren toimittajaksi. Osa
kokouksen läsnäolijoista vastusti tätä jyrkästi, koska
Metsäranta "oli ollut kommunisti". Hänet kuitenkin
hyväksyttiin joukkoon, koska monia aikaisemmin
kommunistisessa liikkeessä mukana olleita miehiäkin oli

1

Lähteenmäki 1990, s. 86-96.

Martta Salmela-Järvisen muistikirja 1921-22
puhujamatkalta.
2
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otettu puolueen palvelukseen.'
Paikallisosastot saattoivat poiketa johdon tiukasta
eristäytymispolitiikasta myös suhteessa porvarillisiin
naisjärjestöihin. 2 Käytännön työssä osastojen toiminta
painottui edelleen käsityökerhojen tuloilla pyöritettävään avustustoimintaan. Kansalaissodan jälkeen
hoivatyö korostui entisestään punaorpojen ja valtiollisten vankien tarvitessa työväenliikkeen tukea. 3
Kansainväliset naistenpäivät sotien välisellä kaudella
Työväenjärjestöt pääsivät yllättävän nopeasti jaloilleen
kansalaissodan jälkeen. Hajaannuksen tapanduttua
sosialidemokraattiset naiset viettivät kansainvälistä
naistenpäivää 6.3.1921.
Suomen Sosialidemokraattinen Työläisnaisten liitto
lähetti puhujan kaikkiaan 25 paikkakunnalle. Puhujien
tehtävä oli samalla raportoida liitolle kentällä vallinneesta poliittisesta ilmapiiristä. Liitto teetti myös
erityisen naistenpäivän rintamerkin.
Suomessa yksi naistenpäivän vieton tavoitteista oli
alusta lähtien ollut liiton kassan kohentaminen. Kerätyt
varat naisliitto käytti valistustyöhön eli puhujien
palkkaamiseen ja kirjasten toimittamiseen.4 Vuodesta
1926 osa naistenpäivän tuloista ohjattiin perustettuun
akatemiarahastoon. Rahastosta liitto jakoi vuosittain
avustuksia osastojen naisille opiskelua varten Työväen
Akatemiassa. 5 Samana vuonna naistenpäivän teemat
keskittyivät erityisesti koulutukseen: puheenaiheita
olivat kuntien ja valtion velvollisuudet lasten ja
1 Sos.dem. Työläisnaisten liiton liittotoimikunnan
pöytäkirja 3.1.1927.
2 Katso esim. Hilja Pässinen, Holhouksesta täysikäisyyteen, Toveritar 4-5/1927, s. 40.
3 Lähteenmäki 1990, s. 116-122.
4 Sos.dem. naisliiton edustajakokouspöytäkirjat
20.-22.5.1921, s. 8 ja 29.-31.1.1926, s. 6.
5 Suomen Sos.dem. Työläisnaisten liiton kertomus
1926.
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nuorten ammattiopetuksessa ja opintokerhot. Seuraavasta vuodesta lähtien vietettiin koko maaliskuuta
naisten valistuskuukautena kansainvälisen ehdotuksen
mukaisesti. 1
Sosialidemokraattisten naisten kansainvälisten
suhteiden normalisoituminen alkoi näkyä myös naistenpäivän vietossa. Vuonna 1929 vaihdettiin ensimmäisen kerran puhujia, kun virolainen Karolina Tulp
kävi liittotoimikunnan kutsusta puhujamatkalla Tampereella, Turussa, Mikkelissä ja Helsingissä. 2
Juhlia järjestettiin vuonna 1929 59 paikkakunnalla.
Osanottajien määräksi arvioitiin 15 000. 3 Seuraavana
vuonna Ruotsin sosialidemokraattisen naisliiton puheenjohtaja Signe Wessman ja taitelija Sigrid Gillner
kirjoittivat Toverittaren naistenpäivänumeroon kansainvälisyydestä ja rauhasta. 4
Vaikka naistenpäivää oli päätetty viettää 8.3.,
käytännössä juhlia pantiin toimeen lähes jokaisena
viikonloppuna maaliskuun aikana: tilojen vuokraus ja
ohjelmien valmistuminen asettivat omat rajoituksensa.
Myös muualla Euroopassa päivää vietettiin vaihtelevasti
maaliskuusta kesäkuuhun. 5
Vuonna 1927 naistenpäivää vietettiin sosialidemokraattisen naisliiton esityksestä 13.3. naisten äänioikeuden kunniaksi. Juhlia järjestettiin 39 paikkakunnalla ja
kuulijoita kokouksissa oli arviolta 12 500. 6 Paperisesta
rintamerkistä siirryttiin metalliseen. Edellisenä vuonna
naistenpäivän merkkinä oli kukka', johon palattiin
1 Katso esimerkiksi Toveritar 8-9/1930, s. 131132 ja 10/1930, s. 149-150.
2 Suomen Sos.dem. Työläisnaisten liittotoimikunnan pöytäkirjat 2.1.1929 ja 12.3.1929; Toveritar 5/
1929, s. 75 ja 6/1929, s. 88 90.
3 Sos.dem. naisten kansainvälisen päivän vietto
Toveritar 7-8/1929, s. 110-111.
4 Toveritar 4-5/1930, s. 54-57.
5 Katso esimerkiksi Toveritar 19/1930, s. 294295.
6 Sos.dem. Työläisnaisten liiton kertomus 1927.
7 Toveritar 6/1926, s. 15.
-
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jälleen 1920-luvun lopulla ja 1930-luvulla: vuonna 1936
kukka oli punainen, vuonna 1937 sinipunertava orvokki. 1 Vuonna 1924 merkkejä myytiin 5 000 kappaletta ja
naistenpäivän tulot olivat noin 5 000 markkaa.' Vuonna
1921 merkkejä oli ollut 15 000 kappaletta. 3
Hulda Salmen kirjoittama kansainvälisen naistenpäivän runo vuodelta 1927 kuvaa oivallisesti sosialidemokraattisen naisliiton 1920-luvun lopulta aina 1950-60luvun murrokseen jatkunutta kotitalouteen ja hoivatyöhön painottunutta ohjelmaa:
"Naistenpäivä, pienten päivä,
halvat maasta kohoaa.
Kodin vuoksi - kaiken kauniin
työläisnainen ponnistaa.
Naistenpäivä pienten on;
- tervetullut joukkohon!"4
Seuraavana vuonna naistenpäivän pääkirjoitus Toverittaressa oli omistettu miehille ja perheelle: "Perhe on
sydämen isänmaa". Sosialidemokraattisten naisten
kirjoituksissa oli vahva uskonnollinen lataus, nainen
nimettiin perheen enkeliksi, hyväntekijäksi: "Äitinä,
vaimona ja sisarena on hän elämän hyväily, sen vaivoja
lievittävä sulotar". 5
1920-luvun lopulla alettiin kiinnittää huomiota myös
naisten ammatilliseen järjestäytymiseen. Suomen Ammattijärjestö oli hajaannuksessa siirtynyt vasemmistososialisteille ja järjestön yhteyteen oli perustettu
vuonna 1923 Suomen Ammattijärjestön naisjaosto.
1 Suomen Sos.dem. Työläisnaisten liittotoimikunnan pöytäkirjat 30.1.1936 ja 9.2.1937.
2 Suomen Sos.dem. Työläisnaisten liiton kertomus
1921-25.
3 Suomen Sos.dem. Työläisnaisten liittotoimikunnan pöytäkirja 4.2.1921.
4 Köyhälistön naistenpäivä, kirjoittanut Hulda
Salmi. Osa runosta. Toveritar 4-5/1927, s. 39.
5 V. Kivisalo, Naisten päivänä Puhe miehille.
Toveritar 5-6/1928, s. 68-69.
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Sosialidemokraateilla ei ollut juuri sanomista tällä
alueella. Työnjako sosialidemokraattisten ja vasemmistososialististen naisten kesken oli tapahtunut suhteellisen kivuttomasti: vasemmistososialistit saivat tehtäväkseen ammatissa toimineiden naisten ja sosialidemokraatit kotiäitien valistamisen.'
Vallankumoukselliset naistenpäivät
Vasemmistososialistit järjestivät vuodesta 1921 omat
naistenpäivänsä. Moskovassa pidetyn II kansainvälisen
naiskongressin ja Kominternin päätöksen mukaisesti
kansainvälinen naistenpäivä valjastettiin palvelemaan
vallankumouksellista työväenliikettä.
Järjestettävien tilaisuuksien tuli olla vasemmistososialistisen työväenliikkeen yleisiä mielenosoitus- ja
agiteeraustapahtumia. "Naisten päivän tulee todistaa
kaikille, että me naiskommunistit emme pysty ainoastaan tahtomaan ja vaatimaan, vaan myös, että meillä on
voimaa toteuttaa tahtomme itse teossa." Kansainvälinen
naistenpäivä ei saanut jäädä pelkästään "naisten puuhaksi", vaan sen tuli olla koko kommunistisen puolueen
tandonilmaus ja aikaansaannos. Puolueen tuli kantaa
niin aineellinen kuin henkinenkin vastuu päivien
järjestämisestä. 2 Suomessa vuoden 1922 juhlissa korostettiin päivän viettämistä nimenomaan maaliskuun
kandeksantena, koska "juuri tuona päivänä vuonna 1917
venäläiset sisaremme, maailmansodan riehuessa, pelkäämättä lähtivät ulos kaduille tunnuslauseenaan: leipää,
rauhaa, vapautta". 3
Kommunistisen liikkeen pyrkimys naisten erillistoiminnan lakkauttamiseksi ja naisten liittämiseksi yhteisjärjestöihin näkyi myös naistenpäivien suunnittelussa ja teemoissa. Mm. vuonna 1921 SSTP:n naissihteeristön järjestämän päivän teema oli työttömyys,
Lähteenmäki 1990, s. 190-200.
Zetkin, Clara, Kansainvälinen kommunistinen
naistenpäivä, Työläisnainen 3/1922, s. 41-44.
3 SSTP:n naissihteeristön kiertokirje 17.1.1922.
1
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seuraavana vuonna poliittiset vangit, valtiollinen vaino
ja lasten yhteiskunnallinen huolto.
Vuoden 1923 juhliin arvioitiin osallistuneen 10 000
naista. Kehotuksista huolimatta osastot eivät lähettäneet naissihteeristölle kertomuksia päivän tapahtumista, sen sijaan vasemmistososialistit levittivät
runsaasti rintamerkkejä eli 7 400 kappaletta.
Naissihteeristön lakkauttaminen SSTP:n kieltämisen
myötä vaikutti myös naistenpäivän järjestämiseen ja
onnistumiseen: vasemmistososialististen naisten tilaisuudet olivat selvästi pienimuotoisempia ja osanottajien
määrä alhaisempi 1920-luvun jälkipuoliskolla.'
Vasemmistososialististen naisten järjestäminen siirtyi
naissihteeristön lakkauttamisen jälkeen Suomen Ammattijärjestön naisjaostolle. Jaoston perustaminen juuri
tuolloin ei ollut sattuma, vaan se oli ammatillisen,
valistamisen lisäksi ennen kaikkea poliittinen toimintayksikkö. Naisjaoston toiminta käynnistyi tammikuussa
1924 ja siihen valitut naiset olivat kommunisteja.
Sosialisteja edustanut Fiina Pietikäinen, vanha naisliittolainen, jätettiin varajäseneksi. 2
Koko vasemmistososialistista naistoimintaa organisoiva kommunistinaisten ydinjoukko oli pieni, mutta
sitäkin aktiivisempi: se istui vaalineuvostoissa, kunnallistoimikunnissa ja kaupunginvaltuustoissa, kävi välillä
rajan takana ja istui vankiloissa, toimitti Työläis- ja
talonpoikaisnaisten lehteä, järjesti huoltotyötä ja
majoitti kuriireja. Kansainvälisen naistenpäivän järjestelyt olivat myös sen tehtävänä. Vasemmistososialististen naisten päivää ja sitä seurannutta valistusviikkoa järjestivät 1920-luvun lopussa paikalliset kansainvälisen naistenpäivän komiteat. Maaliskuussa 1930
vasemmistososialistit viettivät viimeisen kerran omia
julkisia naistenpäiviä.
Naistenpäivän vietto ei kuitenkaan loppunut: perinne
1 SSTP:n naissihteeristön kiertokirje 17.1.1922.
SSTP:n naissihteeristön kertomus 1922-23, s. 3-4.
Tilasto naistenpäiväjuhlista 1923.
2 Lähteenmäki 1990, s. 192-195.
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jatkui mm. vankeudessa. Esimerkiksi maaliskuussa 1931
kokoontuivat poliittiset naisvangit Hämeenlinnassa
Sandra Lehtisen selliin viettämään Pariisin kommuunin
vuosipäivää. 1
Rauhan puolesta taantumusta vastaan
1920-luvun lopulla kansainvälisen naistenpäivän keskeisimmäksi teemaksi nousi rauha. Yleismaailmallinen
taloudellinen lama ja oikeistoradikalismin uhka vaikuttivat osaltaan rauhanaatteen korostumiseen niin sosialidemokraattien kuin vasemmistososialistienkin juhlapuheissa.
Myös ylempien sosiaaliluokkien naisten toiminnassa
rauhanaate sai jalansijaa. Maikki Fribergin johdolla he
olivat perustaneet Suomeen Naisten Kansainvälisen
Rauhan ja Vapauden Liiton osaston marraskuussa 1926.
Myöhemmin osaston toimihenkilöiden sosiaalinen tausta
laajeni: 1950-luvulla osaston pitkäaikaisena puheenjohtajana oli Mary Pekkala, joka 1930-luvulla oli johtanut
vasemmistososialistien huoltojärjestöjä ja toiminut
Tulenkantajissa.2
Vasemmistososialistinaiset laativat vuonna 1929
julistuksen, jossa naisia varoitettiin uhkaavasta sodasta:
"Kapitalistinen maailma varustautuu sotaan, mikä
merkitsee miljoonien työtätekevien teurastusta. Järkkymätön tosiasia on, että sotavalmistelut ovat käynnissä."'
Sosialidemokraattiset naiset jatkoivat jo vanhan
naisliiton aikana omaksuttua pasifistista linjaa. Vuoden
1931 naistenpäivän juhlissa hyökättiin kiihkoisänmaallisten sotahankkeita vastaan iskulausein "sodan vaaraa
vastaan".4
1 Huomenen tiellä 1960, s. 120, Kaisa Junttilan
muistelu.
2 50 vuotta Suomen naisten yhteistyötä 1961, s.
129-131; Huomenen tiellä 1960, s. 87, 93.
3 Huomenen tiellä 1960, s. 84.
4 Toveritar 3-4/1931, s. 48-49.
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Sodanvastaisuus ja rauhanaate yhdistivät eri suuntien työläisnaisia. Toinen yhdistävä tekijä 1930-luvulla
oli Espanjan sisällissodan aikainen tasavaltalaisten auttaminen. Kun sosialidemokraattiset naiset aloittivat
syksyllä 1936 keräyksen Espanjan lasten auttamiseksi,
sai se laajan kannatuksen koko työväenliikkeessä. Sen
sijaan viranomaisten suhtautuminen oli epäilevä. Kansainvälinen avustustoiminta laajeni: Kansainvälisen
solidaarisuuden rahasto perustettiin ja eri maista lähti
vapaaehtoisia tasavaltalaisten armeijaan. Työväenjärjestöjen lisäksi mm. Punainen Risti, kveekarit ja monet
naisjärjestöt antoivat humaanista apua. Avustusrintama
ei kuitenkaan ollut yhtä yksimielinen kuin Ruotsissa,
mm. maalaisliittolaiset kansanedustajat eivät suostuneet
apua antamaan.'
1930-luvun naistenpäiviä leimasi myös vahva taantumuksenvastaisuus: tilaisuudet tuli järjestää vastalausemielenosoituksiksi kaikkia kapitalistisen järjestelmän
tuottamia epäkohtia vastaan. 2 Sosialidemokraattisten
naisten naistenpäiväpuheissa nousi esiin myös voimien
keskittäminen saavutettujen etujen suojelemiseksi. 3
Taloudeisnmjkvatyö denkia
naisten työssäkäynnistä tuli ongelma. Naisia vaadittiin,
jäämään kotiin ja antamaan paikkansa perheen elättäjille. Heidät pyrittiin alistamaan reservityövoimaksi,
jota saattoi tarvittaessa käyttää tai olla käyttämättä.
Työläisperheille tilanne oli äärimmäisen hankala ja
työläisnaisjärjestöt eri maissa hyökkäsivät tätä ajatusmallia vastaan. 4 Kansallissosialistien pyrkimys keskittää
naisten toiminta keittiöön ja äitiyteen sai nuoren
naissukupolven tuomion. Työläisnaisliikkeen ensimmäinen
sukupolvi sen sijaan näki kotitalousneuvonnan ottamisen
sosialidemokraattisen naisliiton ohjelmaan 1920-luvulla
1 Kilpi, Sylvi-Kyllikki, Espanjan lasten auttaminen
sisällissodan aikana. - Huomenen tiellä, 1960 s. 132-143.
2 Toveritar 3-4/1931, s. 28-29.
3 Toveritar 9/1931, s. 133, 5-6. 1932, s. 84-85 ja
5-6/1933, s. 68.
4 Katso esimerkiksi Toveritar 3-4/1931, s. 39 ja
15-16/1933, s. 15-16; Lähteenmäki 1990, s. 201-203.

78

myönteisenä. Kansakoulunopettaja Aino Malkamäki
kirjoitti vuoden 1934 kansainväliselle naistenpäivälle
runon:
"Nyt uhkaa turma, musta yö
taas naisten armeijaa.
On halu työntää meidät pois
vaan lieden, kehdon taa.
Pois sivistys ja valistus,
ei naista varten ne!
Näin taantumuksen vaatimus
nyt kuuluu kaikille..."1
Lapuanliikkeen voittokulun laannuttua Suomessa naistenpäiväjuhlat onnistuivat kokoamaan jälleen tuhansittain kuulijoita. Osaltaan osanottajien runsauteen
vaikutti sosialistien liittyminen sosialidemokraattien
juhlayleisöön. 2 Osanottajien määrä oli alhaisimmillaan
vuoden 1932 juhlissa: 20 paikkakunnalla pidettiin tilaisuuksia, joissa kuulijoita oli arviolta 2 500.
Naistenpäivä - Äitienpäivä
Kansainvälisen naistenpäivän leviämisen suurin este ja
sen kilpailija Suomessa oli äitienpäivä. Päivän vietto
aloitettiin vuonna 1918. Alkunsa se oli saanut Yhdysvalloista vuonna 1907, mistä tapa levisi nopeasti ensiksi
Kanadaan ja Australiaan.
Aluksi äitienpäivää juhlivat ylempien yhteiskuntaluokkien naiset. New Yorkissa vuoden 1908 toukokuun
12. päivän juhlat olivat sikäli poikkeukselliset, että
myös sosialistiset naiset viettivät ensimmäisen kerran
äitienpäivää vastalauseena huonoille sosiaalisille oloilleen. 3
Toveritar 4/1934, s. 43.
Punaiset toverittaret puuhakkaina eli mitä
linjoilta kuuluu Toveritar 7/1933, s. 108-109 ja 8-9/
1933, s. 132.
3 The Socialist Woman 14/1908, s. 11.
1
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Euroopan maista Belgiassa vietettiin äitienpäivä juhlia
ensimmäisen kerran vuonna 1913. Suomessa työläisnaisliike mielsi äitienpäivän vieton valkoisten juhlaksi, mikä
korostui ensimmäisen äitienpäivän järjestelyissä: juhlien
kunniavieraita olivat valkoisten kaatuneiden äidit.'
1920-luvun lopulle tultaessa työläisnaisten kielteinen
suhtautuminen äitienpäivään muuttui. Sosialidemokraattinen Työläisnaisten liitto teki päätöksen äitienpäivän
vie ttämisestä 8.11.1929. Suurin syy "porvarillisen"
äitienpäivän hyväksymiselle liiton ohjelmaan oli sen
saama laaja suosio työläisnaisten keskuudessa. Naisliitto
ei katsonut hyvällä työläisnaisten menoa rukoushuoneilla ja seuraintaloilla vietettyihin äitienpäivä juhliin.
Omien varjoäitienpäivien tarkoitus oli tarjota työstä
raskautetuille vaimoille virkistystä hyvällä ja "työväenluokan taisteluhenkeen sopivalla" ohjelmalla.
Työläisnaisten järjestämien äitienpäivä juhlien
ohjelma lainattiin porvarillisten naisten juhlista: äideille
ojennettiin kukkia ja tarjottiin kahvia. Lapset vastasivat suurimmaksi osaksi muusta ohjelmasta. Lisäksi
esitettiin torvimusiikkia, laulua ja pidettiin puheita. 2
EsimerkJyvälaisku1930oldemokraattiset naiset juhlistivat tilaisuuttaan monipuolisella ohjelmalla: kansanedustaja Aino Lehtokosken
"asiallisen ja selväsanaisen" puheen jälkeen seurasi
Jyväskylän Työväenyhdistyksen Sekakuoron lauluja,
sitten lausuntaesitys, "maukas kertomus" ja yksintanssiesitys. Suosittuja ohjelmanumeroita edellisten
lisäksi olivat näytelmät, murre jutut ja laululeikit. 3
Myös vasemmistososialistiset naiset pohtivat äitienpäivän viettoa 1920-luvun lopulla. Osa kommunistinaisista vastusti jyrkästi äitienpäivän hyväksymistä liikkeen
ohjelmaan pitäen kansainvälistä naistenpäivää ainoana
sopivana juhlamuotona. Kuten sosialidemokraattisessakin
liikkeessä, myös muutama sosialistinen osasto oli ennen
johdon siunausta järjestänyt omia äitienpäivätilaisuuksia: työläisnaiset olivat niihin innokkaasti osallistuneet
Dölle 1979, s. 127-128.
Lähteenmäki 1990, s. 123-124.
3 Katso esimerkiksi Toveritar 10/1930, s. 149-150.
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ja siten estyneet menemästä porvarillisten naisten juhliin.
Vasemmistososialististen naisten edustajakokous ei
tehnyt selkeää päätöstä äitienpäivän kieltämisestä.
Käytännössä päivän vietto otettiin kentällä ennakkoluuloitta vastaan ja juhlia alettiin pitää vuosittain
olosuhteissa, joissa kansainvälisen naistenpäivän järjestäminen tuotti vaikeuksia.'
Naisten vastuu
Sota-aika merkitsi työläisnaisille ennen kaikkea kaksinkertaista työtaakkaa: perinteisen työnjaon mukaan
miehen tuli hoitaa kylvötyöt, korjaustyöt, rakentaminen ja perheen talouden ylläpitäminen. Nyt naisten oli
selviydyttävä yksin ja luotettava kansalaisten yhteistoimintaan. Naisille lankesi lasten elatuksen ja turvallisuudesta vastaamisen lisäksi väestösuojelu, tuotantoelämä ja kotirintaman huolto. Työläisnaiset osallistuivat tähän työhön siinä missä muidenkin yhteiskuntaluokkien naiset. Sota-aika merkitsi naisten yhteistoimintaa yli puoluerajojen - hätä oli yhteinen, voimat
oli yhdistettävä.
Sosialidemokraattisten naisten suhtautuminen Lotta
Svärd-järjestöihin ja suojeluskuntiin muuttui talvisodan
aikana. Miina Sillanpää kirjoitti toukokuussa 1940:
"Nyt käydyssä puolustussodassa on maamme työväestö kokonaisuudessaan näyttänyt niin suurta
puolustustahtoa ja uhrimieltä, että se on lyönyt
syyttäjät sanattomiksi. Tämä yhteistoiminta on
pakottanut ihmiset tarkastamaan entistä kantaansa,
ja siinä on selvinnyt, että maanpuolustusta ei voi
hoitaa mikään puolueryhmä, vaan se täytyy olla
koko kansaa edustava".
Sillanpää piti suotavana työläistyttöjen liittymistä

1

Lähteenmäki 1990, s. 125.
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Lotta-järjestöihin, koska siten järjestöä voitaisiin
muuttaa sisältä päin. Järjestöjen toiminnan käytännöllisyys vetosi myös Sillanpäähän: se opetti nuoret naiset
arvostamaan ruumiillista työtä. 1 Naisliitto oli tehnyt
virallisen päätöksen työläisnaisten mandollisuudesta
liittyä Lotta Svärdiin sen jälkeen, kun Suojeluskuntien
Keskusliitto, Sosialidemokraattinen puolue ja SAK
antoivat yhteisen julistuksen suojeluskuntiin liittymisestä.
Yhteistyö porvarillisten naisjärjestöjen kanssa jatkui
koko sota-ajan: vuodesta 1941 sosialidemokraatit
lähettivät Mannerheimin lastensuojeluliiton Kummivaliokuntaan oman edustajansa2 ja osallistuivat ns. kultasormuskeräyksen järjestelyihin. Eri poliittisten
naisjärjestöjen yhteisesiintymisen kulta-aikaa olivat
vuodet 1939-42.
Kansainvälistä naistenpäivää vietettiin myös sotaaikana vuotta 1940 lukuun ottamatta. Maaliskuun 9. ja
16. päivänä 1941 järjestettiin juhlia aikaisemmasta
poiketen "epäpoliittisissa merkeissä". Järjestöt pitivät
kokouksia, mutta suuria tilaisuuksia ei järjestetty.
Toveritar julkaistiin kaksoisnumerona ja päivän teema
oli kansainvälinen avustustoiminta. 3 Seuraavana vuonna
päivää vietettiin jälleen poikkeusoloissa. Vuonna 1942
keskityttiin sotaorpojen avustamiseen, naisten järjestötyövalmiuden kehittämiseen ja lasten vaatekeräykseen.
Sosialidemokraattisten naisten äitien ja lasten huoltotyö
otti merkittävän askeleen juuri 1942, jolloin Helsingin
Ensi Koti avasi ovensa. Naistenpäiväpuheissa nousi
korostetusti esiin myös Pohjolan yhteenkuuluvuus. 4
Vuoden 1943 naistenpäivät olivat poikkeukselliset
kansainvälisen naistenpäivän historiassa sikäli, että
1 Sillanpää, Miina, Lottana ja ei lottana voi
hyödyttää maata ja kansaa, Toveritar 10/1940, s. 123.
2 Sos.dem. Työläisnaisten liittotoimikunnan pöytäkirja 10.1.1941 ja 10.2.1942.
3 Suomen Sos.dem. Työläisnaisten liittotoimikunnan pöytäkirja 10.1.1941.
4 Sos.dem. Työläisnaisten liittotoimikunnan
pöytäkirja 13.1.1942 ja 23.1.1942.
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eräillä paikkakunnilla porvarilliset naiset esittivät
yhteisten naistenpäivien järjestämistä. Sosialidemokraattisen naisliiton liittotoimikunta käsitteli asiaa ja päätyi
toteamukseen, että naistenpäiväjuhlat olivat "sikäli
erikoiset työläisnaisten päivät, ettei niitä olisi järjestettävä yhteisjuhlina". Päivän tilaisuudet järjestettiin
korostetusti "sosialistisessa ja aatteellisessa hengessä". 1
Vuosi 1943 oli käännekohta naisten yhteisesiintymisessä. Sosialidemokraattisen naisliiton vasen siipi
liukui vasemmalle ja oikea siipi alkoi irrottautua
porvarillisista naisjärjestöistä ja tehdä pesäeroa kommunisteihin. 2
Sota-aikana kansainvälisyys menetti merkityksensä,
yhteydet olivat poikki, tervehdyksiä ei lähetetty eikä
yhteisistä tunnuksista sovittu. 3 Suomessa kansainvälisen
naistenpäivän juhlia pidettiin maaliskuussa 1944 kotoisissa tunnelmissa: päivää seurannut naisten viikko
vietettiin Minna Canthin syntymän 100-vuotismuiston
merkeissä. Esimerkiksi Kymintehtaan sosialidemokraattinen naisyhdistys järjesti 12. maaliskuuta juhlan, jonka
ohjelma oli perinteinen: juhlapuhe, joukkolausuntaa,
lasten raittiusosaston esityksiä, kaksinlaulua, esitelmä
Minna Canthista, kansantanhuja, pakina ja "emännän
radio"-ohjelma. Onnistuneet juhlat päätettiin Köyhälistön marssiin. 4
Vuoden 1945 naistenpäivät kuluivat vaalien valmisteluissa ja työväenluokan yhtenäisyyttä, "demokraattista
yhteistyötä" korostaen. 5 Kansainvälisiä yhteyksiä
1 Sos.dem. Työläisnaisliittotoimikunnan pöytäkirja
1.2.1943.
2 Kilpi, Sylvi Kyllikki,
Kansainvälisenä työläisnaisten päivänä, Toveritar 4-5/1943, s. 43.
3 Salmela-Järvinen, Martta,
Kansainvälinen naistenpäivä Tulevaisuus 4-5/1944, s. 3. Sosialidemokraattisten naisten lehden nimi vaihdettiin 1944 alusta
Toverittaresta Tulevaisuudeksi.
4 Naistenpäivät Kymintehtaalla, Tulevaisuus 7-8/
1944, s. 25.
5 Tulevaisuus 4-5/1945, s. 3.
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alettiin jälleen rakentaa: Euroopan työväenpuolueiden
suppea kokous pidettiin maaliskuussa 1945 Lontoossa, 1
amtiyhdsnekotuivaphjsmel
opintoviikolle Helsinkiin elokuussa 1945 ja pohjoismainen yhteistyöjärjestö kokoontui tammikuussa 1946
Kööpenhaminassa. 2 Helsingissä vieraili maaliskuussa
1945 viisihenkinen naislähetystö Neuvostoliitosta.
Naistenpäivän pääjuhla pidettiin Messuhallissa ja
kansalaispäivälliset työväentalolla. Lähetystö vieraili
myös Turussa ja Tampereella. 3

1 Internationaalin tulevaisuus ja naiset. Alva
Myrdalin kirjoitus Morgonbrisissä. Tulevaisuus 10/1945,
s. 4, 12-13.
2 Sos.dem. Työläisnaisten liittotoimikunnan
pöytäkirja 22.1.1946; Tulevaisuus 15-16/1945, s. 14-15.
3 SNDL:n kertomus 1944-1946, s. 3-18.
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Sosialidemokraattisten naisten lehden kansikuva 1920-luvulta.
kirjasto, Helsinki.

Työväenliikkeen

NAISTENPÄIVÄT KANSAINVÄLISESSÄ TARKASTELUSSA

Naistenpäiväaate sai 1920-luvun alusta lähtien suuren
suosion kommunistisessa naisliikkeessä. Se omaksui
naistenpäivän heti omakseen osana vallankumouksellista
perintöä. Kommunisteilla oli myös Kominternin selvät
ohjeet naistenpäivän vietosta vuodelta 1921 ja sitä
varten sovittu päivämäärä. Naistenpäivä pyrittiin
viettämään aina maaliskuun kandeksantena. Käytännössä
naistenpäivän vietto ei kaikkialla onnistunut arkipäivänä, vaan sitä vietettiin sunnuntaisin.
Neuvostoliitossa naistenpäivän vakiintuminen maaliskuun kandeksanneksi tapahtui jo 1920-luvun alussa,
koska neuvostohallitus julisti vuonna 1921 naistenpäivän
osittain juhlapäiväksi. Maaliskuun kandeksantena työt
tuli lopettaa puoleltapäivin tehtaissa, jotta iltapäivällä
voitiin viettää naistenpäiväjuhlia l . Kommunistisen
Internationaalin ja naisinternationaalin lehdissä ja
kiertokirjeissä julkaistiin naistenpäivän viettoa varten
ohjeita, puheita sekä eri maiden naistenpäivä julistuksia
ja -kertomuksia. Näihin julkaisuihin V.I.Lenin ja Clara
Zetkin laativat naistenpäivän johdosta kirjoituksia2.
Sosialidemokraattinen naisliike oli menettänyt
ideologisen äitihahmonsa Clara Zetkinin siirryttyä
kommunistiseen liikkeeseen, johon sosialidemokraatit
eivät halunneet samastua. Internationalismi oli kuitenkin sosialidemokraattisen liikkeen perusperiaatteita.
Naistenpäivä oli myös osoittautunut hyväksi keinoksi
1 Die Kommunistische Fraueninternationale 2/2
1921 s. 87.

2 Leninin ja Zetkinin naistenpäiväpuheiden bibliografia ks. Rudtke 1982 s. 355-357.
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värvätä uusia puolue jäseniä. Sosialidemkraattiset naiset
ottivat naistenpäivän elvyttämisen vuonna 1923 Hampurissa sosialistisen työväen internationaalin (Sozialistische Arbeiterinternationale, SAI) kokouksessa esille
hollantilaisten ja itävaltalaisten naisten aloitteesta.
Sosialidemokraatit hyväksyivät naistenpäivän aloittamisen, mutta koska päivämäärä jätettiin avoimeksi,
päätöstä ei monessakaan maassa pantu heti täytäntöön.
Naistenpäivän vieton ajankohta vaihteli sosialidemokraateilla suuresti. Sitä vietettiin erityisen valistusviikon, vuodesta 1927 lähtien kokonaisen valistuskuukauden alussa tai lopussa, useana viikonloppuna
peräkkäin keväällä; joskus se saatettiin järjestää myös
syksyllä, kuten Ruotsissa 1920-luvulla. 1 Itävallassa
sosialidemokraatit ottivat kansainvälisen naistenpäivän
uudelleen ohjelmaansa vuonna 1924 ja Saksassa kahta
vuotta myöhemmin. 2
Saksassa kommunistinaiset aloittivat naistenpäivän
vieton vuonna 1920. Seuraavana vuonna Clara Zetkin
puhui Berliinin naistenpäivätilaisuudessa tuhansille
kuulijoille3. Kommunistit yrittivät Euroopassa järjestää
kansainvälisen naistenpäivän yhtäaikaa.
Kommunistinaiset keskittivät poliittisen toimintansa
ja naistenpäiväjuhlansa työpaikoille ja tehtaiden
läheisyyteen. Euroopassa toteutui samankaltainen
työnjako kommunistisen ja sosialidemokraattisen
naisliikkeen välillä kuin Suomessa: kommunistinaiset
agitoivat työpaikoilla naisia, kun taas sosialidemokraatit vetosivat lähinnä kotiäiteihin. Kommunistit
pyrkivät vaikuttamaan naisille läheisillä aiheilla, mm.
samapalkkaisuudella, avioliittolain uudistamisella,
hintojen kallistumisella, abortti-, äitiys- ja imeväishuoltokysmyksellä.
Työläisnaiset juhlivat päiväänsä aikaisemman tradition mukaisesti. He laativat naistenpäivälehtiä ja
kirjasia sekä naistenpäivä julistuksia. Sosialidemokraattien ja kommunistien naistenpäivä julistukset eivät

Rudtke 1982 s. 329-330.
Losseff-Tillmanns 1985 s. 52 53.
3 Losseff-Tillmanns 1985 s. 52.
1

2

-
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sisällöltään juuri poikenneet toisistaan. Esimerkkinä
voidaan tarkastella Tsekkoslovakian kommunististen ja
sosialidemokraattisten työläisnaisten naistenpäivän
vaatimuksia vuodelta 1929 1:
Kommunistit:
- kapitalistista rationalisointia vastaan
- yötyö-, vuorotyö- ja ylityökielto
- paremmat palkat, parempi työsuojelu
- äitiys- ja imeväissuojelu
Sosialidemokraatit:
- tasa-arvon puolesta
- rauhan puolesta
- äitiys- ja lastensuojelu
Naistenpäiväaate sai erityisen runsaasti kannatusta
Euroopassa, mutta päiviä vietettiin Aasiassa asti.
Euroopassa naistenpäivää vietettiin 20-luvulla ainakin
21 eri maassa2. Lähetyssaarnaajien mukana naistenpäivän idea levisi Kiinan maaseudulle vuonna 1923. Vietnamissa kansainvälistä naistenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1930, Iranissa sen vietto aloitettiin jo vuonna 1921 3.
Saksassa vuonna 1925 kommunistisessa naistenpäivätapahtumassa teatteriesityksen avulla demonstroitiin
aborttikieltoa vastaan. Vuodesta 1926 sodanvastaisuus
muodostui keskeiseksi aiheeksi kommunistien naistenpäivätapahtumissa. Fasistien naisvihamielinen politiikka nousi 1920-luvun lopulla kummankin työläisnaisliikkeen naistenpäivän pääteemaksi4.
Sosialidemokraattiset naiset järjestivät Saksassa
naistenpäivänä kulttuuri-iltoja elokuva- ja diaesityksineen. Juhlan aloitti nais- ja lapsikuoro ja puheiden
lomassa esiintyi lausuntakuoro. Vuoden 1930 naistenpäivätapahtuman juhlaesitelmä käsitteli tiedettä ja tekniikRudtke 1982 s. 337.
Rudtke 1982 s. 307-340.
3 Wurms 1980 s. 48, 98.
4 Losseff-Tillmanns 1985 s. 51, Wurms 1980 s. 58.
1

2
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kaa. Juhla loppui yhteislauluun ja värikkääseen ilotulitukseen. Vuodesta 1929 sosialidemokraatit järjestivät
fasisminvastaisia kulkueita. Vuosina 1930-1932 kansallissosialistien vaikutuksen takia sosialidemokraattien ja
kommunistien naistenpäivän teemaksi nousi Saksassa
aborttikielto, naisten oikeus käydä työssä sekä natsiterrorin ja sodanlietsonnan vastustaminen'.
1930-luvun viimeiset julkiset kansainväliset naistenpäivät voitiin Saksassa viettää vuosina 1931 ja 1932
ennen Hitlerin valtaannousua. Kansainvälisen naistenpäivän tilalle tuli kansallissosialistinen äitienpäivä.
Äitienpäivän ideologiaksi nostettiin germaaninen äitikultti, joka hyvin tuki fasistien tavoitetta ajaa naiset
pois työmarkkinoilta ja kouluttaa heidät kodinhoitoon. 2
Sosialistinaisten toiminta oli fasistisessa Euroopassa
kiellettyä lähes koko 1930-luvun aina toisen maailmansodan päättymiseen. Naisten ihanteet eivät silti suurimmassakaan andingossa kuolleet. Jopa naisten keskitysleirillä Ravensbrtickenissä, jonne teljettiin sodan aikana
toistasataa tuhatta naista, maaliskuun kandeksatta
päivää muistettiin salaisilla tavoilla, mm. koputtelemalla
vankikoppien seiniin3.
Toisen maailmansodan aikana vuodesta 1941 lähtien
kansainvälinen naistenpäivä herätettiin eloon pakolaisten keskuudessa Lontoossa. Tapaamisista tuli kansainvälisiä sotaa vastustavia kokouksia. Maaliskuussa 1945,
kun sodan loppuminen oli jo näkyvissä, Lontoossa
vietettiin 8.3. Albert Hallissa suuri kansainvälinen
naistenpäivän juhla. Sen aiheena oli fasismin kukistaminen ja demokraattisten olojen palauttaminen 4.

1 Wurms 1980 s. 69, 75 Jahre Internationaler
Frauentag s. 39-40.
2 Ks. esim. Tidl 1984.
3 Wurms 1980 s. 87.
4 Wurms 1980 s. 87.
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IV KANSAINVÄLINEN NAISTENPÄIVÄ 1945-1990

TAN1A kS

~14,

Kansainvälisen naistenpäivän 50-vuotisjuhlakulkue Helsingissä 6.3.1960.
Kuva Työväenaatteen Museo, Helsinki.

NAISTENPÄIVÄT SUOMESSA

Sodan jälkeen työläisnaisliikkeen kielletty vasemmisto
sai toimintamandollisuudet, mikä teki kysymyksen
sosialidemokraattien ja kansandemokraattien yhteistoiminnasta ajankohtaiseksi. Suomen Naisten Demokraattinen Liitto perustettiin 3.12.1944 ja sen tarkoitukseksi määriteltiin taistelu fasismia vastaan kaikissa sen
muodoissa, työskentely demokratian ja kansainvälisen
rauhan puolesta ja naisten yhteiskunnallinen herättäminen ja kokoaminen sekä naisten taloudellisten, oikeudellisten ja sivistyksellisten etujen valvominen. 1
Käytnöskademortinsl mtamuodot olivat yhteneviä sosialidemokraattisen naisliikkeen kanssa: vuoteen 1948 mennessä poliittinen
innostus alkoi laantua ja perusjärjestöt suuntautuivat

yhä enemmän perinteisiin naisten toimintamuotoihin,
kuten ompeluseuroihin, kotitalouskursseihin ja retkeilyyn. 2
Yksin ja yhdessä
Työväenjärjestöjen yhteisesiintyminen kansainvälisenä
naistenpäivänä ja vappuna 1945 jäivät ainoiksi kerroiksi. Vuoden 1946 naistenpäivää vietettiin vahvasti
jakautuneena: sosialidemokraattisissa "perusjärjestöissä
tunnetaan suurta vastenmielisyyttä" Suomen Naisten
Demokraattisen liiton yhteistyötarjousta kohtaan,
todettiin sosialidemokraattisessa naisliittohallinnossa ja

1

SNDL:n kertomus 1944-1946, s. 3-18.

2

Katainen 1988 s. 74.
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kehotettiin viettämään naistenpäiviä omassa keskuudessa. Koska kansandemokraattisten naisten ehdotukseen
sisältyi myös yhteistyö SAK:n naisjaoston ja TUL:n
naistoimikunnan kanssa ei tarjousta voitu täysin
hylätäl, vaan päädyttiin yhteiseen julistukseen rauhan
ja kansanvallan puolesta. 2 Joillakin paikkakunnillamuun muassa Lapualla - päiviä järjestettiin naisliiton
kannasta huolimatta yhteisvoimin. 3
Kansandemokraattiset naiset osoittivat sodan jälkeen
halukkuutta yhteisesiintymisiin Suomen Kansan Demokraattisen Liiton ohjelman mukaisesti. Vuonna 1948 kansandemokraattiset naiset esittivät yhteisten äitienpäiväjuhlien järjestämistä, mutta sosialidemokraatit
kieltäytyivät: yhteistyötä olisi kehitettävä omien
nuoriso- ja lapsijärjestöjen kanssa. 4
Suomessa kansainvälistä naistenpäivää on vietetty
vuosittain ilman taukoja ja aina 1960-luvun lopulle
kaksin juhlin. Kansandemokraatit tarjosivat jälleen
vuonna 1960 yhteistyömandollisuutta kansainvälisen
naistenpäivän järjestämiseksi, mutta Sosialidemokraattinen naisliitto5 kieltäytyi yhteisistä juhlista. 6 Niin
ikään se kieltäytyi yhteisistä luentopäivistä. 7 Sosialidemokraattisen naisliiton jyrkkä suhtautuminen yhteisesiintymiseen muuttui 60-luvun lopulle tultaessa:
kansainvälisenä naistenpäivänä 1967 lähetti naisliitto
edustajansa kansandemokraattisten naisten ohjelmamati1 Sos.dem. Työläisnaisten liittotoimikunnan
pöytäkirja 22.1.1946.
2 Tulevaisuus 3/1946, s. 13.
3 Tulevaisuus 7-8/1946, s. 24.
4 Sos.dem. Työläisnaisten liittotoimikunnan
pöytäkirja 11.3.1948.
Työläisnaisten
5 Suomen Sosialidemokraattisen
liiton nimi vaihdettiin vuonna 1951 Sosialidemokraattiseksi Naisliitoksi.
6 Sos.dem. Naisliiton liittotoimikunnan pöytäkirja
21.2.1960.
7 Sos.dem. naisliiton liittotoimikunnan pöytäkirja
19.1.1965.
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neaan. 1 Seuraavana vuonna Helsingissä pidettiin Naisten
maailmankongressi, johon myös sosialidemokraattiset
naiset osallistuivat: sosialidemokraattisen naisliiton
puheenjohtaja Tyyne Leivo-Larsson piti kotonaan
vastaanoton ja kokouksen yhtenä sihteerinä toimi
Martta Salmela-Järvinen. 2 Vuonna 1970 vietettiin kansainvälisen naistenpäivän 60-vuotisjuhlaa yhteisvoimin.
Näyttävät juhlat pidettiin Messuhallissa 8.3. ja monipuolisen ohjelman lisäksi lähetettiin tervehdys erityisesti Vietnamin naisille.3
Sosialidemokraattisen puolueen hajaannuksen yhteydessä perustetun Sosialidemokraattisten Naisten
Keskusliiton suhtautuminen kansandemokraattien
yhteistyötarjouksiin oli kielteisempi kuin Sosialidemokraattisen Naisliiton: vuonna 1973 keskusliiton nimeä ei
saanut käyttää SNDL:n nimen yhteydessä. Sen sijaan
paikalliset ammattijärjestöt saivat järjestää yhteisiä
naistenpäiviä. 4 Seuraavana vuonna keskusliitto irtisanoutui tiukasti Landessa pidetyistä Työläisnaisten
päivistä: "Keskusliitolla ei ole mitään tekemistä päivien
kanssa. Kommunistit ovat pyrkineet hämäystaktiikallaan
saamaan ihmiset siihen uskoon, että ammattiyhdistysliike on asiassa mukana. Päivät ovat puhtaasti kommunistien tilaisuuksia". 5
Vuonna 1976 keskusliiton suhtautuminen SNDL:oon
tuli myönteisemmäksi: vasemmiston naisjärjestöt lähettivät yhteisen tervehdyksen YK:n naistenvuoden komitealle ja sopivat naistenpäivän liputuksesta. 6
1 Sos.dem. naisliiton liittotoimikunnan pöytäkirja
7.3.1967.
2 Sos.dem. naisliiton liittotoimikunnan pöytäkirja
6.2.1968.
3 Sos.dem. naisliiton liittotoimikunnan pöytäkirja
3.3.1970 ja 20.1.1970.
4 Sos.dem. Naisten Keskusliiton pöytäkirja 7.2.1973.
5 Sos.dem. Naisten Keskusliiton pöytäkirja 14.2.1974.
6 Sos.dem. Naisten Keskusliiton pöytäkirja
22.1.1976.

95

Sosialidemokraattien murros
Sosialidemokraattisen puolueen hajaannus 1950-luvun
lopussa merkitsi myös naisliiton hajaanusta. Ennen
kaikkea naisliiton hajaannuksessa oli kyse sukupolvenvaihdoksesta ja siihen kytkeytyneestä poliittisen
ohjelman tarkastamisesta. 1920-luvulla toimintaan
mukaan tulleet naiset, joiden johdossa olivat Martta
Salmela-Järvinen ja Tyyne Leivo-Larsson jäivät Sosialidemokraattiseen naisliittoon, jolla oli läheiset yhteydet
Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattiseen
Liittoon. Nuorempi naissukupolvi sen sijaan perusti
oman keskusjärjestönsä, Sosialidemokraattisten Naisten
Keskusliiton, joka kytkeytyi Sosialidemokraattiseen
puolueeseen. Keskusliiton johtavia naisia olivat Ulla
Tiilikainen ja Meeri Kalavainen, 1970-luvulla Helvi
Saarinen, Sinikka Luja-Penttilä ja Pirkko Aro.
Sosialidemokraattisen naisliikkeen eheytymiskehitys
käynnistyi vuonna 1974. 1 Uusi keskusjärjestö, Sosialidemokraattiset Naiset, perustettiin kuitenkin vasta
27.5.1979. Naisliiton eheytyminen kesti noin 20 vuotta.
Vanhojen veteraanien johtaman Sosialidemokraattisen
Naisliiton viimeinen kokous pidettiin joulukuussa 1979.
Järjestön toiminta oli koko 70-luvun ollut selvästi
laimeampaa kuin nuorempien naisten vetämän keskusliiton, jonka toimintaa perustettu uusi keskusjärjestö
jatkoi.
Sosialidemokraattisen naisliikkeen hajaannuksen ja
Sosialidemokraattisen naisliiton kuihtumisen myötä
päättyi yksi aikakausi työläisnaisliikkeen historiassa.
1920-luvun lopulta sosialidemokraattisen naisliiton
ohjelman keskeinen teesi oli ollut kotiäitien ammattitaidon kohentaminen, johon sisältyi vahva usko
1 Sos.dem. Naisliiton ja Sos.dem. Naisten Keskusliiton yhteistoimikunta perustettiin maaliskuussa 1974.
Toimikunta oli aiemmin valittujen neuvottelijoiden
tukena suunnittelemassa käytännön yhteistyötä. Siihen
kuului kummastakin liitosta kolme jäsentä sekä "neutraali" puheenjohtaja. Sos.dem. naisliiton liittotoimikunnan pöytäkirja 26.3.1974.
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kotitaloudellisen toiminnan naisen asemaa kohentavaan
vaikutukseen. Kotitalouspainotteisen ohjelmapolitiikan
kulta-aikaa oli ollut 1930-50-luku.
Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliiton ohjelmassa palattiin "juurille" eli vanhan naisliiton (19001918) 1 toiminnan lähtökohtiin. Keskusliiton toiminnan
pääpaino asetettiin aatteelliseen toimintaan, kansainvälisyyteen ja rauhankasvatukseen.
1960-luvun poliittinen ja yhteiskunnallinen murroskausi, ylioppilasradikalismi, Itä-Euroopan maiden
miehitykset, Vietnamin sota ja kehitysmaiden kasvavat
ongelmat johtivat omalta osaltaan naisjärjestöjen
ohjelmien uudellen arviointeihin. Kansainvälisen solidaarisuuden vaatimus kasvoi aivan uusiin mittoihin. Päivän
iskulauseeksi tuli globaalisuus.
Kansandemokraattinen kansainvälisyys
Kansandemokraattinen naisliitto suuntautui sodan
jälkeen vahvasti kansainvälistymiseen. Vuonna 1948
suunniteltiin Naisten Kansainvälisen Demokraattisen
Liiton toista konferenssia pidettäväksi Suomessa. Kansainvälistä solidaarisuutta pyrittiin tekemään tunnetuksi
nimeämällä piirijärjestöille ns. nimikkomaita, joiden
oloihin tutustuttiin. Taloudellisten ja teknisten syiden
takia konferenssi siirrettiin Budabestiin, jonne osallistui Suomesta useita naisia. 2 Kansandemokraattiset
naiset osallistuivat kaikkiin kansainvälisen liittonsa
konferensseihin ja rauhankokouksiin. Erityisesti 1960luku oli kansainvälistymisen juhlaa: kansainvälisyys
laajeni käsittämään koko maapallon. Vuonna 1963
Moskovassa pidettiin Naisten Maailman kongressi, jonne
suomalaiset veivät lahjaksi tuhansia puisia helminauhoja: helmet oli kerätty piireistä ja solmittu ystävyyden
helminauhoiksi. Samaan aikaan naiset olivat keränneet
1 Virallisesti vasemmistososialistit lakkauttivat
vanhan naisliiton vuonna 1921. Lähteenmäki 1990, s. 4951.
2 SNDL:n kertomus 1.1.1946-31.12.1948 s. 21.

97

YK:lle lähetettyyn Suomen Rauhanpuolustajien rauhanomaisen rinnakkaiselon ja neuvotteluratkaisujen adressuin yli puoli miljoonaa nimeä.' Vastaavanlainen nimenkeräys oli toimeenpantu myös vuosina 1947-48. 2
Naiset osallistuivat myös Suomessa pidettyihin kansainvälisten kokousten järjestelyihin, mm. vuonna 1965
pidettyyn Maailman Rauhankokoukseen, Itämeren Viikon
tapahtumiin ja Latinalaisten kansojen solidaarisuuskonferensiin vuonna 1967. 3 Niin ikään SNDL oli mukana
Kansainvälisessä Vietnam-komiteassa, joka oli perustettu vuonna 1964. Vuosi 1966 oli erityisen vireä
toimintavuosi: joulukuussa naisliitto järjesti ns. kynttilämielenosoituksen, lähetti piirien surunauhoin koristellun ihmisoikeuksien julistuksen ja ns. pääsiäiskorttikamppailun yhteydessä kerätyt postikortit presidentti
Johnsonille vastalauseeksi Vietnamin sodalle. Naiset
ottivat Vietnamin sodan sydämen asiakseen. Kansainvälisen naistenpäivän teemoissa se esiintyi vuosittain aina
1970-luvun puoliväliin saakka. Vietnam-kortteja myytiin
kymmeniä tuhansia, avustusjuna Vietnamiin toimeenpantiin vuonna 1972, vuonna 1970 Suomessa vieraili
vietnamilaisia naisia. 4
Kansainvälistä naistenpäivää vietettiin vuosittain.
Sen viettoon etsittiin uusia muotoja, kuten "korokekeskusteluja" ja erikoisteemoja, joiden nähtiin vetävän
yleisöä. Liiton arvion mukaan television yleistyminen
1960-luvulla oli vähentänyt perinteisten juhlien määrää,
mikä lisäsi toiveita yhteisten juhlien järjestämisestä
sosialidemokraattisten ja ammattiyhdistysnaisten kanssa.
Naistenpäivätilaisuuksia järjestiin vuosittain noin 250
ja osanottajia niissä oli lähes 10 000 (1967 ja 1968).
Poikkeuksellinen vuosi oli 1966, jolloin osanottajamäärä
arvioitiin noin 28 000:ksi ja tilaisuuksien määrä noin
500:ksi. Osallistujamäärät pysyivät samansuuruisena
SNDL:n kertomus 1962-63, s. 1.
SNDL:n kertomus 1946-1948, s. 22.
3 Itämeren Viikkoa vietettiin vuosittain Saksan
Demokraattisessa Tasavallassa, Rostockissa 1950-luvun
puolivälistä lähtien.
4 SNDL:n kertomukset 1960-70-luvuilta.
1
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myös 1970-luvulla.'
Yksityistyminen heijastui myös äitienpäiväjuhlintaan.
1960-luvun puolivälissä päivän juhlinnassa siirryttiin
arki-iltoihin, koska "useimmat äidit haluavat mielellään
viettää äitienpäivää omaisten ympäröimänä". 2 1970luvulla äitienpäiviä alettiin järjestää mm. vanhustentaloissa. 3
1970-luvun kysymyksiä olivat kansainvälinen naistenvuosi 1975, jota Hertta Kuusinen ehdotti toimiessaan
Naisten Kansainvälisen Demokraattisen Liiton (NKDL)
puheenjohtajana vuosina 1969-74, kansainvälinen lasten
vuosi 1979, Chilen vallankaappaus 1973 ja ETYK kesällä
1975 Helsingissä. Naistenpäivän tunnuksia olivat kansainvälisyys ja rauha.

Naistenpäivä miesten silmin
Kansandemokraattinen Uusi Nainen -lehti kyseli maaliskuussa 1968 katuhaastattelussa miehiltä kansainvälisen
naistenpäivän vietosta: kolme kymmenestä ylipäätään
tiesi naistenpäivän olemassaolosta, päivän merkitystä ei
tunnettu. Runoilijat Pentti Saarikoski ja Lassi Sinkkonen epäilivät molemmat naistenpäivän olevan "YK:n
hommia". Saarikoski jatkoi: "Ei minulla ole mitään sitä
vastaan. Sosiaalisia edellytyksiä naisten tasa-arvoisuudelle ei vielä ole. Naiset kuuluvat reserviin, jolle ei
anneta tarpeeksi palkkaa eikä työtä." Haastatellut
työläiset pitivät naisia tasa-arvoisina, sen sijaan
varatuomari piti päivää tyhjänpäiväisenä emansipaatiohommana. Yksi haastateltava tiesi tarkalleen naistenpäivän perinteen, hän oli kirjapaino Yhteistyön toiminnanjohtaja: "Miehet tarjoavat kansainvälisenä naistenpäivänä naispuolisille työtovereilleen pullakahvit ja
joskus kukkia".4
SNDL:n kertomus 1977-80, s. 31.
SNDL:n kertomus 1965-68, s. 38-39.
3 SNDL:n kertomus 1977-80, s. 32.
4 Vietättekö naistenpäivää? Uusi Nainen 3/1968,
s. 21.
1

2

99

IDA AAttE -TELJO

Sosialidemokraattisten naisten Ida Aalle-Teljoa esittävä selluloidipintainen paperimerkki vuodelta 1955. Sydän ja maapallo -aiheinen punainen, muovinen rintamerkki
on vuodelta 1952. Työväen Arkiston merkkikokoelma.

Naistenpäivän merkki sotien jälkeen
Kansainvälisen naistenpäivän tunnus, rintamerkki, kuului
olennaisena osana naistenpäivän valmisteluihin vuodesta
1917. Kaikkina vuosina merkkiä ei taloudellisista syistä
voitu hankkia, sen sijaan myytiin arpoja tai edellisten
vuosien merkkejä. Sosialidemokraattinen naisliitto myi
rintamerkkejä 1940-50-luvulla vuosittain noin 15 000
kappaletta. Poikkeuksellisen paljon merkkejä myytiin
vuonna 1946 eli noin 100 000. Sosialidemokraattisen
naisliikkeen jakaannuttua 1950-luvun lopulla kumpikin
naisjärjestö teetti omat merkkinsä: Sosialidemokraattinen naisliitto lopetti merkin valmistuttamisen vuonna
1963, Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliitto sen
sijaan teetti merkin lähes vuosittain aina järjestöjen
yhdistymiseen saakka. Merkkien painosmäärä oli 196070-luvulla noin 8 000.
Naistenpäivämerkin materiaali muuttui ajan myötä.
1930-luvun elävistä kukista siirryttiin 1940-luvulla
pahvisiin ja 1950-luvulla "selluloidipintaisiin" eli muovipintaisiin pahvimerkkeihin. 1960-luvun materiaalina oli
muovi. 1960-70-luvulla alettiin rintamerkkien ohella
valmistaa erikoisempia tunnuksia. Vuonna 1974 keskusliiton kansainvälisen naistenpäivän tunnus oli ikkunatarra, jota lähetettiin Sosialistisen Internationaalin
jäsenjärjestöille seuraavana vuonna. Sosialidemokraattisella naisliitolla oli vuoden 1962 naistenpäivänmerkkinä helmenharmaasta silkkinauhasta valmistettu kirjanmerkki.
Rintamerkkien aiheet vaihtelivat niin ikään ajan
myötä. Niissä oli naisliiton tunnuksia, sosialidemokratian
tunnuksia, kukkia tai henkilöhahmoja. Vuoden 1954
kansainvälisen naistenpäivän aiheena oli Ida Aalle-Teljo,
vuoden 1956 merkkinä oli naisliiton tunnus. Vuonna
1965 keskusliiton tunnuksena oli tulikukka ja 1967
orvokki. 1960-luvun lopulla sosialidemokraattisten
Naisten Keskusliiton tunnuksiin tulivat kansainvälisen
naissihteeristön tunnukset, punainen sydän ja maapallo,

101

jotka toistuivat useissa sitä seuraavissa merkeissä. 1
Vasemmistososialistien 1920-luvun sirppi- ja tähtitunnuksista kansandemokraatit siirtyivät sodan jälkeen
uusiin symboleihin. Maapallokuviota käytettiin mm.
vuoden 1952 vappumerkissä ja NKDL:n tunnuksessa,
jossa sinisen maapallon lisäksi oli rauhankyyhky.
Kyyhky esiintyy sen jälkeisissä merkeissä tuon tuosta,
mm. YK:n naisten vuoden merkissä vuodelta 1975. 1970luvulla sinivalkoiset värit valtasivat alaa. Kansandemokraattisen naisliiton liittotunnuksessa esiintyy Suomifiguuri, jossa on liiton lyhennys sinisin ja valkoisin
kirjaimin.
Kansainvälisen naistenpäivän merkeissä näkyy
muutos, joka ajan saatossa on tapahtunut suomalaisessa
yhteiskunnassa ja poliittisessa kulttuurissa.
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1 Tiedot on poimittu Sosialidemokraattisen
Naisliiton ja Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliiton
pöytäkirjoista.
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KAIKKIEN NAISTEN PÄIVÄ

Naisten päivän vietto aloitettiin Euroopassa heti toisen
maailmansodan jälkeen. Kommunistit perustivat Pariisissa vuonna 1945 naisten demokraattisen maailmanliiton
ja vuonna 1947 sosialidemokraattisten naisjärjestöjen
edustajat tapasivat toisensa Zilrichissä ja Antwerpenissa. Varsinainen sosialistinaisten kansainvälinen järjestäytymiskokous pidettiin seuraavana vuonna Wienissä,
jonne saapui kymmenen Keski- ja Pohjois-Euroopan
maan edustajat. Yhteistyön koordinoijaksi perustettiin
vuonna 1955 sosialidemokraattisten naisten kansainvälinen neuvosto (International Council of Social Democratic Women, ICSDW). Vuodesta 1955 ICSDW laati
naistenpäiväjulistuksia aina vuoteen 1973. Perinne
katkesi sitten ykdeksäksi vuodeks12.
Itä-Euroopan maissa naistenpäivän vietto aloitettiin
kommunistisen perinteen mukaan maaliskuun kandeksantena. Naistenpäivästä tuli Neuvostoliiton mallin mukaan
virallinen juhlapäivä. Itä-Saksan alueella kommunistinen
puolue järjesti 8.3.1946 ensimmäisen kansainvälisen
naistenpäivän3. Euroopan sosialistisissa maissa, Balkanilla ja mm. Kuubassa, naistenpäivä maaliskuun kandeksantena on edelleen virallinen juhlapäivä. Kansainvälinen naistenpäivä korvasi mm. Itä-Saksassa äitienpäivän
kokonaan.
Sosialistisissa maissa naistenpäivän vietolla korostettiin voittoa fasismista. Pääaihelksi nousivat rauha,
vapaus, sosialismi ja naisen tasa-arvo. Kommunistit
liittivät naistenpäivänsä kiinteästi Clara Zetkinin
2

Leirer 1983 s. 16-22, 66.

3

Ernst s. 8.
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aloittamaan naistenpäivätraditioon. 4
Jo vuoden 1945 lopulla Itävallan sosialidemokraatit
tekivät päätöksen naistenpäivän aloittamisesta. LänsiSaksassa sosialidemokraatit aloittivat vuonna 1947
jälleen naistenpäivän vieton. Kansainvälisyyttä naistenpäiväjuhliin saatiin kutsumalla sisarjärjestöjen
edustajia kokousvieraiksi. Länsi-Saksassa eli kaksi
naistenpäivätraditiota aina vuoteen 1956, jolloin kommunistien toiminta kiellettiin.
Länsi-Saksan sosialidemokraattiset naiset viettivät
naistenpäiviänsä vuodesta 1949 myös ns. rajatapaamisten
muodossa. Aluksi he tapasivat belgialaisia ja luxemburgilaisia naisia. Vuodesta 1952 he matkustivat Itä-Saksan
rajalle ja lähettivät mm. ilmapalloilla tervehdyksiä I täSaksan puolelle5.
Sosialidemokraattisia naistenpäiviä vietettiin LänsiSaksassa yhtäjaksoisesti vuosina 1947-1963. 1950-luvun
naistenpäivien aiheina olivat sosiaalinen oikeudenmukaisuus, rauha, vapaus, aseistariisunta ja kansojen
välinen ystävyys. Vuoden 1958 naistenpäivänä vastustettiin ydinaseita. Seuraavana vuonna mottona oli "onnellisemman maailman puolesta". Tuolloin aloitettiin keräys
kehitysmaiden naisten koulutuksen tukemiseksi. Kehitysmaiden naisten auttaminen tuli sosialidemokraattisten naisten kansainvälisessä toiminnassa voimakkaasti
esille vuoden 1955 jälkeen. 6
Länsi-Saksan sosialidemokraattien naistenpäiväperinne katkesi vuonna 1963 viideksi vuodeksi. Naistenpäivän lopettaminen kuvasi Saksan sosialidemokraattisen puolueen uutta linjaa, jossa ei ollut sijaa
naispolitiikalle. Puolue halusi uudistua työväenpuolueesta laajaksi koko kansan puolueeksi, jolle eivät entiset
työväenlaulut, toveri-puhuttelut eivätkä muutkaan
Losseff-Tillmanns 1985 s. 64.
Losseff-Tillmanns 1985 s. 78, 80; 75 Jahre
Internationaler Frauentag s. 51.
6 Frauenarbeit in der Partei 1958/1959, Friedrich
Ebert-Stiftungin arkisto, Bad-Godesberg DW2-1C, Leirer
1983 s. 25.
4
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vanhan työväenliikkeen tavat sopineet'.
Naistenpäivän uusi tuleminen
Naistenpäivän vietto oli useissa länsimaissa lähes
kokonaan unohduksissa koko 1960-luvun. Se herätettiin
uudelleen henkiin 1960-luvun lopulla, kun opiskelijaliikkeen vaikutuksesta syntyi ns. uusi naisliike. 8 Siinä
toimineet sosialistinaiset opiskelivat työläisnaisliikkeen
historiaa ja löysivät unohtuneen naistenpäivätradition.
Yhdysvalloissa Berkeleyssä uusi naisliike aloitti naistenpäivän vieton vuonna 1969 ja berliiniläiset sosialistinaiset vuonna 1976.
Amerikkalaisten naistenpäivän vietto vaikutti KeskiEuroopan naistenpäivään ja sen vakiintumiseen maaliskuun kandeksanneksi. Tähän perinteeseen yhtyivät myös
kommunistinaiset. Uuden naisliikkeen ja sosialistinaisten
yhteiseksi aiheeksi nousi vuonna 1971 ja 1972 Vietnamin sodan vastustaminen ja Angela Davisin imperialismin vastaiset ja ihmisoikeuksien puolesta vetoavat
puheet. Angela Davis lähetti mm. tervehdyksensä
Tukholmaan, jossa uuden naisliikkeen ja sosialistinaisten edustajat viettivät 8.3.1972 ensimmäistä yhteistä
naistenpäivää9.
Yhdistyneet kansakunnat julisti vuoden 1975 naisten
vuodeksi. Länsi-Saksassa ammattiyhdistysliikkeen naiset
esittivät ammattiyhdistysliikkeelle ja sosialidemokraattiselle puolueelle, että niiden tulisi aktivoida naisia
yhteiskunnalliseen toimintaan järjestämällä mm. naistenpäiviä. Ammattiyhdistysliike ei ollut toisen maailmansodan jälkeen osallistunut kansainvälisen naistenpäivän järjestelyihin. Vuonna 1978 sosialistinaisten
internationaali päätti aloittaa maailmanlaajuisen naistenpäivän vieton. Seuraavana vuonna naistenpäivän
asia tuli esille sosialidemokraattien puoluekokouksessa
ja metallityöväenliiton naisten keskuudessa LänsiLosseff-Tillmanns 1985 s. 82.
Hentilä 1988.
9 Clayhills 1978 s. 7.
'
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Saksassa. Ammattiyhdistysliike päätti, että naistenpäivän vietto maaliskuun kandeksantena olisi osa ammattiyhdistystoimintaa. 1° Naisten koulutus, samapalkkaisuus, pienten lasten vanhempien työajan lyhentäminen
sekä työttömyyden vastustaminen, rauha ja aseistariisunta olivat vuosien 1981-1985 naistenpäivien näkyviä
aiheita. Naistenpäivän viettoon kutsuttiin myös kehitysmaiden naisten eslintyjäryhmiä. 11
Yhdysvalloissa käynnistettiin vuonna 1979 valtakunnallinen naistenpäivä- ja kulttuurikampanja nimellä
"Bred and roses", leipää ja ruusuja. Tämä iskulause tuli
tunnetuksi tekstiilityöläisnaisten lakon yhteydessä
vuonna 1912 Yhdysvalloissa. Se omaksuttiin vuonna 1985
naisten ammattiyhdistysliikkeen symboliksi myös Saksassa. Samanniminen laulu tuli tunnetuksi naistenpäivälauluksi.'2
Kansainvälisen naistenpäivän uusi tuleminen ajoittuu
1980-lukuun, jolloin opiskelija- ja muiden vaihtoehtoliikkeiden naiset ja feministit ryhtyivät viettämään
naistenpäivää. Kansainvälinen naistenpäivä edustaa yhä
naisten yhteisiä, maailmanlaajuisia ja ajankohtaisia
vaatimuksia.

1 ° Losseff-Tillmanns 1985 s. 105, 108, 75 Jahre
Internationaler Frauentag s. 64.
11 Losseff-Tillmanns 1985 s. 111-142.
12 Frauenarbeit 1/1986.
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LOPUKSI

Kansainvälisen naistenpäivän vietto noudatti vuosisadan alkupuolella muotoja, jotka eivät poikenneet
työväenliikkeen muusta juhlaperinteestä.
Työläisten juhlissa oli piirteitä kirkollisesta
perinteestä yhtä lailla kuin muissakin maallisissa
juhlissa. Esimerkiksi katolinen karnevaaliperinne
kulkueineen muovasi työväenliikkeen juhlakulttuuria.
Se näkyi selvimmin värikkäissä mielenosoitus- ja
juhlamarsseissa. Yhtäläisyyksiä voi nähdä myös jumalanpalveluksen ja työväen moninaisten juhlien välillä:
vuoropuhelu, joka vastasi jumalanpalveluksen liturgista
rytmiä, syntyi juhlien vetäjän ja osanottajien välille
yhteislaulujen avulla. Niiden tarkoitus oli lisätä tietoisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. 1 Jumalan sanan
sijasta työväen juhlissa julistettiin sosialismin sanomaa
ja puhujille kehittyi oma poliittinen liturgiansa. Työväestön juhlista tuli poliittisen toiminnan muoto ja poliittisen julkisuuden kohde. 2
Myös naistenpäivien tarkoitus oli ylittää porvarillisen julkisuuden kynnys, näkyä marssien, lippujen ja
laulujen välityksellä katukuvassa ja viestiä sitä, että
työläisnaiset olivat osa sosialistista liikettä.
Naistenpäivä juhlien traditio kehittyi Yhdysvalloissa, Saksassa, Itävallassa ja Suomessa hyvin samankaltaiseksi. Naiset olivat tottuneita juhlien järjestäjiä
ja saivat aikaan näyttäviä ja arjesta irrottavia tapahtumia.
Kansainvälisen naistenpäivän 80-vuotishistoria on
jaettavissa kolmeen vaiheeseen: vuoteen 1917 ulottuvaa

1
2

Mosse s.97, 122.
Dilding 1988 s. 10.

jaksoa voidaan luonnehtia "sosialistifeministiseksi"
kaudeksi, jolloin korostettiin ennen kaikkea työläisnaisten toimintamandollisuuksien laajentamista ja naisten
poliittisen kansalaisuuden vaatimuksia. Toiselle
vaiheelle, joka ulottuu vuosien 1917 ja 1918 vallankumoustapahtumista 1960-70-luvun yhteiskunnalliseen murrokseen, on tunnusomaista kansainvälisen naistenpäivän
vieton luokkasidonnaisuuden korostaminen aiempaa
enemmän. Päivästä tuli selvemmin yksi työväenpuolueiden valistustyön muodoista. Päivän vietolla pyrittiin
vaikuttamaan naisten järjestäytymiseen.
Kolmannessa vaiheessa, joka alkoi 1970-luvun
lopulla, kansainvälisen naistenpäivän vietto irrottautui
puoluesidonnaisuudestaan. Siitä tuli kaikkia naisia
yhdistävä kansalaisjuhla.
Kansainvälisen naistenpäivän teemoille on ollut luonteenomaista ajankohtaisuus. Kaksi aihetta on kuitenkin
ollut ylitse muiden: rauhanaate ja tasa-arvovaatimus
ovat sisältyneet naistenpäivän juhlapuheisiin 1910luvulta tähän päivään.
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pöytäkirjat ja toimintakertomukset
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Alustuksia ja ehdotuksia Sos.dem. naisliittokokoukselle 4.- 6.10.1917.
Helsinki 1917.
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