Vuosisadan naisliike

Maria Ldhteenmaki

Vuosisadan naisliike
Naiset ja sosialidemokratia 1900-luvun Suomessa

Sosialidemokraattiset Naiset —
Socialdemokratiska Kvinnor

© Maria Lahteenmaki

Kansi: Pekka Piippo
Kuvatoimitus: Maria Lahteenmaki
ISBN 952-91-2315-9

Hakapaino Oy
Helsinki 2000

Sisallys
1900-LUKUA...

9

JOHDATUS AIHEESEEN

15

Suuren vallankumouksen varjo
Vallattomat ja oikeudettomat naiset
Kansanterveyden sanansaattajat

15
18
19

I. FENNOMAANINEN TYOLAISNAISLIIKE

25

Ompelijoiden ja palvelijoiden esiinmarssi
*TyOldislasten alkuopetus
*Paivakoti 1800-luvulta
Taistelevat siskot
*Suomen TyOvaenpuolueen ohjelma
*Suomen kansanedustaj at 1907-17
Sosiaalisen toiminnan suuntaviivat
*"Ala pelota mustalla miehella" — kasvatusneuvoja
vuodelta 1908
Kansainvalistyva naisliike
*Vapun vietto
*Kansainvalinen naistenpaiva

II. KAPINA JA KAPINALLISET
Vuosien 1917-18 tapahtumat
*Naisten marssi
Puheenjohtaja Aalle-Teljon sota
*Naistoverin puolustuspuhe
"Punikkiamma" Hjulgrenin teloitus
*Valtiorikosoikeuksissa syytetyt ja tuomitut naiset 1918
Ministeri Parssisen pako
*Uusi kotimaa

25
27
31
45
49
57
58
63
62
67
70

73
73
83
84
88
89
93
94
98
5

III. PIIRUN VERRAN OIKEALLE

99

Naisliiton uusi suunta
*Punaorvot
Sosiaalidemokraattinen kotivalistus
*Aitienpaiva
3. Espanjan lasten avustaminen
*Joulumerkkikoteja tyOldisperheiden lapsille

99
120
118
124
130
134

IV. KRIISIAJAN YHTEISVASTUU

135

Ensikoti-toiminta eriytyy
*Lastenneuvolat ja aitiyspakkaukset
Sota-ajan huoltoty6
*"Emme ole elavaa naista nahneet viikkokausiin..."
TyOvelvollisuusnaiset Saksassa
* Sosiaalidemokraatit lottina?
Naisliiton sisaiset j annitteet
*Naiset sotatarviketehtaissa, pelloilla ja talkoissa
5. Vaimoista palkkatyOldisiksi
*Morsiuskurssit

135
140
139
147
146
152
154
158
160
164

V. JALLEENRAKENNUKSESTA HAJAANNUKSEEN 168
Kurssien kulta-aika
*Perheenditien talvipaivat
Martta ja Tyyne — Tannerin kamarineitsyet
*Naisedustajat Suomen eduskunnassa 1919-2000
Lomatoiminta, vanhusty6 ja kotitalousvalistus eriytyvat
*Vaatepakettej a rajaseutujen lapsille
Naisliiton toinen hajaannus
*Puhujakurssi vuodelta 1959

6

168
172
173
194
193
199
197
205

VI. TAISTELU TASA-ARVOSTA

206

Kohti uutta maailmankuvaa
*Herraksi tulemisen pelko...
Rauhaa ja solidaarisuutta
*"Vallankumous leimahti Pariisissa"
1960-luvun suuri roolitutkimus
*E-pilleri
Perhepolitiikan vuosikymmen
*Tane

206
212
214
218
220
224
222
229

VII. NAISYHTEISO PUOLUEESSA

230

Puolueen naiset
*Naisinternationaali
Mannen liitto
*KOyhyys hyvinvointivaltiossa
3. Naisten Eurooppa
*Eurooppalaista tasa-arvoa

230
242
243
254
253
260

VIII. MINNE MENET SOSIALIDEMOKRAATTINEN
261
NAISLIIKE?
274
*Tasa-arvon, kansanvallan ja yhteisvastuun puolesta

YHTEENVETO:
HILJAISEN VALLANKUMOUKSEN TIE

276

Lahteet
Liiteosa
Sammandrag
Summary
Henkilithakemisto

285
301
321
329
336

7

Liiteosa
Liite 1. Sosialidemokraattisen naisliiton puheenjohtajat ja
sihteerit
Liite 2. Sosialidemokraattisen naisliiton jasenmaaria
Liite 3. Sosiaalidemokraattisten naisten lehdet
Liite 4. Sosiaalidemokraattisten naisten jarjestOjen
eriytyminen
Liite 5. Sosiaalidemokraattisten naisten kansainvalisia
ja pohjoismaisia kokouksia
Liite 6. Naisten asemaa koskevia lakeja ja asetuksia
Liite 7. Tapahtumakalenteri

8

302
304
308
309
311
314
317

1 900-lukua...

voidaan yleisessa mielessa nimittaa naisliikkeen, tasa-arvon ja sosialidemokratian vuosisadaksi — ainakin jos asiaa tarkastellaan pohjoismaisesta nakOkulmasta. Suomessa sukupuolten valiselle tasaarvokehitykselle loivat edellytykset naisten holhouksenalaisuuden
purkaminen ja poliittisten oikeuksien salliminen. Tarkein demokratisoitumisen moottoreista 1 900-luvulla oli kuitenkin naisten,
erityisesti naimisissa olevien naisten, palkkatyOldistyminen ja siihen kytketyt sosiaalipoliittiset uudistukset.' Yhdenvertaisuutta nayttavat siis edistaneen toimet, jotka vahvistivat naisten oikeudellista
ja taloudellista itsendisyytta. Sanoihan valistusajattelija Mary
Wollstonecraft jo muinoin, eta. "... on turhaa odottaa hyveellisyyttd
naisilta ennen kuin he ovat tiettyyn mittaan saakka miehistd riippumattomia... ". 2 Sittemmin kirjailija Virginia Woolf kuvasi naisten itsenaisyyden kaipuuta oma huone -metaforalla.

Mista tuo vuosisatainen riippumattomuuden kaipuu sitten nousi? Ranskalainen Simone de Beauvoir toteaa lakonisesti naisten
epaitsenaisyydesta, etta "Naisten toiminta on aina ollut vain vertauskuvallista liikehdinteid, he ovat saavuttaneet vain sen mitei
miehet ovat suvainneet sallia. "3 Nain ankara tulkinta saa nykynaiset epavarmoiksi: onko naisten toiminta todellakin ollut vain
naennaispuuhastelua.
On kylld totta, etta tasa-arvokehityksen karjessa kulkeneen pohjoismaisen naisliikkeen toiminta ei nayttaydy yksinomaan myOnteisend kehityskertomuksena, vaan rosoisena, edistyksen ja taantumuksen vuoro-astuntana, naisten tyOtelidand ja loputtomalta
tuntuvana kamppailuna. On myOs totta, ettei pohjoisissa mallimaissakaan sukupuolten vdliseen yhdenvertaisuuteen paasty sadan

1
2
3

Naimisissa olevien naisten siirtyminen kodin ulkopuoliseen palkkaty6hOn alkoi kasvaa hitaasti 1910-luvulta lahtien, ks. Tunkelo 1933 ja Lahteenmaki 1995, s. 29-34.
Mary Wollstonecraft teoksessaan Vindication of the Rights of Women (1972), ks. KoivistoMaki—Uusitupa 1995, s. 142.
de Beauvoir 1981, s. 14.
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vuoden tyOskentelyn jalkeen. Naisten palkat ovat edelleen selvdsti
alhaisemmat kuin miesten, naisten ammatillinen urakehitys on
tyOldampad kuin miesten seka kodin ja palkkatyOn yhdistaminen
eli naisten kaksoistaakka tuottaa yha suuria ongelmia dideille. Ei
myOskdan liene aivan sattuma, eta samaan aikaan kun Suomi sai
ensimmaisen naisen presidentiksi helmikuussa 2000, maalle annettiin uusi perustuslaki. Siind presidentin valtaa kavennettiin
merkittavasti.
Sosiaalidemokraattiselle aatteelle 1900-luku oli yleisessa mielessa yhta onnekas kuin naisliikkeellekin. Vuosisata oli sosiaalidemokraattien keskeisimpien poliittisten tavoitteiden toteuttamisen aikaa. Sosiaalidemokraatit saivat monessa yhteiskuntapoliittisessa kysymyksessa tahtonsa lapi j a muokkasivat kiistatta suomalaista yhteiskuntaa itsensa nakOiseksi.
*
Arkisen elaman nakOkulmasta 1900-lukua voidaan nimittad mytis
pimeaksi leirien vuosisadaksi. Se oli lukuisten veristen ja tuhoisten
sotien ja vallankumousten seka siviiliuhrien aikakausi. Nailta osin
1900-luvun historia on saanut jo ensimmaiset analyysina. Eras naistä on brittihistorioitsija Eric Hobsbawmin teos ":4.eirimmaisyyksien
aika" (1999). Tutkimuksessaan Hobsbawm toteaa, etta viime vuosisata on vaikea tutkimuskohde siksi, eta se on tutkijoiden ja lukijoiden itsensa kokemaa aikaa, omien muistojen kautta. Han otaksuu, etta taman vuosisadan ihmisind me olemme selvemmin sidoksissa ajan arvoihin ja normeihin kuin jos tutkisimme varhaisempia aikakausia. 4 Niin tai nain, historiantutkimuksen kysymykset nousevat joka tapauksessa aina tutkij an omasta ajasta — oli
varsinainen tutkimuskohde sitten historiallisesti lahella tai kaukana.
Niin on asia myOs tassa tapauksessa. Tasa-arvo on ollut viime
vuosina uudelleenarvioinnin kohteena muun muassa naiskiintiOista
ja tybpaikkademokratiasta kaytyjen keskustelujen vuoksi, mutta
mytis laajemmassa mielessa. Siirtolaisuus ja pakolaisuus ovat asettaneet monen keskiverto-eurooppalaisen suvaitsevaisuuden j a tasaarvo -kasityksen koetteille. Samalla ne ovat pakottaneet miettimaan
"meidan" ja "ulkopuolisten" valista suhdetta.
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Mielenkiintoista niin sanotussa myOhaismodernissa eli 1900luvun lopun maailmassa on etenkin sukupuoleen, luokkaan,
etnisyyteen j a kansallisuuteen liittyvien minakuvien eli identiteettien uudelleenjasentyminen. Kulttuurintutkija Stuart Hall on todennut, etta 1 900-luvun lopulla oli kyse meille sosiaalisina yksilOind
vankkoja asemia antaneiden kategorioiden, kuten sukupuolen, luokan tai kansallisuuden, kulttuuristen maisemien pirstoutumisesta.
Hall kirjoittaa Anthony Giddensia lainaten, etta modernit yhteiskunnat ovat j atkuvien, nopeiden j a pysyvien muutosten yhteiskuntia, mild. on heijastunut ihmisten tapaan hahmottaa itsensa j a suhteensa muihin.
Globalisaatiosta johtuen moderniteettia madrittad hyvin refleksinen elamanmuoto: Kun maapallon eri alueiden kanssakayminen
nopeutui ja aktivoitui, huuhtoivat sosiaaliset muutokset koko maapalloa. Nain suuret muutokset laittoivat myOs henkilOkohtaiset
identiteetit liikkeelle. Uusia identiteetteja ei kuitenkaan voinut
uusissa, nopeasti muuttuvissa oloissa enad rakentaa niin vakaiksi
kuin aiemmin, koska ihmiset uudistivat sosiaalisia kaytantOj a alati
uuden tiedon mukaisiksi. Samalla he irtautuivat aikaisemmin
vahvoista siteista perinteeseen. 5 Jotta tietaisimme, mista olemme
irtautumassa ja mita jalkitraditionaalisessa jarjestyksessa elaminen tarkoittaa, on meidan Giddensin mukaan maariteltava perinteisen yhteiskunnan ominaispiirteet. 6 Historiantutkimus tarjoaa
oivan mandollisuuden.
Nama 1900-luvun aikana tapahtuneet perustavaa laatua olevat
muutokset ihmisten identiteetin rakentumisessa ja suhteessa perinteeseen tarjoavat mielenkiintoisen teoreettisen viitekehyksen ty6vaenliikkeen tutkimukseen. Ne saavat pohtimaan sita, miten yhWalla luokkaidentiteetteja ja toisaalta sukupuoli-identiteettej a on
rakennettu tyOvaenliikkeessa, miten niita on uusinnettu ja milla
tavalla muutokset nakyivat 1 900-luvun lopun modernisaatiokehityksessa ja nakyvat tan g paivana. Sosiologi Ulrich Beck on
esittanyt kiinnostavan analyysin nykyisesta murroskaudesta. Hanen mukaansa uusi aikakausi ei murru lapi vallankumouksen tai
katkerien kokemusten kautta, kuten aiemmat uudet aikakaudet, vaan
vahin aanin, suunnittelematta ja epapoliittisesti sivuuttaen demokraattisen itseymmarryksemme. Beckin mukaan huippunopea teol4
5
6

Hobsbawm 1999, s. 9-11.
Hall 1999, s. 23-25.
Giddens 1996, s. 90-91.
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linen dynamismi vie meidat uuteen yhteiskuntaan ikaan kuin varkain. 7 Poliittisille toimijoille tama visio on uhka ja haaste.
Tassa tutkimuksessa tarkastelun kohteena ei ole koko tyOvaenliike, vaan tehtava rajautuu tyOlaisnaisliikkeen historiaan. 1900luvun historia esitetaan Suomen vanhimman poliittisen naisliiton,8
kesalla 2000 sata vuotta tayttavan Sosialidemokraattisen naisliiton eli nykyisen Sosialidemokraattiset Naiset -jarjestOn historian
kautta. Tutkimuksessa selvitetaan yhtaalta sita, miten yksittainen
poliittinen naisjarjestO luotsasi, mukautti j a sovitti toimintaansa
vuosisadan yhteiskunnallisissa ja poliittisissa muutoksissa ja kriiseissa.. Toisaalta tarkastellaan sita, mika oli naisten rooli miehisessa
puolueessa ja millaiseksi 1900-luvun naisten poliittinen kulttuuri
rakentui. Lopuksi esitelladn poliittisten naisten omat arviot uuden,
jalkiteolliseksi nimetyn aikakauden haasteista.

Lansimaista tyOldisnaisten j a tyOldisnaisliikkeiden historiaa on tutkittu 1960-luvulta lahtien ahkerasti. Aluksi tutkimuksissa keskityttiin tarkastelemaan teollistumisen vaikutuksia naisten asemaan.
Erdaksi ongelmaksi nousi se, heikensivatkO vai paransivatko elinkeinorakenteen muutokset naisten asemaa. Vallitsevaksi tulkinnaksi
1970-80-luvulla nousi kasitys, jonka mukaan teollistuminen ja sen
tuottamat taloudellis-poliittiset tekijat kohensivat paaosin maaseudun kurjistuvista oloista muuttaneiden nuorten naisten asemaa.9
Naistutkimuksen painopiste siirtyi 1970-luvulla kurjuus- ja ty6tutkimuksesta naisten toiminta-alueiden eli sfaarien arviointiin suhteessa miesten toimintapiireihin. Esitettiin, etta kaupungistumisen
ja elintason kohoamisen mytita yhteiskunnallinen elama sukupuolittui aikaisempaa jyrkemmin, mika heijastui naisten asemaan
ja toimintaan seka kotona etta kodin ulkopuolella. Tasta asetelmasta nousi sukupuolten sfaarien erkaantumista korostavan ideologian tutkiminen. On esitetty, etta juuri nouseva naisliike ja ty67
8

9

12

Beck 1996, s. 11-14.
Poliittisella naisjarjestolla tarkoitetaan tassa puolueisiin selkeasti sitoutuneita naisjarjestOja.
Omalla tavallaan myOs vanhemmat naisasialiitot olivat poliittisia. Poliittisista naisjarjestffista
1902 perustettiin Nuorsuomalainen naisklubi, 1906 Suomalaisen puolueen naisvaliokunta,
RKP:n Svenska KvinnofOrbundet ja Suomalainen naisliitto perustettiin 1907, Kokoomuksen Naisten Liitto ry 1919, Suomen Keskustanaiset ry 1941 ja Suomen Naisten Demokraattinen Liitto 1944.
Mm. Shorter 1975; Scott—Tilly 1978; Suomessa Haapala 1986.

vaenliike olivat karjekkaimmin ottamassa kantaa 1800-luvun lopun naisten aseman uudelleen maarittelyyn. Keskeisimmiksi ongelmiksi tutkimuksissa nousivat muun muassa kysymykset, milla perusteella naisten paikka maariteltiin kotiin ja mitka olivat naisten toimintaa ohjaavat ihanteet j a aatteelliset vaikutteet.1°
Taloudellisesti hyvind 1980-luvun vuosina naistutkimus laajeni
sfdaritutkimuksesta seka temaattisesti etta teoreettisesti. Yksittaisten naisten sankaritarinat j a naisten historian tekeminen nakyvaksi
saivat rinnalleen monipuolisempia lahestymistapoja: naisten, lasten, ikaantyneiden, miesten ja erilaisten alakulttuurien historiat
nahtiin kompleksisempana ja kerroksellisempana kuin aikaisemmin." 1990-luvun naistutkimukset edustavat siind madrin postmodernia aikaa, ettei voida esittaa yhta tai kahta vallitsevaa
tutkimus suuntau sta.
Eras ero aiempaan tutkimukseen on kuitenkin nahtavissa: tasaarvon sijasta tutkitaan enemman sukupuolieron perustaa ja sita,
miten naiset ovat itse vaikuttaneet nykyisiin vallitseviin arvoihin
ja muokanneet niita. Erdan nakyman viimeaikaiseen naishistorian
tutkimukseen antavat Bergenin yliopiston historian professori Ida
Blomille omistetun juhlakirjan "Women Politics and Women in
Politics" artikkelit. Niissa kasitellaan muun muassa pohjoismaiden
"vahvoja naisia", islantilaista identiteettia, naisten julkista toimintaa
kaupunkiyhteisOssa, lapsikuolleisuutta, naistoimintaa ennen danioikeuskamppailua, modernismia, naiskansalaisuutta ja eurooppalaista feminismia.12
Suomessa naishistorian tutkimus painottui 1980-90-luvulla
taloushistoriaan ja poliittiseen historiaan. TyOelamantutkimus on
ollut tarkealla sijalla, ovathan suomalaiset naiset olleet palkkatyOldisyyden karkijoukkoa." Toinen vahva tutkimusalue on ollut
naisten jarjestaytyminen j a poliittinen toiminta." Sen sijaan naisten kulttuurin ja sosiaalihistorian tutkimus odottaa yield lisaa perustutkimusta.

10 Mm. Degler 1980; Lerner 1969; Suomessa mm. Sulkunen 1987 ja 011ila 1993.
11 Mm. Hirdman 1988; Hartmann 1981; Walby 1986.
12 Teos julkaistaan elokuussa 2000 Oslossa.
13 Mm. Vattula 1981; Pohls 1994; Lehto—Sutela 1999; Hentila 1999.
14 Mm. Ramsay 1993; Kuusipalo 1989; Katainen 1994; Yksi kamari—kaksi sukupuolta 1997.
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TyOldisnaisliikkeen historia on tullut minulle tutuksi arkisen tyan
eli pOlyisten pahvilaatikoitten kautta. Kun 1980-luvun puolivalissa jarjestelin Tytivaen Arkistossa Sosialidemokraattisen naisliiton
hajanaista ja tuolloin y ield lahes kayttamatOnta arkistoa, miellyin
siihen siind maarin, etta hyOdynsin aineistoa ensin lisensiaattityOssani "Naisia liikkeessei" (1991) ja vaitOskirjassani "Mandollisuuksien aika. Tyôleiisnaiset ja yhteiskunnan muutos 1910-30-1uvun Suomessa" (1995) yhtend landemateriaalina. Voisi sanoa, eta

kasilla oleva teos on taman trilogian viimeinen osa.
Tutkimus ei koskaan synny yksin, vaan vuoropuheluna eri
toimintayhteisOj en kanssa. Niinpa myOs taman kirjan valmistumiseen ovat vaikuttaneet useat tahot. Kiitan lampimasti Kansan
Sivistysrahastoa ja sen alaista TyOvaen Kukkasrahastoa, j otka ovat
tukeneet hanketta taloudellisesti. Kasikirjoituksen kommentoinnista
kiitan VTK Marja Rantalaa, VTK Elina Kataista ja VTT Marjaliisa Hentilda.
Haluan osoittaa kiitokseni hyvasta yhteistyOsta myOs Sosialidemokraattisille Naisille, etenkin puheenjohtajille Liisa Jaakonsaarelle ja Tarja Filatoville, paasihteereille Tuula Haataiselle ja
Marja-Liisa Kiljuselle seka Irma Tuomistolle, Sinikka Luja-Penttilalle, Pirkko Arolle, Meeri Kalavaiselle, Marja-Liisa Kunnakselle,
Ulla Laaksolle, Merja-Hannele Vuohelaiselle ja Paivi Lipposelle
seka lukuisille muille haastatelluille ja muutoin hanketta tukeneille
henkilOille. Tutkimuksen tarkoitus on olla toisaalta yleisesitys 1900luvun naisten poliittisesta kansalaistoiminnasta, toisaalta kasikirja.
Rakenteeltaan teos ei ole perinteinen jarjestaistoria, vaan se
koostuu kolmesta osasta: perustekstista, tietoiskuista ja tilasto-osasta. Jalkimmaisesta kay ilmi muun muassa Sosialidemokraattisen
naisliiton luottamushenkilOt j a j asenmaarien j a kansainvalisten suhteiden kehitys. Lisaksi lopussa on naisten asemaan vaikuttaneiden
lakien ja asetusten luettelo seka kronologinen tapahtumakalenteri.
Tilasto-osan kokoamisesta kiitan FM Hannes Toivasta ja kirjan
taittamisesta FT Ilkka Teerijokea. Kiitan myos Tyelvden Arkiston
henkiliikuntaa, erityisesti Petri Tanskasta, oivallisesta yhteisty6std.
Helsingissa 1.5.2000
Maria Lahteenmaki
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Johdatus aiheeseen

Suuren vallankumouksen varjo
Tutkittaessa suomalaisen tai minka tahansa muun eurooppalaisen
maan naisliikkeen j a tyOvaenliikkeen historiaa, ei kertomusta voida aloittaa mainitsematta Ranskan suurta vallankumousta. Kun taloudelliseen ja poliittiseen andinkoon sysatyt ranskalaiset ryntasivat kaduille vaatimaan vapautta, veljeyttd j a tasa-arvoa tricolorelippuja heilutellen, kaynnistivat he samalla kehityksen, joka leimasi koko 1800-luvun Eurooppaa. Paitsi eta vallankumous johti
eri maat sisaisiin selkkauksiin ja liittosotiin, sysasi se liikkeelle
yhteiskunnallisen tasa-arvon vaatimuksen.
MyOs naisille Ranskan suuri vallankumous antoi toimintamalleja: lokakuussa 1789 noin 6 000 tyOldisnaista marssi 30 kilometrin matkan Pariisista Versaillesin palatsiin sotahuutonaan "leipda ja viljaa!" Palatsissa olleen kuninkaan oli taivuttava ja naiset
palasivat menestyksellisen marssinsa jalkeen kaupunkiin mukanaan
jauho- ja jyvakuormastoja. Turvanaan heilla oli kansalliskaartin
sotilaita, joilla oli leipda pistimissadn. Ranskattarien viesti oli selked: Naiset eivat enda suostu odottamaan mitd heille annettaisiin,
vaan siirtyvat suoraan toimintaan. Pariisittaret olivat nalkamellakoiden lisaksi mukana myOs aseellisissa kahakoissa. 1 Vastaavanlaisia naisten mielenosoituksia, kahakoita ja osallistumista nalkalevottomuuksiin tunnetaan myOs Englannista 1700-luvun lopulta.2
Suomessa naiset eivat yield tuolloin yhtyneet ranskalaisten
sisartensa marssiin, mutta vahitellen mytis Suomessa vapaammat
tuulet alkoivat heratella ensin sivistyneistOd j a sitten kansaa. Tilaa
uusille aatteille antoivat maltilliset Venaj an tsaarit, ensin Aleksanteri I ja sitten liberaali Aleksanteri II. I-Idnen astumisensa Vendjan
valtaistuimelle (1855) tuli merkitsemaan paljon selca Suomen si-

1
2

Ranskalaisten naisten osallistumisesta vallankumoustapahtumiin vuosina 1789, 1830, 1848
ja 1871 ks. mm . Hufton 1971; Women, state and revolution 1986; Edwards 1971.
Valistusajan naiskysymyksesta ks. Haikala 1985, s. 113-124; Thompson 1996, s. 133-135.
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Leipaa vaativia ranskattaria matkalla Versaillesiin 5.10.1789.

Kuva: Ty61261

Arkisto.

saiselle etta ulkoiselle kehitykselle. Liberalismi merkitsi yhteiskunnan kaikkien rakenteiden — niin taloudellisten, sosiaalisten,
kulttuuristen kuin poliittistenkin — kyseenalaistamista ja uudelleenrakentamista.
Tavallisen kansan elaman rakentumiseen vaikuttivat mullistavasti katovuodet. Paitsi nalan ja kuoleman kokemuksina, suuret
nalkavuodet (1865-68) vaikuttivat siihen, mista rahvas tuli saamaan leipansa jatkossa. Kriisin vuodet pakottivat paattdj at laaj entamaan maan elinkeinopohj aa. Vuosisadan alkupuoliskolla hitaasti tilaa saanut teollisuuden suosiminen vahvistui vuosisadan lopulla. Liberalistinen talouspolitiikka konkretisoitui vuonna 1879
uusittuihin elinkeino- ja muuttovapaussaadOksiin: ty6 ja tyOvaki
vapautettiin liikkumaan. Samalla alkoivat liikkua myOs vapaamielisemmat aatteet.
Ennen naita mullistavia saadOksia suomalainen yhteiskunta oli
hierarkkinen ja suhteellisen staattinen. Muutamista herrassuvuista
koostunut kapea eliitti johti virkapaikoiltaan maata. Rahvaan eldma kulki toista rataa. Saatykierto oli vahaista ja yhteiskunnallinen
kuilu saatyldisten ja kansan valilld syva. Harvaanasutussa Suomessa
asui vuonna 1860 noin 1,7 miljoonaa henked, joista valtaosa sai
elantonsa maa- ja metsataloudesta. Itse asiassa ei ollut olemassa
yhta Suomea, vaan sivistyneistOn j a rahvaan Suomet, rannikkoalueiden ja sisamaan Suomet.3
3 Kandesta Suomesta ks. Klinge 1982.
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Paitsi liberalismi, Suomea alkoi ravistella muun Euroopan tapaan vuosisadan toinen suuri aate, nationalismi. Kansallisten liikkeiden historia on jaettu kolmeen kehitysvaiheeseen. Ensimmainen vaihe on puhtaasti kulttuurinen, kirjallinen ja folkloristinen.
Toisessa vaiheessa nousevat esille yksittaiset edellakavijat, nationalismin kansalliset esitaistelijat. Tassa vaiheessa ilmaantuvat mytis
ensimmaiset poliittisen kampanjan alkumerkit. Kolmannessa vaiheessa kansalliset ohj elmat saavuttavat j oukkokannatuksen j a politisoituvat.4
Tata mallia voi soveltaa mytis Suomen oloihin. Kansallisen herdtyksen viriamisesta kielivat vuonna 1821 ilmestynyt Abo Morgonbladet ja vuonna 1831 perustettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Toisessa vaiheessa rahvas, josta suurin osa ei kuulunut mihinkaan viralliseen neljaan saatyyn eika nain ollen omannut kansalaisoikeuksiakaan, nousi kansallisten johtomiesten keskusteluissa
keskeiselle sijalle. Sita aikaisemmin "kansa" oli ollut sivistyneiston filantrooppisten harrastusten kohteena, nyt siita tuli suomalaisuusliikkeen elinehto ja voimavara. Kolmannessa vaiheessa 1800luvun lopun kansanliikkeet — raittiusliike, tyOvaenliike ja naisliike
— ilmensivat jo suomalaisuusliikkeen joukkokannatuksen laajenevaa pohjaa.
Kansanliikkeita yhdistava tekija oli kansansivistys. Se rakentui
1800-luvun alun fennomanian eli suomen kielta ja kulttuuria korostavan aatesuunnan ja 1800-luvun lopun sosiaaliliberalismin5
humaaneille periaatteille. Etelaisen Suomen taajamissa elava ty6vaki paasi jo aikaisessa vaiheessa osalliseksi naista uusista tuulista, mutta yllattavan varhain myEis maan reuna-alueilla alettiin ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin: kansan tietoisuus itsestaan, omista tarpeistaan ja oikeuksistaan alkoi kirkastua. 6 Kansanliikkeet alkoivat joukolla rakentaa Suomeksi nimettya aluekokonaisuutta yhdeksi kokonaiseksi kansakunnaksi. Olisi kuitenkin
jalkiviisautta vaittaa, eta liikkeessa mukana olleilla olisi tuolloin ollut selkea kasitys tulevaisuudesta tai eta jo tuolloin mielikuvissa kangasteli siniristilippu ja leijonavaakuna. Toimijoiden
intressit olivat varsin erilaisia ja yhteiskunnallinen tilanne herkka

4
5
6

Miroslav Hrochin malli, ks. Hobsbawm 1994, s. 21. •
Sosiaaliliberalismi tarkoittaa liberalismin suuntausta, jossa sosiaalipoliittiset asiat ovat keskeisella sijalla.
Kansanliikkeista ja kansan ja sivistyneistOn suhteista ks. mm . Alapuro—Liikanen—Smeds 1987;
Liikanen 1995.
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muutoksille. TyOvaenliike ja naisliike olivat tassa murrosvaiheessa
omine intresseineen nayttavasti mukana.
Vallattomat ja oikeudettomat naiset
Naisliikkeen ja tyOvaenliikkeen vallankumouksellinen tasa-arvon
vaatimus nousi naisten ja ty6vdestOn oikeudettomista oloista. Toiset naiset olivat kuitenkin oikeudettomampia kuin toiset. Naiset
eivat muodostaneet yhtenaista ryhmaa eika naisten asema ollut aina
yksiselitteisen heikko. Laeissa ja asetuksissa naisen aseman määrittely oli sidoksissa hanen siviilisaatyynsa j a varallisuuteensa.
Muun muassa vuoden 1734 laki antoi naisista leskivaimoille erikoisaseman. He saivat hallita itsedan ja omaisuuttaan. Naimattomat naiset puolestaan olivat joko isiensa tai tyOnantajiensa holhouksen alaisina. Naimisissa olevat naiset puolestaan olivat vajaavaltaisia ja miestensa edusmiehisyyden alaisia.
Naimattomat naiset vapautettiin ensimmaiseksi vuoden 1864
asetuksella. Lyhyesti sanottuna heidat vapautettiin palkkaty6hOn
kasvavan teollistumisen j a virkamiehistymisen mytita. Uudistus toi
naimattomille naisille myOs muita vapauksia. He saivat oikeuden
valita puolisonsa ja hallita ansaitsemiaan palkkatuloj a. Naimisissa
olevien naisten aseman kohentaminen sen sijaan vei pidemman
aikaa. Muutamia pienempia uudistuksia heidan oikeudelliseen asemaansa tehtiin 1800-luvun loppupuoliskolla, mutta vaimon holhouksenalaisuus purettiin vasta vuonna 1929 laaditulla ja vuonna
1930 voimaan tulleella avioliittolailla.
Naisten palkkatyOldistymisen kannalta vuoden 1864 asetuksen
lisaksi muita tarkeita uudistuksia olivat vuoden 1879 elinkeinoasetuksen tuoma oikeus hallita omia palkkatuloja, naisten oikeus
toimia postilaitoksessa (1864 ja 1916) seka naisten oikeus virkoihin (1926).
Tavallisen kansannaisen elaman ehdot 1800-luvulla olivat riippuvaisia siviilisdadyn lisaksi hanen sukutaustastaan, sosiaaliluokastaan j a suhteestaan maahan. MyOs silla, milla puolella Suomea han sattui asumaan, oli merkitysta hanen elamansa rakentumiseen. Se, oliko han talontytar, torpparin vai palkollisen lapsi tai
orpo asetti hanet yhteiskunnallisessa katsannossa kastiin, josta
hanen oli vaikea irrottautua. Vuosisadan loppua ajatellen ei myOskaan ollut merkityksetOnta, oliko rahvaannainen syntynyt sisa-Suo18

men kaskimailla, etelaisella sahojen merkitsemalla rannikkoseudulla vai Lapin jokivarsilla.
Naisten maaritteleminen yhdeksi "luokaksi", jolla olisi yhdenmukaisia tarpeita ja vaatimuksia, ei siis ollut mitenkaan itsestaanselvd asia. Tama olikin ensimmainen suuri haaste ja naisliikkeen
toiminnan ja kannatuspohjan laajentamisen elinehto. 1800-1900luvun vaihteen uudistuva lainsdadantO palveli tassa suhteessa
naisliikkeen padmadria. Paitsi etta naisia koskeva lainsdadantii tasaarvoisti naisia keskendan, se mandollisti tien myOs sukupuolten
valiselle tasa-arvokehitykselle.
Naisten virallisen aseman madrittaminen lainsdadannOn kautta
ajoittui Suomen historian yhteen tarkeimpaan murroskauteen. Aj anjaksoa 1864-1930 voidaankin syysta kutsua suomalaisten naisten
laillisten oikeuksien toteutumisen kaudeksi. KaytannOssa naisten
vapautuminen tarkoitti tasa-arvoistumista lain edessa. Ennen kuin
tasa-arvoistavaan lainsdadantOOn paastiin, oli naisten yhteiskunnallinen asema jo muutoksen kourissa niin palkkaty6hOn siirtymisen ja ydinperheistymisen osalta kuin niista johtuvien uusien kodinhoito- ja lastenhoitoj arj estelyj en vuoksi.
Se, end naisilla ei ollut agraarisessa yhteiskunnassa 7 oikeudellisia tai poliittisia oikeuksia, ei tarkoittanut sita, etteikO heilla olisi
ollut valtaa sosiaalisissa yhteisOissaan. Tunnemme hyvin mielikuvat talonemannista, joiden leveilla lanteilla killuivat isot avainniput
vallan symboleina. Pientiloilla emannat puolestaan jakoivat tytit
miestensa kanssa ja vastuun taloudenpidosta. Naisten oikeudettomuus j a vallattomuus ilmeni 1800-luvulla karkeana eriarvoisuutena
nimenomaan julkisessa, kodin ulkopuolisessa elamassa.

Kansanterveyden sanansaattajat
Naisten elamanhallintaa 1800-luvun loppupuolella raj oittivat oikeudellisen ja poliittisen vajaavaltaisuuden lisaksi kansanterveydelliset epakohdat. Vaikka yksittaisia naisia yhteiskunnallinen
vallattomuus kosketti hyvin eri tavalla, voidaan osoittaa kuitenkin
suhteellisen yhtendinen naisten ikaluokka, joka joutui tai sai koh-

7 Suomalaisten naisten asemasta 1600-1700-luvulla ks. Pylkkanen 1990; Siren 1999; Waris
1999.
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data yhteiskunnan muutokset kriiseineen kovin omakohtaisesti,
nimittain 1860-luvun nalkavuosien aikana j a heti sen jalkeen syntyneet suuret ikaluokat. Nama naiset kokivat kaksi venalaistdmiskautta, ensimmaisen j a toisen maailmansodan, kansalaissodan
ja 1930-luvun alun oikeistoradikalismin. Heidan elamanhallintaansa heikensivat lisaksi selvemmin kuin esimerkiksi heidan itsenaisyyden alussa syntyneiden lastenlastensa eloa tappavat taudit:
kolera, influenssat, hinkuyska, lavantauti, tuberkuloosi ja espanj antauti.
Lukijasta saattaa tuntua oudolta, etta poliittista naisjarjestOd esittelevan tutkimuksen yhtena lahtOkohtana on kansanterveydellinen
nakOkulma. Sita voidaan perustella kuitenkin silla, etta enemman
kuin mikaan muu seikka, terveys ja sen menettaminen hallitsivat
tyOldisnaisten ja heidan perheidensa elaman rakentumista ja vaikuttivat heidan elamanhallintaansa. Nain ollen myOs tyOldisnaisten
etuj drjestO, Sosialidemokraattinen naisliitto, asetti ohjelmissaan ja
kaytannOn toimissaan kansanterveysasian keskeiselle sijalle. Tasty nakOkulmasta katsottuna tyOldisnaisliike nousi hyvin konkreettisista arkipaivan epakohdista.

Ihmistapojen opetusta
Tavallisen kansan siisteys- ja puhtauskasitykset olivat 1800-1900luvun vaihteessa taman paivan tapoihin verrattuna varsin alkeelliset j a niiden muuttaminen oli tytilasta. Naisj arj esttij en lisaksi myOs
etenkin maaseudulla kansakoulut levittivat uusia elamantapoj a,
kuten seuraavasta muistelmasta kay ilmi:8
Siisteys oli alkukantainen. Niinpei miehet sylkivat lattialle reika- ja
tupakkasylkensa. Samainen lattia oli myOs lasten keiymeilei. Kun kansakouluja alkoi tulla useampia kuntiin, oli niillei suuri merkitys
ihmistapojen opetuksessa. Niinpa koulua kayvat lapset jo vaikuttivat
vanhemmille, etta tapoja on korjattava, kun opettajat kouluissa selitteiveit lapsille, kuinka kulkutaudit levieiveit bakteerien vaikutuksesta. Monet vanhat pistiveit leikiksi, ettas mikas se semmonen "patteri
on, kun se ei nay". Mutta paljon oli myOs vanhempaa vakea, jotka
ottivat huomioon koululaisten varoitukset.

8
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Aatteet ja vaatteet 1964, s. 35-36.

Kaupungeissa siisteysolot eivat olleet sen paremmat. Suuri maaltamuuttoliike 1 800-luvun lopulla aiheutti asuntopulan suurimmissa
kaupungeissa j a niinpa kaupunkeihin muuttaneet nuoret tyttit j outuivat asumaan ahtaasti sukulaistensa nurkissa hellahuoneissa,
palveluspaikkojensa keittiOissa seka leipomojen ja ruokaloiden
takahuoneissa, joissa he altistuivat paitsi taudeille, mytis seksuaaliselle hyvaksikayttille. Etenkin ravintoloissa tOissa olleet naiset
leimautuivat usein ns. huonoiksi naisiksi. Eraita helsinkilaisia yrityksia arvioitiin nain: "Leskirouva Engbergin liikkeessei on erittdin oppilaitten huone pieni ja huonolla ilmalla pilattu vesijohdon
tanden, teissa huoneessa makaa 5 oppilasta kandessa kerrosseingyssei..." Sama surkea asumistaso oli myOs nuorten miesten
kohtalona: " Fischerin liikkeessei tyontekijoiden asuinhuoneet ovat
erittain ahtaat ja epakuntoiset, kandessa veiheiisessd huoneessa
asuu 10 miestei, vuoteita 7 ...Myejs Andstenin liikkeessei asunto on
niin andas, etta osan taytyy maata tyeihuoneessa, 6 miehellei keiytetteiveind 3 seinkyd" . 9 Sankyjen vahaisyydesta johtuen nukuttiin

samoissa vuoteissa j a petivaatteissa vuorotellen, j olloin taudit paasivat hyvin leviamaan. Nouseville ammattiosastoille ja tyOvaenyhdistyksille asuntoj en ja tybpaikkoj en terveysoloj en kohentamisesta tulikin monikymmenvuotinen valistusproj ekti.
TyOldisnaisliikkeessa terveysvalistus oli osa tyOvaestOn kokonaisvaltaista sivistdmista ja kokonaisen uuden asenteen ja elamantavan ja vastuun opettamista, kuten seuraavasta, tyOldisnaisaktiivi
ja kansakoulunopettaja Hilja Parssisen kirjoituksesta vuodelta 1908
ilmenee:1°
Sivistynyt tyOldisnuoriso on perilla terveydenhoidosta, se kasittaa,
mita ruuan, ollakseen ravitsevaa, tulee sisaltaa, etta huoneessa tulee olla valoa, ilmaa, lampeia, tilaa ja puhtautta, se tietaa miten
sivistystarpeet kysyvat kustannuksia ja kuinka kaikki nuo ovat suuremmat kun perustetaan koti, tullaan perheen elattajiksi.

Hyvinvointia tutkittaessa kiinnitetaan huomiota yleensa kuolleisuudessa tapahtuneisiin muutoksiin. Onkin osuvasti sanottu, etta
olipa hyvinvointi mita tahansa, se ei ole sairautta j a ennenaikaista

9

Helsingin tyOvaenyhdistyksen leipuri- ja kondiittori-ammattiosaston pOytakirja 8.11.1897.
TA; Marjattallokan (s. 1924) haastattelu. Tyovaen Muistitietotoimikunnan kokoelmat 1346/
2.
10 Porvarit tyolaisten avioliiton ja perheen vihollisina, kirj. Hilja Parssinen, 1908, s. 3.
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kuolemaa. 1800-1900-luvun vaihteen suomalaiset eivat elaneet
hyvinvointivaltiossa, Jos he selvisivat korkean imevaisyyskuolleisuuden uhasta, he karsivat tappavista tartuntataudeista ja elivat
lyhyemman elaman kuin vuoden 2000 suomalaiset. Vuonna 1900
syntyneen tytOn elinalka oli noin 47 vuotta, vuonna 1990 syntyneelle
se on noin 80 vuotta. 11 1900-luvun muutos tassa suhteessa on ollut
raj u.
Tartuntataudit olivat vuosisadan vaihteen ihmisten yksi suurimmista vitsauksista. Viela vuonna 1936 ne kattoivat yli puolet alle
35-vuotiaiden kuoletnista. Erityisesti tuberkuloosi eli keuhkotauti
oli pahimpia kansarrUprveysongelmia. Tuberkuloosi poikkesi muista
tartuntataudeista siir a, eta se oli leimallisesti perhetauti: yhden
perheenjasenen sairastuttua oli todennakOista, etta muutkin perheenjasenet saivat ahtaissa oloissa asuttaessa tartunnan. Kansan
uskomusten mukaan keuhkotaudin sai kylmasta. Kansa laakitsi itsedan j uomalla virtsaa, tervaa, maitoa ja veteen liuotettuna kataj aa
j a suopursua.
Vuosisadan vaihteessa alettiin valtiovallan taholta jarjestelmallisemmin tukea erityisia hoitolaitoksia keuhkotautisille. Ensimmainen lapsille tarkoitettu parantola perustettiin vuonna 1901 ja aikuisille vuonna 1903k Varsinainen kansanparantolajarjestelma suurine sairaaloineen ja avarine terasseineen toteutettiin vuodesta 1925
lahtien. Suomessa toimi 1930-luvun lopulle tultaessa 44 keuhkotautiparantolaa. Niissa potilaille opetettiin itsehoidon merkitysta,
hygieniaa ja ylipaata4n uutta asennoitumista asumiseen ja puhtauteen. Tuberkuloosin vastustamistyolla oli tata kautta suuri merkitys kansan siisteys- j a puhtauskasitysten muokkauksessa. Tassa
tyOssa naisjarjestOjen rooli oli keskeinen aina 1950-luvulle saakka, jolloin kulkutauteihin keksittiin tehokkaita laakkeita. Samoihin aikoihin kansan terveydentila elintason nousun myOta nousi
yleisemmassakin mielessa. 12 Tama heijastui myOs naisjarjestOjen
ty6hOn.

11 Koskinen—Martelin 1994, 1 s. 150-225.
12 Ks. mm. Backman—Savonen 1934; Nenola 1986; Kuusi 1995; Lahteenmaki 2000, s. 147162.
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Tama pieni
alku tiissii on nutlettãan vain Math Meivaikka
on olevinaan

tse

Chapiinien
Alkiiii, lapsukaiset
last 1

hinen mus-

tanpuhuvaa rnuotoan
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Sosialidemokraattisen naisliiton deinenkannattajassa julkaistiin
terveysvalistusta ja tapakasvatusta koskevia artikkeleita. Kuvan varoitus julkaistiin Toverittaressa nro 1/1924. Kuva: Ty6velen Arkisto.
TyOldisnaisliikkeen yleisend kasvualustana voidaan sanoa olleen
uusien aatteiden — liberalismin ja nationalismin — tasa-arvon sanoma, kaupungistumisen ja teollistumisen aiheuttamat muuttuneet
elinolot ja naisten oikeudeton asema. Jarjestaytymista kiihdytti
oletettavasti myOs yhteyksien hOltyminen agraariseen elintapaan
sekd sosiaalisen kanssakaymisen ja verkostojen puuttuminen uusissa oloissa. 13 Nuoret kaupunkilaiset etsivat uusia yhteis011isyyden
muotoja kansanliikkeistd. Sen sijaan vanha selitys siita, ettd kurjuus olisi ajanut tyOvaestOd jarjestaytymaan, ei ole riittava eika
uskottava peruste. 1800-luvun lopullahan pdinvastoin olot alkoivat kohentua ja epakohtiin alettiin kiinnittaa aikaisempaa enemman huomiota.

13 Ks. Hobsbawm 1994, s. 56.

23

Kurjuusperuste kaatuu siihen yleiseen havaintoon, etta muutoksenhakuisuus tai kapina vallitsevia oloj a vastaan ei lande liikkeelle kaikkein surkeimmissa oloissa elavien joukosta, vaan j o hieman
parempaan asemaan paasseiden ja yhteiskunnalliselta tietoisuudeltaan tietyn tason saavuttaneiden joukosta. Lahteakseen esittamaan yhteiskunnallisia vaatimuksia ihmisilla taytyy olla jokin
kasitys siita, etta heidan karsimyksensa eivat ole vaistamattOmia,
maailman menoon kuuluvia asioita, vaan johtuvat yhteiskunnallisista oloista ja ovat muutettavissa. Heald taytyy siis olla j onkinlainen ideologia, vaikka yksinkertainenkin." Nain oli asianlaita mybs
tyOldisnaisliikkeessa.

Kaavio 1. Sosialidemokraattisen naisliiton nimenmuutokset
1900 TyOldisnaisten liitto

1906 Sosialidemokraattinen naisliitto

1921 Sosialidemokraattinen TyOldisnaisten Liitto

1951 Sosialidemokraattinen naisliitto

1959 Sosialidemokraattinen
naisliitto

Suomen Sosialidemokraattisten
Naisten Keskusliitto

1979— Sosialidemokraattiset Naiset

14 Ks. mm. Soikkanen 1987, s. 105-113; Kaukamaa 1939, s. 480-492; Alapuro 1990, s. 238;
Ks. myos Thompson 1996, s. 126-150.
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I. Fennomaaninen tyOldisnaisliike

1. Ompelijoiden ja palvelijoiden esiinmarssi
Suomalaisen tykildisnaisliikkeen primus motoreita olivat naisvaltaisten alojen naiset, nimittain ompelijat ja palvelijattaret. Siitd,
miksi juuri namd ryhmat jarjestaytyivat ensin, voidaan esittad moniakin arveluita. Vaikka ammattien sosiaalinen status oli kovin erilainen — ompelij at olivat tuolloisen kasityksen mukaan ldhes keskiluokkaisia j a palvelij at selkedsti piikatyttOj a — niita yhdisti kaksi
tekij aa, j otka selittdvdt j arj estaytymisen aikaisuutta. Nimittdin kaupunkilainen elamantapa ja ldheinen kytkeytyminen porvarilliseen
elamdnmenoon j a -tapoihin.
Ompelijoiden asiakaskunta oli keskiluokkaista, palvelijoiden
isantavaki samoin. TyOldisnaisliikkeen pioneereilla oli arkieldman
kautta saatu kosketus j a kokemus siitd, millaista elamd oli vahemman niukassa taloudessa. Porvarilliseen elamantapaan liittyvd sanomalehtien ja kirjallisuuden lukeminen sai aikaan vastakaikua ja
tiedonjanoa mytis palveluskunnassa. Namd kuulivat ja seurasivat
isantdvden keskusteluj a ja vaittelyita ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistd, kuten kansanvalistuksesta, suomalaisuusliikkeesta eli fennomaniasta ja raittiusliikkeestd. Ompelijattarien
statusta nostatti puolestaan kasityOldisten vanha kunniakas perinne j a he pitivatkin itseddn monta kertaa mieluummin herrasvakeen
kuuluvina kuin palkkatyOldisind. Mita ammattiryhmid yhdisti mykis
aivan toisenlainen liikkumavapaus kuin tehdastyOldisid. 1 800-1uvun lopun nopeasti kasvavissa kaupungeissa palvelijattarien ja
ompelijattarien kysynta oli jatkuvaa, j a namd saattoivat valita parhaita paikkoja ja vaihtaa paikkaa halunsa mukaan.
Ompelijoilla j a palvelijattarilla oli toimintamalli, esikuva j a tavoite joka paiva edessaan. He olivat tassa mielessa oivallisen sopivia kansanvalistaj ia: toinen j alka kansaneldmassa, toinen herraspiireissa. Ammatin mukana tulevan kokemuksen kautta he vertasivat ja arvottivat omaa, usein torppariperheen taustaansa ja vanhempiensa eldmad palveluspaikan isantavden eldmadn. Vastakohtai25

suuden tunnistaminen synnytti epdoikeudenmukaisuuden kokemuksen ja loi kannatuspohjaa nouseville tasa-arvovaatimuksille.
TyOldisnaisten ensimmaisina jarjestOind perustettiin vuonna 1890
ompelij atar-osasto Helsinkiin ja vuonna 1892 palvelij atar-osasto
Viipuriin.
Sosiaalidemokraattisen naisliikkeen 100-vuotisen historian kannalta on symbolista, etta liikkeen esididit tekivat Wita kasillaan j a
palvelivat muita.
Kaiken kaikkiaan varhaisimmat tyOldisnaisten yhteenliittymat
olivat perusluonteeltaan kansallisuusaatteen elandyttamia ammatillisia etujarj estOj a ja sosiaalisia yhteisOj a: "Ammattiosastojen toiminta keskittyi alkuaikoina enemman huvipuoleen" . 1 Suomalaista
ty6vdenliiketta voidaan kutsua ensimmaisista ty6vdenyhdistysten
perustamisista (1883) aina 1890-luvun puolivaliin saakka liikkeen
porvarilliseksi kaudeksi. Nain siksi, etta toimintaa johtivat Viktor
Julius von Wrightin kaltaiset tehtailijat ja maltilliset liberaalit.2
TyOldisnaisten valtakunnallinen jarjestO syntyi kuitenkin vasta liikkeen siirryttya liberaalilta sivistyneistOlta radikaalien tyOldisten
kasiin. Nain ollen TyOldisnaisten liitto oli ldhtOkohtaisesti luokkasidonnainen j drj estO.
Erillinen naisliitto

Euroopan tytivdenliikkeen historiassa on erikoista, etta tydvdenpuolueen yhteyteen perustettiin erillinen valtakunnallinen naisliitto. Nain kuitenkin kavi Suomessa heindkuussa 1900. Se, ettei erillisia tyOldisnaisorganisaatioita suosittu sosialistisessa liikkeessa,
juontui tyOvaen asian sukupuolettomuuden periaatteesta: tyOvaenliikkeessa ei katsottu olevan erillista naiskysymystei vaan yhteinen
tyeivaenkysymys. Toisekseen naistoiminnan eriytyrnattOmyys kertoo naisten poliittisten oikeuksien puutteesta. Esimerkiksi Saksassa naisten kuuluminen poliittisiin jarjestOihin oli vuoteen 1908
saakka kielletty. Tama ei kuitenkaan tarkoittanut sita, etteivatkO
myOs siella naiset olisi jarjestaytyneet. He kuuluivat moninaisiin
kulttuuri- ja hyvantekevaisyysjarjestOihin seka virkistys- ja Hill-

1
2
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Ulapalla 1910, s. 16.
Ns. wrightilaisesta eli porvarillisesta ty0vaenliikkeen kaudesta mm. Tuomisto 1984; Soikkanen 1961; Koskinen 1952.

*TyOldislasten alkuopetus
TeollisuusyhteisOissa tytivaestOn tyttaret ja pojat saivat ensimmaiset
oppinsa tehtaankouluissa. Suomen ensimmaisia tehtaankouluja perustettiin 1600-luvun alussa heti sen jalkeen, kun yleinen asetus lastenkouluista oli annettu. Maalaisrahvaan lapset puolestaan saivat oppinsa
niin ikaan 1600-luvulta ldhtien perustetuissa pitajankouluissa. Alkeisopetusta annettiin myEis rippikouluissa, pyhakouluissa ja yksityisissa
"ktiyhainkouluissa" seka kasityOlaisten oppipoikia ja kisalleja varten
perustetuissa sunnuntaikouluissa.
Ruotsin valtakunnan ensimmaiset tehtaankoulut perustettiin rautaruukkien yhteyteen ja ne oli aluksi suunniteltu ulkomailta tulleiden mestareiden lapsille. Koulujen opetussuunnitelmissa oli laskentoa, kirjoitusta, taloudenpitoa seka ennen muuta uskontoa. TyOvaestOn lapsille
tarkoitetuissa tehtaankouluissa opetettiin paaosin lukemista, laskentoa
ja kristinoppia. Valtakunnan itaosaan, Suomeen, ensimmainen tehtaankoulu perustettiin KemitiOn vuonna 1649 pappien mytitavaikutuksella.
Siihen valittiin paikkakunnan lahjakkaita lapsia oman tyOvaen lasten
lisaksi. Pyrkimys oli selked: kouluttamalla paikkakunnan \faked pyrittiin pysyttamaan heidat oman tehtaan palveluksessa.
Koulua kaytiin vuodessa noin viiden kuukauden ajan, kaksi kuukautta syksylla ja kolme kevaalla. Koulut olivat tasoltaan kovin erilaisia ja
opetettavat lapset oli jaettu niissa kahteen ryhmaan: kOyhimpien lapsille opetettiiin paaasiassa uskontoa, muille useampia oppiaineita. MyOs
sukupuolella oli merkitysta: tytOille opetettiin paaasiassa vain uskontoa ja sisalukua, pojille myOs kirjoitusta ja laskentoa.
Uudenaikainen kansakoululaitos syrjaytti pitajakoulut ja tehtaankoulut vuonna 1866 annetun ensimmaisen kansakouluasetuksen seurauksena. Ensimmainen tytoille ja pojille yhteinen yhteiskoulu perustettiin
vuonna 1883. Yhteiskoululla sanotaan olleen suuri merkitys tyttOj en integroimiseksi yhteiskunnalliseen toimintaan.

Lande: Aurola Eelis, Suomen tehtaankoulut 1636-1881. Suomen Historiallinen Seura. Helsinki 1961; TyttOjen koulunkaynnin alkuvaiheesta ks. Wilkama
Sisko, Naissivistyksen periaatteiden kehitys Suomessa 1840-1880-luvulla. Historiallisia tutkimuksia XXIII. Suomen Historiallinen Seura. Helsinki 1938.
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oikeusseuroihin. Saksalaiset naiset eivat kuitenkaan lainmuutoksen jalkeenkaan luoneet omaa liittoa. Tata on selitetty silla, etta
naisilla oli muutenkin suhteellisen vahva asema Saksan sosialidemokraattisessa puolueessa eika liiton perustaminen esimerkiksi
puoluekokous- ja puolueneuvostoedustaj ien nimeamisen vuoksi
ollut tarpeellista.3
Suomessahan tilanne oli toinen. TyOldisnaisten liitto sai naisten
etujarjestOnd edustaj an puolue-elimiin. Yksittaisella yhdistyksella
tai naisjarjestOjen ulkopuolisilla naisilla tahan ei ollut mandollisuutta.
MyOskaan Ruotsissa erillista valtakunnallista naisliittoa ei katsottu tarpeelliseksi perustaa ennen kuin vuonna 1920 Ruotsin sosialidemokraattinen naisliitto -nimisend. Sita ennen siella toimi
poliittisena naisorganisaationa vuodesta 1892 lahtien Tukholman
yleinen naisklubi ja ammatillisena organisaationa vuonna 1902
perustettu Naisten Ammattiliitto, joka julkaisi Morgonbris (Aamunkoitto)-lehted. 4 Kaiken kaikkiaan ammatillinen j arj estaytyminen oli vahvempaa muissa pohjoismaissa, mika johtui osittain Suomen teollistumisen myOhaisyydesta.
Suomalaisten tyOldisnaisten jarjestaytymisen ensivaiheessa ammatillinen kytkenta oli kuitenkin vahvempi kuin poliittinen. Uskottiin, etta konkreettiset palkkavaatimukset ja kurjat tyOolot olisivat ne tekij at, jotka saisivat naiset laajemminkin liikkeelle. Ty6vaenpuolueen perustavassa kokouksessa (1899) kaytiin laaja keskustelu naisten "herattamisesta". Helsingin tyOvaenyhdistyksen
naisosasto esitti suoraan, etta tarkeinta on se, onko tyOldisnaisilla
leipad ja vasta sitten "kun kaikkien taloudellinen hyvinvointi on
taattu, voimme miettia herrasnaisten kanssa yhteisiti kysymyksia.
Silloin on myeiskin helpompi peieisy sivistyksen suurelle vainiolle
ja sen tuottamille henkisille eduille, joka nyt nayttelei melkeimpa
mandottomalta. "5 Vaatimalla ensisijaisesti leipaa suomalaiset

tyOldisnaiset kuuluivat samaan toimintaperinteeseen kuin Keski-

3
4
5
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Saksan sosialistisesta naisliikkeesta ks. Niggemann 1981, s. 38-61, 224-225; Evans 1980,
s. 356-370; Lumme 1986, s. 295-349.
Ruotsin tyôlaisnaisliikkeen jarjestaytymisesta mm. Flood 1939; Hirdman 1983; Carlsson
1986.
Miten tydleiis-naiset saataisiin liittymaan tyiiveienasian mukaiseen yhteistoimintaan taloudellisen seka yhteiskunnallisen asemansa parantamiseksi, kirj. Helsingin tyOvaenyhdistyksen naisosasto. Kolmannen yleisen Suomen tyôvaenyhdistyksen edustajain kokouksen pOythkirj a Turussa 17.-20.7.1899, alustuksia, s. 53.

Euroopan nalkamellakoihin osallistuneet ranskalaiset ja englantilaiset tyOldisnaiset.
Toinen naisosastolaisten vaatimus oli tuottaa naisille sopivaa
valistusmateriaalia. Heidan mukaansa oli vedottava tunteisiin ja
saatava "valaisevaa" kaunokirjallisuutta. Taavi Tainio kuitenkin
kaansi ammatillisesti suuntautuneiden naisten Oita leipakysymyksista suurempiin tehtaviin: "Paras keino parantaa asemaansa on
se, ettei naiset ryhtyvat innolla ajamaan eitinioikeusasiaa...Minulla
on naisista parempi ajatus kuin naisilla itselleiein. Mina luulen,
ettei he voivat innostua muuhunkin kuin sellaiseen, mikei tyydyttaa
heidan tunteitaan". 6 Nain jo Tytivaenpuolueen perustavassa ko-

kouksessa naisille valittiin poliittisen tytivaenliikkeen tie.
Se, etta tyOldisnaisten erillistoiminta sai kannatusta juuri miespuolisten tylivaenjohtajien keskuudessa, kertoo maan erikoisesta
poliittisesta tilanteesta. Suomalaiset miehet eivat siis valttamatta
olleet sen ennakkoluulottomampia tai tasa-arvoisempia kuin eurooppalaiset aateveljensa, mutta tuonhetkiset kaytannOn seikat
puhuivat erillisen ja tehokkaan naisvalistuksen puolesta. Suomihan oli epaitsenainen maa, jota emamaa pyrki juuri tuolloin jarjestelmallisesti venalaistamaan. Ulkoisen uhan alla tytivaenjohtajat
nakivat mandollisuuden puolueen vaikutusvallan kasvattamiseen.
Tassa monitasoisessa murrosvaiheessa tyOldisnaisista tuli yksi tarked tukijoukko nuorille puoluemiehille. Jotta naiset olisivat tehtavastaan tietoisia, perustettiin erillinen liitto heita valistamaan.
Sitoutuminen tiiviimmin puolueeseen muutti naisliiton toimintaprofiilia. Kun naisliiton ensimmaisessa kokouksessa oli naisammattiosastoj a edustettuna 14 j a tytivaenyhdistysten naisosastoj a vain
kuusi, oli tilanne vuoden 1909 edustajakokouksessa muuttunut taysin toiseksi. Mukana oli vain kaksi ammattiosastoa ja 38 naisosastoa. Jasenten siirtymadn olivat syyna erillisten ompelija- ja
palvelij a-ammattiliittoj en perustamiset vuonna 1906. 7 Naisliitto
luopui myOs "TyOldisnaisten liitto" -nimestaan vuonna 1906. Siita
tuli Sosialidemokraattinen naisliitto ja samalla sinetOityi puoluepoliittinen suuntaus naisliiton toiminnassa. Naisten ammattiyhdistysvalistus pyrittiin siirtamaan vuonna 1907 riitaisesti perustetulle Suomen Ammattijarjest011e, mutta koska se ei ollut yield

6
7

Kolmannen yleisen Suomen tyOvaenyhdistysten edustajain kokouksen pOytakirja Turussa
17.-20.7.1899, s. 83.
Ulapalla 1910, s. 15-17.

29

valmis jdrjestelmalliselle naisasiatytille, 8 jarjesti naisliitto edelleen
ammatillisia kokouksia. Muun muassa vuonna 1911 se organisoi
46 ammatillista kokousta.9
Naisasialiike ja tyOldisnaiset
Tyovaen tietokirja selitti naisliikkeen syntya seuraavasti:1°
Naisliike sai ensimdiset asianajajansa yleiluokasta. Jo 15-1600-1uvuilla alkoi ilmestyei naisen asemaa keisittelevia kirjateoksia. Neimeit
olivat enemmeiltaein miesten, nim. etevien ajattelijain ja kirjailijain
tyeitd. Niissei ihannoitiin naista ja asetettiin hyveissa miehen edelle.
Taistelu naisen yhteiskunnallisista oikeuksista, naisliike uudemman
aikaisessa merkityksessa, syntyi Amerikassa. Vapaussodan aikana
1776 alkoivat siellei muutamat johtavien miesten rouvat, kuten Adams
ja Warren, esitteiei naisen valtiollisia oikeuksia koskevia vaatimuksia. Englanti seurasi jaljessa. John Stuart Mill jeitti parlamentille
asiaa koskevan anomuksen v. 1866 ja kolme vuotta myohemmin han
perusti naisten deinioikeusyhdistyksen...

Suomalaiselle naisasialiikkeelle valmistivat tieta porvarilliset
rouvasvaenyhdistykset, joista ensimmainen perustettiin Viipuriin
vuonna 1835 saksankielisend ja Frauenverein-nimisend. 1840-1uvulla perustettiin kymmenkunta rouvasvaenyhdistysta eri puolille
Suomea. Rouvasvaenyhdistykset olivat kuitenkin puhtaasti hyvantekevaisyysyhdistyksia ja niissa toimivien naisten aviomiehet seka
muut kansallisen heratyksen johtomiehet Topeliuksesta Snellmaniin olivat niissa aktiivisesti mukana. Nain ollen rouvasvaenyhdistyksista ei voida vetda suoraa linjaa varsinaisiin naisasiajarjestOihin,
joskin osa naisasialiikkeessa toimineista naisista oli toiminut mytis

8 Kaytannossa naisten ammatillinen toiminta jai vuosikausiksi hoitamatta, mika nakyi naisten ammatillisen jarjestaytymisen hitautena. Vuonna 1906 ammatillisesti jarjestaytyneita
naisia oli 12 % kaikista jarjestaytyneista. Vuosina 1923-29 vasemmistososialistien ja kommunistien johtoon siirtyneessa SAJ:ssa toimi naisjaosto. Sosiaalidemokraatit perustivat puolestaan vuonna 1938 SAK:n yhteyteen naisjaoston, joka toimii edelleen. Valkonen—Ala-Kapee 1980; Lahteenmaki 1995, s. 149-165; SAJ:n perustamisesta ks. Ala-Kapee—Valkonen
1982, s. 111-127.
9 POytakirja Sosialidemokraattisen Naisliiton VIsta edustajakokouksesta Helsingissa 1-3. p.
syyskuuta 1911, s. 45-46.
10 TyOvaen tietokirja 1922, s. 190-191; Tietokirjahankkeessa oli naisista mukana Miina Sillanpaa ja Hulda Salmi.
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*Paivakoti 1800-luvulta
Helsingin Punavuoressa aloitti vuonna 1847 toimintansa Marian turvakoti, joka oli perustettu varattomien tyOtatekevien luokkien lapsille.
Kaksitoista vuotta myOhemmin se sai rinnalleen Semigradskyn pientenlasten koulun Kruununhaan kaupunginosaan. Kotien perustamista ajaneet rouvat olivat saaneet kimmokkeen turvakodin perustamiseksi kruununprinssi Aleksanterin vuonna 1842 tekeman Suomen vierailun yhteydessa. Toimintamuotoa oli jo testattu, olihan kaupungissa toiminut vuosina 1840-46 lasten "paivahoitolaitos". Toimintavaransa paivakodit saivat yksityisista testamenttilahjoituksista, mutta kaupunki valvoi hallinnollisesti niiden toimintaa ainoastaan saatyldismiehista koostuneen johtokunnan avulla.
Koteihin otettiin paaasiassa 3-8 -vuotiaita lapsia, jotka vanhemmat
toivat hoitoon aamuisin ja hakivat iltaisin. Lapset saivat kodissa lampiman aterian, joka oli yleensa puuroa tai vellia. Varattomat saivat sen
ilmaiseksi. Opettajan lisaksi kotien henkilOkuntaan kuuluivat pari apuopettajaa, keittaja ja vahtimestari. Opettajan ty6 oli aluksi lahinna lapsista huolehtimista, mutta 1860-luvulla eras opettajista teki opintomatkan
Keski-Eurooppaan ja tutustui Pestalozzin ja Friedrich FrObelin ajatuksiin ja kasvatusmenetelmiin. Taman jalkeen tuolloinen paivakotitoiminta
alkoi vahitellen muuttaa muotoaan: Marian turvakotiin hankittiin muun
muassa urkuharmooni seka tauluj a seinille. Leikin ja kristinopin madra
kasvoi opetuksessa. Lapsilla oli kaytOssaan alusta lahtien pienet lukuaapiset ja liitutaulut, mutta ei leluja. Semigradskyn koulussa oh toimintatilana yksi iso sali, jonka toinen pad oli varattu "rinkileikkeihin" ja toinen lukemiseen. Pihalle oli rakennettu puutarha liikuntaa varten, olihan
luonnon ymmartaminen yksi opetettavista aiheista. FrObelilaisittain pyritti in lapsimaara pitamaan alle kolmenakymmenend. Suurin osa lapsista oli tydvaestOn lapsia, mutta mukana oli mytis uusista opetuskokeiluista
kiinnostuneiden saatylaisten lapsia.
1800-luvun lopussa avattiin uusia lastentarhoja Helsingin vakimaaran
kasvaessa voimakkaasti. Samalla puhtaasti hyvantekevaisyyslaitokset
alkoivat vahentya kuntien ja kaupungin otettua enemman vastuuta pienten lasten hoidosta.

Lande: Toivanen Hannes, Lastenhoitoty6 ja varhaisopetuksen kehitys ja kehittdjat Marian turvakodissa ja Semigradskyn pientenlastenkoulussa 1840-1910.
Suomen historian proseminaariesitelma. Helsingin yliopisto 1996.
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rouvasvaenyhdistyksissa. Se, etta myOs vuosisadan lopulla toimineiden naisasianaisten kaksi tarkeda keskusteluteemaa olivat hyvantekevaisyys ja koulutuskysymykset, yhdistivat seuroj a.
Rouvasvaenyhdistyksissa kaytiin 1840-50-luvulla kiihkeaa keskustelua kansanopetuksen tarpeellisuudesta j a siita, tulisiko kansanopetus olla vain kirkon tehtava. Nain etenkin kun vuoden 1850
sensuuriasetus salli vain uskonnollisen j a kaytann011isen kansankielisen kirjallisuuden levittamisen. Kirkkohan oli 1800-luvulla
yhteiskunnan johtavin henkinen voima ja kulttuurielaman perusta.
Tuonaikaista kansanopetusvaatimusta j ohti J.V. Snellman Saimalehtensa valityksella. Ensimmaiset saatylaisnaisten hyvantekevaisyyteen perustuvat koyhainkoulut perustettiin Kokkolaan ja Raaheen vuonna 1840. Seuraavalla vuosikymmenella niita oli jo lahes
kaikissa kaupungeissa. Suurimpiin kaupunkeihin ilmestyivat myEis
ensimmaiset rouvasvaenyhdistysten yllapitamat lastenkodit turvattomille tythille. On kuvaavaa, etta kOyhille tythille tarkoitetuissa
ensimmaisissa kouluissa opeteltiin paitsi luku- ja kirjoitustaitoa,
myEis talous- j a kasityOtaitoj a.
Naisasialiikkeen kaytannOn toiminta nousi siten kolmesta keskeisesta aiheesta: tyttOjen ja naisten koulutuskysymyksesta, sosiaalisesta vastuusta vahavaraisia kohtaan ja naisten keskeisesta asemasta perheen moraalin ja kasvatuksen yllapitajina.
Emansipatorisen naisliikkeen voidaan sanoa alkaneen Suomessa vuonna 1869, jolloin saatylaisneitokainen Adeleine Ehrnrooth
kirjoitti Helsingfors Dagbladetiin esittelyn englantilaisen liberalistin John Stuart Millin teoksesta Subjection of Women, joka suomennettiin Naisen asema-nimisena vuonna 1910. Teoksesta tuli
naisten aanioikeuskamppailun kasikirj a eri maiden radikalisoituvissa naisasiapiireissa. Kirjassaan Mill vaatii naisille kaikkia niita
oikeuksia, mita miehillakin oli: danioikeutta, oikeutta hallita omaisuuttaan, oikeutta toimia eri ammateissa...eli kaikkia niita oikeuksia, joita naisille ei tuolloin suotu.
Jo ennen Ehrnroothin kirj a-esittelya oli kansalliskirj ailij aksi
nostetun Johan Ludvig Runebergin vaimo Fredrika tiivistanyt naisen aseman heikot kohdat 1850-60-luvun kirjoituksissaan: omistusoikeuden raj oitukset, ammattiopetuksen puuttuminen, vaikeus
yltaa korkeampaan sivistykseen ja tyOvalinnassa ilmenevat hankaluudet. Fredrika Runebergia on luonnehdittu pohjoismaisen nais-
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liikkeen esitaistelijoiden, kuten 1830-luvulta lahtien vaikuttaneen
suomalaissyntyisen Fredrika Bremerin, ensimmaiseksi suomalaiseksi seuraajaksi."
Suomalaisten tyOldisnaisjohtajien esikuvina ja alkuajan ohjaajina toimivat porvarilliset naisasiajarjestOt, vuonna 1884 perustettu Suomen Naisyhdistys ja etenkin vuonna 1892 siita erkaantunut
Naisasialiitto Unioni. TyOlaisnaiset julistivat kuitenkin olevansa
toisenlaisia valistajia kuin porvarilliset kollegansa:12
Siispa tandomme seiellimeittei paljastaa sen kurjuuden, jossa nykyinen yhteiskunta piteiti suuren osan jeisenisteiein, tyeivdestiin himmenteimeillei tyeileiisten itsetunnon ja selitteimeilla heille kaikki
epeikohdat luonnollisina Jumalan leihetteiminei viittauksina, joihin on
paras tyytyvaisyydella alistua. Kuulemme alinomaa, kuinka ereieit
parempiosaiset muka haluten "valistaa" kansaa leihestyveit tate' puheilla, joiden tarkoitus on nukuttaa tyeiveiestOei, ettei rikkaat voisivat
heistd yhei eteenkinpdin hyOtyei.

Jarjestaytyvan tyOldisnaisliikkeen suhde porvarillisiin naisjarj estOihin muovautui aluksi myOnteiseksi. Kun tyOldisnaisten liitto piti
ensimmaisia kokouksiaan, nayttivat porvarilliset naiset kadesta
pitaen mallia, miten tilaisuudet oli jarjestettava ja mitka teemat
olisivat keskeisia naisjarjestOjen tyOssa. Esimerkiksi Helsingin ty6vaenyhdistyksen naisosaston perustavassa kokouksessa toukokuussa 1898 puhetta johti Naisasialiitto Unionin Lucina Hagman. Ty6laisnaisten suhde porvarillisiin naisiin kuitenkin viileni ja muuttui
kriittiseksi 1900-luvun alussa sita mukaa, mita tiukemmin tyolaisnaiset sitoutuivat tyOvaenpuolueeseen ja omaksuivat radikaalimmat
vaatimukset.
Selva taitekohta torjuvampaan suuntaan ajoittui naisten danioikeuskamppailun alkuaikoihin. Viela tyOldisnaisten toisessa edustajakokouksessa vuonna 1902 oli mukana Naisasialiitto Unionin
edustaja tohtori Maikki Friberg. Ilmapiiri oli kuitenkin jo viilennyt
naisten keskindiselle yhteisty011e, vaikka Friberg kehuikin tyiilaisnaisten "lOytaneen itsensa". Ennen tata tunnustusta naisliiton
Maria Laine piti palopuheen tyOldisnaisten oman lehden perustamisesta. Kokousta seurannut lehtimies Anton Huotari kuvaa tilan11 Wilkama 1938, s. 97-98; Rouvasvaenyhdistyksista ja porvarillisesta naisliikkeesta ks. myOs
Ramsay 1993; Jallinoja 1983; von Alfthan 1966.
12 Sananen tyOvaenasiasta. Lentokirjasia tyovaestolle II. 1903, s. 3.
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netta nain: "Mutta kun Laineen Maija oli musertavasti todistanut,
kuinka puoluelehtienkin toimituksissa irvistellddn naisten kirjoituksille ja repelisewillei tavalla huudahtanut "mild nainen tahtoo,
sitei tahtoo jumalakin!" niin kohta tahtoi jumala, ettd kokouksen
enemmistO oli oltava lehtihankkeen takana" . Huotari pilkkaa avoi-

mesti kiittelevad Fribergia pitaen taman puhetyylia niin diteland,
etta "minua vieldkin se allOttati".13
TyOldisnaisaktiivi Hilja Parssinen totesi vuonna 1903: "Porvarilliset ohjaajat ovat riveistamme pois karisseet ja jdrjestOmme
toiminta on puhtaan sosialidemokratian kannalla" . 14 Tata eroa

kuvaa hyvin se, etta "rouvien ystava", Palvelijatar-yhdistyksen
puheenjohtaja Miina Sillanpaakin alkoi vuonna 1904 tunnustaa
julkisesti varia eli liittyi sosialidemokraattiseen puolueeseen. Naispiireja erottavana tekijana olivat paitsi ideologiset syyt, myEis
porvarisnaisten nihked suhtautuminen tyOldisnaisten oikeuksien laajentamiseen, erityisesti danioikeuteen. Tytilaisnais- ja porvarisnaisaktiivit lOysivat kuitenkin toisensa hetkellisesti danioikeuskokouksessa marraskuussa 1904, kuten tuonnempana kerrotaan."
TyOldisnaisaktivistien henkinen irtiotto porvarillisesta "holhouksesta" tapahtui viimeistaan suurlakon (1905) jalkeen. Seuraavana vuonna tyOldisnaisten edustajakokouksessa kiellettiin porvarillisten lehtien kirj eenvaihtaj ien lasnaolo, samoin kiellettiin puolueeseen kuulumattomilta osallistuminen kokoukseen.' 6 Naisliiton
ovet suljettiin ulkopuolisilta.
Tama ovien konkreettinen sulkeminen voidaan rigida symbolisena merkkind siita, eta tyOldisnaisliitto oli kypsynyt madrittamadn
toimintansa suhteessa tyOvaenliikkeeseen, mutta ennen kaikkea
suhteessa naisliikkeeseen. Jarj estaytyneiden naisten tyOldisidentiteetti rakentui nain porvarilliseen naisliikkeeseen liittyvan eron merkitsemisen ja poissulkemisen kautta. TyOvaenpuolueen piirissa
1900-luvun vaihteessa nousseen yhtendisen identiteetin rakentamisen tarve liittyi tyOvaenpuolueen samanaikaisiin valtapyrkimyksiin. Naisista tuli oiva valine saavuttaa sellaisia kannattajia,
13 Naisten yleista kokousta seuraamassa, kirj. Anton Huotari 5.6.1910. Ulapalla 1910, s. 4344
14 Eteenpain. Kalenteri kansalle 1903, s. 43.
15 Aalle-Teljo ja muut tyOlaisnaisaktivistit, kuten Maria Laine, Sandra Reinholdsson, Mimmi
Kanervo ja Alma Jokinen toimivat ns. kutsuntalakkojen (1902-04) aikana yhteistyossa
kagaalin naisten kanssa, ks. Uranuurtajan tie 1953; Lahteenmaki 1997, s. 71-74, 111-113;
Kujala 1995, s.184-268: Katainen—Oittinen 1997, s. 86-90.
16 Tyolaisnaisten ylimaaraisen edustajakokouksen poytakirja Viipurissa 8.-10.10.1906, s. 8.
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Saksalaisen August Bebelin (1857-1933) laajalti levinneenja paljon luetun teoksen suomenkielinen nimilehti vuodelta 1907. Kuva: Tyeivaen Arkisto.

joita muutoin olisi ollut vaikea tavoittaa. Rakennettua tyOldisidentiteettia vahvistettiin yhteisilla tunnuksilla ja symboleilla,
lipuilla, rintamerkeilla, vareilla ja vallankumousretoriikalla. Stuart Hallia lainaten voisi sanoa, etta identiteetit nousevat esiin erityisten vallan muotojen leikeissa, minka vuoksi ne ovat pikemminkin eron ja poissulkemisen tuotteita kuin identtisten, luonnostaan muodostuneiden yksikkOjen merkkeja." Nain tyOvaenliikkeenkin minakuvaa rakennettiin suhteessa tuolloiseen porvarilliseen ja sivistyneistOn liikkeeseen.

17 Hall 1999, s. 251.
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Kehitysrenkaita ja osia "Pebelin Naisesta"

Mista nousevat tyOldisnaisj ohtaj at saivat sitten ainekset identiteettinsa peruspilareiksi ja tietonsa sosialismin teoriasta? Se olikin
vaikeaa, kuten Ida Aalle-Teljo on muistellut. Paaosa naisista oli
vajaan kansakoulun tai kiertokoulun kayneita eika vierailla kielillä lukeminen tai puhuminen onnistunut, olkoonkin etta osa ruotsinkielisissa palveluspaikoissa olleista naisliittolaisista oli oppinut puhumaan ja ymmartamaan arkipaivan ruotsia.
Ulkolaista sosialistista kirjallisuutta ei oltu yield 1800-luvun
lopulla kaannetty suomeksi paljoakaan. Esimerkiksi August Bebelin
vuonna 1879 ilmestynyt Die Frau and der Sozialismus kaannettiin
vuonna 1904 suomeksi Nainen ja yhteiskunnallinen kysymys -nimisend ja Yrjo Sirolan kaantamana. Karl Kautskyn Erfurtin ohjelma kaannettiin vuonna 1899 ja Sosialismin historia vuonna 1900.
Karl Marxin ja Friedrich Engelsin Kommunistinen manifesti ilmestyi suomeksi vuonna 1906. Paljon kaytettyja kasikirjoja olivat vuosisadan vaihteessa N.R. of Ursinin Tyovaenkysymyksia I—II (18971899), j otka esittelivat sosialismin peruskysymyksia. 1900-luvun
puolella kaannOkset yleistyivat.
Tilanteen ollessa tama tyOldisnaisaktiivien oli koottava tietonsa
sieltd sun tagta. Tietoa uudesta aatteesta saatiin ensisijassa perustettuj en tytivaenyhdistysten puhuj a- j a keskusteluseuroista, j olden
kokoukset varsinkin 1890-luvulla saattoivat muodostua kiivaiksikin
vaittelytilaisuuksiksi. Esimerkiksi Helsinkiin perustettiin puhuj aja keskusteluseura vuonna 1888. Siihen aikaan naiset eivdt tosin
yield osallistuneet sen kokouksiin. Sosialismin tuulanduksen ja
mapiirin radikalisoitumisen myOta 1890-luvulla seuran toiminta virisi uudestaan entista aktiivisempana ja mukaan toimintaan tuli
myOs naisia. Helsinkilaiset tyOvaenyhdistysmiehet valittivat, etta
naiset pitivat siella hirvead mekkalaa idnikuisesta sorretusta asemastaan.' 8
Puhujaseuroilla oli tarkea merkitys naisten luokkatietoisuuden
avaajina seka kokous- j a vaittelytaitoj en kehittajina. Sosialidemokraattisen puolueen 64 yhdistyksesta 17:11d oli puhujaseura vuonna 1900. Niihin kuului seka miehia etta naisia.19

18 Tiuppa 1910, s. 86,88-89.
19 Suomen sosialidemokraattisen puolueen tilastoa 1903. TA.
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Eraissd yhdistyksissd naiset perustivat lisdksi omia puhuja- ja
muita "kehitysrenkaita" pohtiakseen erityisesti naisia koskettavia
kysymyksid. Esimerkiksi Vaasan tylivaenyhdistyksen naisosastossa
luettiin "Osia Pebelin Naisesta". Lisaksi luettiin Kommunistista
manifestia seka sosiaalihuoltoon ja danioikeuteen liittyvia kirjasia. Naisliiton tehtdvaksi tuli lahettaa valistuneempia sisaria maakuntiin selvittamaan sosialismin vaikeaa kasitteistOd."
Suurimpien tyiivaenyhdistysten naisosastot lahettivat myOs omia
naispuhuj iaan maaseudulle. Esimerkiksi vuonna 1903 Helsingin
yhdistyksen naisosasto Meth kolme puhuj aa palvelij attarien vapaaviikolla puhumaan j arj estaytymisen valttamattomyydesta. Sama
naisosasto vaati jo vuonna 1899 puoluehallinnolta "erityista naispuhuj aa". Tahan ei suostuttu varojen puutteessa, mita naisosastolaiset paheksuivat syvasti. 21 Naiset perustivat mytis omia ja
tytivaenyhdistysten tarpeita silmalla pitaen ompeluseuroj a, j oista
monista kehkeytyi varsinaisia naisosastoj a. Ompeluseuroj en perustaminen oli sikali luontevaa naisaktiiveille, end suurin osa toimijoista oli ammatiltaan ompelijoita. Sita paitsi kasityOtaidon katsottiin kuuluvan "luonnostaan" joka naisen hallitsemaan ty&sarkaan.
Kansainvdlisista tapahtumista ja etenkin naisasialiikkeen riennoista j a keskusteluteemoista tyOldisnaiset saivat aluksi tietoj a etenkin porvarillisista naistenlehdista. Suomen Naisyhdistyksen danenkannattaj a Kotija Yhteiskunta alkoi ilmestyd vuonna 1889 ja Naisasialiitto Unionin Nutid vuonna 1895. Niissa kasiteltiin varsin paljon kOyhalistOn naisten asemaa kodin ja palkkatytin kurimuksessa.
TyOldisnaisten liiton oman Yhteisty6hOn -nimisen lehden naytenumero ilmestyi vuonna 1902, mutta ensimmainen vendlaistamisvaihe tyrehdytti yrityksen: painoasiain ylihallitukselta ei saatu lupaa lehden julkaisemiseen. Kaksi vuotta myohemmin yritys
uusittiin ja Keveitesikoisen naytenumero naki pdivanvalon. Kuvaavaa on, etta sen ensimmainen artikkeli oli nimeltadn "Keiyheilistein
naiset ja Kaarlo Marx", toinen oli ruotsalaisen Ellen Keyn esittelya "Perhe ja yhteiskuntakysymys" ja kolmas ranskalaisen Flora

20 Vaasan tyovaenyhdistyksen naisosaston Nytakirja 28.1.1900. TA; Vaasan tyovaenyhdistyksen naisosaston kehitysrenkaan pbytakirjat 1913. TA; Helsingin tyovaenyhdistyksen naisosaston pOytakirja 7.10.1904. TA; Alustuksia ja ehdotuksia sos.dem. naisliittotoimikunnalle
Helsingissa 4.-6.10.1917, s. 12.
21 Helsingin tyij yaenyhdistyksen naisosaston kertomus 1899. TA.
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Tristanin romaanin esittelya naisten sorretusta asemasta. 22 YrjO
Sirola kaansi artikkelit ja oli muutenkin naisliittolaisten tukena
alussa. Kevatesikoisenkin julkaiseminen kiellettiin ja vuonna 1906
naiset perustivat uuden lehden, Kansan naisen. Sen ensimmainen
artikkeli kasitteli Venaj an sosialistis-vallankumouksellisen puolueen periaatteita. Vuosina 1905-06 ilmestyi myOs Palvelij atar-yhdistyksen julkaisema Palvelijatar-lehti, jonka nimi vaihdettiin
vuonna 1906 TyOldisnaiseksi. 23 Kuten naista esimerkeista nandaan,
suomalaisten tyOldisnaisten danenkannattajat olivat alusta lahtien
suuntautuneet kansainvalisyyteen. Toinen ensimmaisista lehdista
valittyva kuva on aiheiden laaja-alaisuus, vaikka toki naisiin liittyvia artikkeleita olikin eniten.
Mielenkiintoista on Ellen Keyn ajattelun laajahko esittely ty6laisnaisten lehdissa. Keyhan oli julkaissut useita naisten roolia ja
seksuaalimoraalia kasittelevia kirjoituksia vuosisadan vaihteessa
ja paateoksensa Lapsen vuosisata vuonna 1900 ja Elamanlinjoja
vuonna 1903. Key oli kiistelty hahmo ja hanen kirjoituksensa olivat moniselitteisia: Toisaalta hanta arvosteltiin vapaan rakkauden
papittarena, naisen sukupuolisuuden ylikorostajana ja kirkollisen
vihkimisen vastustajana (Keyhan kannatti siviilivihkimista), toisaalta vanhakantaisena ja naisia aitiyteen ja erotiikkaan kahlitsevana. Keyn mukaan sukupuolirakkaus oli naisen elaman perusarvo. Se teki mandolliseksi tyydyttaa hanen yhta voimakkaan
aitiyden tarpeensa, mutta sen tuli sailya hanen elamassaan positiivisena voimana aina vanhuuteen saakka. Keyn sanomaan liittyi siis
kaksi vahvaa elementtia, ja hanta oli siten helppo tulkita taysin
painvastaisista suunnista. Hanen esityksensa, etta aidin piti kasvattaa lapsiaan eika kayda toissa kodin ulkopuolella, arsytti naisasianaisia. Esimerkiksi kirjailija Minna Canth vaitti Keyn aitiytta
korostavia kasityksia taantumuksellisiksi. Naisen leimaaminen ensisijaisesti sukupuoliolennoksi sai myOs Alexandra Gripenbergin
tuomion: han sanoi suorastaan "tuntevansa suurta tuskaa" tallaisia kirjoituksia lukiessaan.
Eniten myOnteista palautetta Key sai aviovaimojen laillisia oikeuksia kasittelevista kirjoituksistaan. Key oli kirjoittanut jo vuonna
1884 Suomen Naisyhdistyksen julkaisuun "Naidun naisen omistus-

22 Kevatesikoinen 26.4.1904.
23 Kansan nainen nro 1, 1.5.1906.

38

oikeudesta ja tdysivaltaisuudesta" ja vuonna 1888 Ilan kavi esitel-

mamatkalla Naisyhdistyksen tilaisuudessa ja myiihemmin myOs
Naisasialiitto Unionin luennoitsijana."
Kun naisasianaiset pohtivat sivistyneistOkotien tyttarien uramandollisuuksia ja yhteiskunnallista ditiytta, tyOldisnaiset halusivat kotiin raskaista palkkatoista. Se, miksi Key sai vastakaikua ja
paljon myOs ihailijoita, liittyi 1800-luvun porvarillisen romantiikan kasitykseen, jonka mukaan naisten paikka oli kotona. Keyn
artikkeleiden ilmestyminen ensimmaisiin tyOldisnaisten lehtiin
kertoo tyOldisnaisaktiivien halusta osallistua aj ankohtaiseen, naisten asemaa kasittelevaan julkiseen keskusteluun.
Ellen Keyn artikkeleiden rinnalla tyOldisnaisten ensimmaisissa
lehdissa oli mytis kiivaita taistelu- ja vallankumousartikkeleita,
mika aiheutti ongelmia painolupa-asioissa ja johti ensimmaisten
lehtien lakkautuspdatOksiin. TyOldisnaisten lehdet hakivat 1900luvun alkuvuosina yield omaa suuntaansa ja artikkelit olivatkin
enemman esittelevia kuin julistavia. Monet kirjoitukset olivat suoria
kaannOksid ruotsalaisista, saksalaisista ja englantilaisista tyOlaisnaislehdista.

Naisten muuttuvat roolit

Ei ole sattuma, etta naisasiajarjestOt ja tyOldisnaisliike syntyivat
aikana, jolloin perheen rooli oli muuttumassa. Niin porvaris- kuin
tytilaisnaisaktiiveille tuli tarve maaritella uudelleen perhe ja naisten roolit siind missa puhtaan ja oikean elaman raj at muutenkin.
Perheet pienenivat ydinperheiksi (isa, diti ja lapset), aidit lahtivat
tOihin ja kaupungistuminen kyseenalaisti perinteisia kirkkovihkimiseen, aviolliseen uskollisuuteen ja suurperheeseen (aiti, isa,
lapset, osa sukulaisista ja palvelijat) perustuvia perhemalleja.
Uudelleenmaarittely Lahti yksiloityvan naisen kykyj en ja tarpeiden
hyOdyntamisesta perheen j a yhteiskunnan onneksi.
Madrittelyn pohjana olivat 1840-luvulta lahtien julkaistut kaunokirjalliset teokset, kuten Henrik Ibsenin "Nukkekoti". Se esitettiin Suomalaisessa teatterissa helmikuussa 1880. Ibsen vaati ajan
hengen mukaisesti, etta naisten tuli olla kokonaisia, todellisia ih-

24 Rajainen 1973, s. 58-65; Ellen Keyn vaikutuksesta Clara Zetkiniin ks. Hentila 1989(b), s.
115-122.
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misia eika tandottomia nukkeja. Juhani Ahon mukaan Ibsenin teokset olivat suomalaisille todellisia uusien aatteiden juhlia. John Stuart
Millin teosta lehdissd esitellyt Adeleine Ehrnrooth oli myiis Ibsenin ihailij a j a esittelij a." Mytis Vendjalla vapaan ja militantin "uuden naisen" malli levisi ylaluokkaisen nuorison ja nihilistien keskuudessa ja ajan henki ilmeni muun muassa Ivan Turgenevin romaaneissa.26
Kaunokirjallisuuden ja siita virinneen kiivaan keskustelun lisaksi naiset muovasivat kasityksiaan naiseudestaan ja rooleistaan
1880-luvulta latien julkaistuj en erityisesti naisille suunnattuj en
seksuaalivalistus- j a terveysoppaiden avulla. Painvastoin kuin
useimmissa "uuden aallon" kaunokirjoissa, joissa korostui naisten
yksileollisyys ja toimintavapaus kodin ulkopuolella, oppaiden ladkarit mdarittelivat naiset kahlitsevasti suvunj atkaj iksi, aideiksi j a
kasvattajiksi. Niissa korostettiin, ettei naisten terveydentila ollut
ditiydestd johtuen heidan yksityisasiansa, vaan silla oli merkitysta
yhteiskunnalle ja koko ihmiskunnalle. Joissakin oppaissa oli rodunj alostuksellisia piirteita: varoittavia sanoj a suunnattiin erityisesti
keskiluokkaisille naisille ja naisten vartalolle annettiin ihanteelliset mitat leveine lantioineen ja pyOreine rintoineen. Min tulevat
raskaudet, synnytykset ja itse lapset olisivat mandollisimman onnistuneita.27
Saaty-yhteiskunnassa kun elettiin, oli naisten roolien maaritteleminen luokkasidonnaista. Avainkysymyksiksi nousivat toisaalta
naimattoman sddtylaisnaisen paikka, toisaalta tyOldisvaimon osa.
Naimattomat saatylaisnaiset olivat jadneet ikadn kuin tyhjan paalle, ilman roolia, suvun merkityksen vahetessa ydinperhemallin
myOta. Tassa hajaantumisprosessissa naisliikkeesta tuli heille uusi
henkinen koti ja toimintapiiri. Koulutusmandollisuuksien vaatimisen ja saatyldisnaisten poliittisten oikeuksien lisadmisen taustavaikuttimina olivat siten hyvin konkreettiset ja kipeat taloudelliset
j a sosiaaliset syyt.
Toinen julkisuudessa keskusteltu kysymys oli tyOldisvaimon
muuttuva osa sekd sen johdannainen eli lasten paivahoidon jarj estaminen ja kasvatus. Suurin osa tyOldisperheista tarvitsi kohtuullisen elintason saavuttamiseen kumpaisenkin puolison palkkatulon,

25 Wilkama 1938, s. 264.
26 Wilkama 1938, s. 261-263.
27 Mm. Raisanen 1995, s. 166-188.
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mutta lastenhoidon jarjestamiseksi ei oltu tehty yksittaisia paivakotikokeiluja lukuunottamatta juuri mitaan.
TyOldisnaisj ohtaj at lahtivat 1800-1900- luvun vaihteen kirj oituksissaan siita, etta naimisissa olevat pienten lasten aidit olisi vapautettava kodin ulkopuolisesta palkkatyOsta hoitamaan kotejaan ja
lapsiaan, kuten seuraavassa vaaliviestissa vuodelta 1903 oivallisesti kuvataan:
Kylla yhteiskunnan parempiosaiset eli yleiluokka osaavat, neihdesseiein likaisuutta ja kurjuutta tyOleiiskodeissa, moittia tyOmiesten vaimoja laiskuudesta ja huolimattomuudesta. Eivell he ota huomioon,
etta noissa olosuhteissa on mandotonta hoitaa kotia ja kasvattaa lapsia. Silly kodin hoito ja lasten kasvatus ovat asioita, jotka vaativat
aikansa. Surulla taytyy tyOlelisnaisen jattdei neimei tehteiveit, neihdei
lapsensa hoidon ja kasvatuksen puutteessa usein paheiden tielle
sortuvan. Siinei on sitten se kehuttu vapaus.28

Viisi vuotta myöthemmin, vuoden 1908 eduskuntavaalien kynnyksella, Hilja Parssinen hyOkkasi kirjasessaan "Porvarit tyeiltiisten
avioliiton ja perheen vihollisena" voimakkaasti sad porvallisten
piirien levittamaa kasitysta vastaan, etta sosialistien pyrkimyksenä olisi tuhota avioliitto ja perhe. Tama ei pitanyt hanen mielestaan paikkaansa.
Tykilaisnaisjohtajat tukeutuivat kasityksissaan naisen paikasta
myels sosialismin klassikoihin. Historiallinen katsaus perhej
j estelman muovautumisesta historian aamunkoitosta teollistuvan
yhteiskunnan perhemalliin saatiin Friedrich Engelsin vuonna 1884
julkaistusta teoksesta Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperei. Tarkemmat maarittelyt 1800-1900-luvun vaihteen naisten
asemaan lainattiin etenkin jo aiemmin mainitun August Bebelin
seka Lily Braunin ja Clara Zetkinin suomeksi kaannetyista kirjoituksista. Naisliitossa Hilj a Parssinen valitti teoreetikkoj en sanoman jasenist011e, kuten seuraavasta katkelmasta kay ilmi: "Vaadittaessa suojeluslakeja lausuvat mm. tassel Saksan naissosialistit
rvat Braun ja Zetkin, etta naisen toiminnan ja merkityksen vuoksi
perheessa tulee vaatia suojeluslakeja padoman-omistafien kurjistusta vastaan ".29

28 Sananen tyOvaenasiasta. Lentokirjasia tyOvaest011e II. 1903, s. 4-5.
29 Parssinen 1907, s. 29,44-45.
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Clara Zetkin (1857-1933) oli
kansainvdlisen ty6vdenliikkeen
yksi vaikutusvaltaisimmista
naisista. Kuva: TyOvden Arkisto.

Lily Braunin Naiskysymys ja sosialidemokratia ilmestyi suomeksi 1906 ja Zetkinin Nainen ja hanen taloudellinen asemansa
vuonna 1907. Molemmissa kirjasissa kasitellaan naisten aseman
muutosta perheessa ja yhteiskunnassa kapitalistisen talousjdrjestelman vallitessa. Zetkin kirjoittaa: "Nykyiset aineelliset olosuhteet ovat riisteineet lasten kasvatuksen didin &sista. Kasvatus lakkasi useammissa tapauksissa olemasta perheeseen kuuluvien henkileiitten velvollisuutena ja tehtavana; nyt se on siirtynyt vieraille,
perheen ulkopuolella oleville henkilOille"."

Naha kirjoituksia leimaa voimakas vastakkainasettelu. August
Bebel oli alkanut ottaa kantaa naisten asemaan 1860-luvulta lahtien. Paateoksensa (Nainen ja sosialismi) lisaksi Bebelilta kdannettiin suomeksi Naisen asema porvarillisessa ja sosialistisessa yhteiskunnassa -niminen kirjanen vuonna 1908. Siind Bebel esittad,
etta porvarillisen avioliiton siveetOn kaksinaismoraali ja naisten
aseman heikkous perustuvat siihen, etta "porvarillisen" avioliiton
solmimisen taustalla olivat taloudelliset motiivit. Koska mies oli
hallitseva osapuoli taloudellisesti ja yhteiskunnallisen asemansa

30 Zetkin 1907, s. 22.
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vuoksi, oli nainen porvarillisessa avioliitossa tuomittu sorronalaisuuteen. Miehen tyrannius oli verrattavissa Bebelin mukaan siihen
tyranniuteen, jota porvaristo harjoitti kOyhalistOd kohtaan, joskin
joskus jopa vielakin pahempaa: nainen oli sidottu mieheensa
elinaj akseen. Tata vaimon elinkautista vartioi Bebelin mukaan kirkko vanhakantaisine oppeineen. Sen sijaan "ainoastaan sosialismissa paasee nainen, samoin kuin jokainen sorronalainen, nauttimaan telysiei ihmisoikeusia...Ainoastaan sosialismissa voi ihmisen
jaloin vietti, rakkaus, telysin ja kokonaan kehittyti...Sosialistisessa
yhteiskunnassa on avioliitto mita puhtain, ainoastaan molemminpuolisesta taipumuksesta solmittu suhde.""

Kuten edellisista esimerkeista nandaan, keskustelu ja kirjoittelu naisten uusista rooleista 1800-luvun lopulla velloi laidasta laitaan, se kiihdytti ja suututti. Eka suotta, silla nain valtavan suurta
muutosta perheen ja aidin rooleissa voidaan hyvalla syylla luonnehtia vallankumoukselliseksi. Se voidaan nanda lahtOlaukauksena
kaikelle naisten poliittiselle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle. Naisten paikan maaritteleminen ja siita kayty keskustelu pohjustivat
tieta asennemuutokselle, joka vapautti naiset julkiseen yhteiskunnalliseen ty6hOn. Prosessi oli hidas j a kivulias, mutta naisj arj est&
aktiivit tekivat hartiavoimin tOita tehdakseen oman toimintansa
uskottavaksi j a vetivat oman esimerkin voimalla naisia ulos kodin
piirista.

Idan ja Marian liitto

Suomen TyOvaenpuolueen ensimmainen nakyva naisj ohtaj a j a
TyOldisnaisten liiton ensimmainen puheenj ohtaj a ei ollut palvelij a
eika ompelija, vaan hieman yllattaenkin yksityisyrittaja Ida Ahlstedt. Tuolloisessa katsannossa hanta olisi voitu kutsua myOs
kauppiaaksi tai pikkuporvariksi. Lahempi tarkastelu auttaa ymmartamaan Idan nostamisen tyOldisnaisliikkeen esikuvaksi. Hanessa
nimittain henkilthtyivat juuri ne ominaisuudet, joita nousujohtoinen
nuori tyOvaenpuolue katsoi tarvitsevansa: rohkeus, edustavuus,
sanavalmius ja aktiivisuus.
Vasta 9-vuotias Ida oli muuttanut monen muun torpparin tyttaren tavoin kasvavaan paakaupunkiin Nurmijarvelta 1880-luvulla.
31 Bebel 1908, s. 13-14,16.

43

Tukenaan hanella oli kolme vanhempaa sisarta ja sukulaisverkosto,
j oka kasvatti ja koulutti hanet sokerileipuriksi. Osakkaaksi leipomoliikkeeseen han padsi tdytettydan 18 vuotta vuonna 1893. TyOvden
riennoista Ida kiinnostui liikkeen radikalisoitumisen myOta. 1890luvulla. Hanen ensimmainen virallinen edustustehtavansa oli vuonna 1897, j olloin han edusti raittiusyhdistys Koittoa Tampereen
juomalakkokokouksessa. Kimmokkeen tytivaenyhdistystoimintaan
han oli saanut ollessaan Kansanvalistusseuran kursseilla, missa
tyOvaenliikkeen nuoret miehet Eetu Salinin ja Taavi Tainion johdattamina kavivat varvaamassa nuoria naisia ty6vdenyhdistyksen kokouksiin. Puheet tuottivatkin tuloksia ja kevaalla. 1898 Ida liittyi
sisarensa Mandin ja ystavansa Olga Johanssonin (sittemmin rouva
Tainio) Helsingin tyOvaenyhdistyksen jaseneksi. Idan kyvyt lOydettiin nopeasti j a han oli jo seuraavana vuonna edustamassa Helsingin tyOvdenyhdistysta Suomen TyOvaenpuolueen perustavassa
kokouksessa Turussa.
Nopea nousu nakyi neiti Ahlstedtin olemuksessa. Vuosisadan
alun valokuvissa uhmakkaan naisellisena rOyhelOpuseroissaan j a
koruissaan poseeraava itsevarman oloinen Ida edusti tyOvaestOn
eliittia siina maarin, etta tavallisempi rahvas piti hanta suorastaan
herraskaisena. Tassa herraskaisuudessaan Ida oli ihannemalli siita,
tytivaenpuolueen tavoite kouluttaa j a johtaa jasenensa taloudellisesti ja henkisesti korkeammalle tasolle oli onnistunut.
LahtOkohtaisesti puolue saattoi olla Idaan j a Ida puolueseen varsin
tyytyvainen. Ida Ahlstedt oli puolueen miesten mielesta niin reipas, etta sai kutsumanimen "veli Ida". Hanen menestyksensa salaisuus piili paitsi esiintymistaidoissa ja sosiaalisissa kyvyissa,
mytis hanen ammatistaan tulevassa uskottavuudessa. Hanen kansanomainen puhetaitonsa sai kuulijat vakuuttuneiksi hanen sanomastaan: "lita sanoi niinkuin asiat oli ja kaikki ymmeirsi" Kuulijat lOysivat hanesta yhteisten kokemustensa ja tunteidensa tulkin, joka naytti muutosta janoaville tien jota kulkea. Ida oli samalla kertaa seka laheinen kohtalotoveri etta asiallinen tyOvaenjohtaja. 32 Ensimmaisten tytivaenjohtajien retorinen kyvykkyys oli tarkeaa erityisesti siksi, etteivat kuulijakunnan kyvyt riittaneet aina
seuraamaan kirjoitettua kieltd.

32 Uranuurtajan tie 1955, passim; Lahteenmaki 1997, s. 63-80.
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Ida Ahlstedtin tyOtoveriksi, naisliiton ensimmaiseksi sihteeriksi, palkattiin aivan toisentyyppinen nainen, muurarin vaimo ja
ompelija Maria Laine. Han ei ollut lainkaan niin sovinnollinen ja
sopuisa kuin Ida, mutta intohimoinen, ahkera ja aatteellinen. Yhdessa tomerat naiset alkoivat luotsata uutta naisliittoa puolueen
viitoittamaa tieta.
Maria Laine oli liiton johtajista pohjoisen naisia, kotoisin lista
monilapsisesta torppari-kippari-perheesta. Marian aidin kuoltua
yhdeksanteen synnytykseensa vuonna 1883 tyttO muutti tatinsa luo
Helsinkiin 14-vuotiaana ja elatti itsensa ajan tavan mukaan ensin
palvelijana. Sittemmin han hankkiutui ompelukurssille ja teki
ompelutOita kotonaan. Idan tavoin mytis Maria liittyi Helsingissa
raittiusyhdistys Koittoon j a han pysyikin useimpien naisliittolaisten
tapaan kiihkeand raittiusasian ajajana koko eldmansa. Maria liittyi
myOs ompelij a-ammattiosastoon j a tyOvaenyhdistykseen. Paasidisend 1898 han oli perustamassa Helsingin tytivaenyhdistyksen
naisosastoa ja tuli valituksi sihteeriksi hyvan kirjoitustaitonsa ja
aktiivisuutensa vuoksi. Kun Ida Ahlstedt sai miehilta tunnustusta,
johtui se osittain siita, etta Ida oli poliittiselta profiililtaan yleispoliitikko. Maria Laine oli sen sijaan kiihked naisasianainen, eivatka miestoverit nostaneet hanta kuten Idaa. Tasta huolimatta
Maria Laine oli 1910-luvulle saakka keskeinen naisliittolaisvaikuttaj a. Hanen tyOkentakseen tuli naisasian ja raittiustyOn ohella
varhaisnuorisoty6.33

2. Taistelevat siskot
Aanioikeustaistelu
TyOldisnaisliikkeen jarjestaytyminen nivoutuu kiinteasti paitsi naisten taloudellisen paikan uudelleenmaarittelyyn ja fennomaaniseen
kansanvalistukseen, myOs naisten aanioikeuskysymykseen. Tarjosihan kayty danioikeustaisto tyOldisnaisille mandollisuuden profiloida porvarillisen naisliikkeen ja tyOldisnaisliikkeen valista eroa.

33 Lahteenmaki 1997, s. 106-121.
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Saksan sosialistej a on pidetty naisten danioikeusvaatimuksen
esiinnostajina tyOvaenliikkeessa. August Bebel teki Saksan sosialidemokraattisen puolueen kokouksessa vuonna 1875 esityksen
naisten adnioikeusvaatimuksen ottamisesta puolueohjelmaan. Aika
ei kuitenkaan ollut y ield kypsynyt nain radikaaliin muutokseen edes
ty6vdenliikkeessd. Kesti 16 vuotta ennen kuin asiaan palattiin:
vuonna 1891 Saksan sosialistien Erfurtin kokouksessa se otettiin
ohjelmaan. Kaksi vuotta myOhemmin naisten adnioikeusvaatimus
hyvaksyttiin myOs toisen internationaalin ohjelmaan j a vuonna 1899
Suomen TyOvdenpuolueen ensimmaiseen ohj elmaan.34
Vaikka tyOvaenpuolue olikin Suomessa ensimmainen puolue,
joka vaati yleista j a yhtalaista danioikeutta sukupuoleen katsomatta, oli naisten danioikeuskeskustelu virinnyt jo aiemmin myOs taalla.
Yleisempadn keskusteluun se nousi vuonna 1884, jolloin kirj ailij a
Minna Canth j a toimintaansa aloitteleva Suomen Naisyhdistys alkoivat vaatia danioikeuden ulottamista ainakin osaan naisia. 1890luvulla useammat piirit yhtyivat vaatimukseen, kuten Naisasialiitto Unioni ja vuoden 1897 valtiopaivilla joukko Suomen Naisyhdistyksen evastamia edustajia. Ndma esittivat danioikeuden myOntamista naisille seka porvaris- eta talonpoikaissaadyssa siten, etta
danioikeutettuja naisia olisivat olleet naimattomat varakkaat naiset. Mihinkaan konkreettisiin toimenpiteisiin esitys ei kuitenkaan
tuossa vaiheessa johtanut.
Olojen muutoksesta kertoo se, etta kun asia viimein vuosien
1904-05 valtiopaivilla otettiin seuraavan kerran esiin, oli valtiopdivamiesten kasiteltavissa nelja erillista anomusta naisten danioikeudesta. Vain talonpoikaissaaty puolsi naisten danioikeutta,
pappissaaty vastusti koko danioikeusuudistusta. Puolueista vain
Suomalainen puolue kannatti yleista j a yhtalaista danioikeutta, sen
sijaan Perustuslaillinen puolue vaati ensisijaisesti dani- ja vaalioikeuden myOntamista kaikille miehille, jonka jalkeen tulisi vasta
naisten vuoro. Kun saatyvaltiopaivat pitivat kokoustaan Saatytalossa maaliskuussa 1905 j a siirsivat danioikeuskeskustelun seuraaville valtiopaiville, leimasi paikalle kokoontunut suuri joukko kokouksen saatyjen hapeapdivaksi.35

34 Naisten aanioikeus toteutui ennen Suomea 1890-luvulla eraissa amerikkalaisissa osavaltioissa,
Wyomingissa 1890, Coloradossa 1893, Utahissa 1896 ja Idahossa 1896 seka Uudessa Seelannissa 1893 ja Australiassa 1902.
35 Ks. mm. Koskinen 1997, s. 26-40.
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Sosiaalidemokraattisia agitaattoreita Tampereen torpparikokouksessa huhtikuussa
1906. Alarivissa vasemmalta Vilho Lehokas, Ida Aalle, A. Kacklund, Yrjej Sirola,
J. Kivikoski, Heikki Jalonen ja V Aro. Keskirivissei vasemmalta Aura Kiiskinen,
0. Jalava, F. Malinen, E. Malmberg, Sandra Reinholdssonja J. A. Helenius.
rivissd vasemmalta A. Markkanen, I K Lehtinen, J. Kirjarinta, A. Riipinen, T
Hyrskymurto ja K H Jokinen. Kaikki kolme naista olivat Sosialidemokraattisen
naisliiton johtonaisia. Kuva: Tyeiveien Arkisto.

Porvarillisten naisten j a tyOldisnaisten tiet danioikeustaiston
varhaisvaiheessa kulkivat eri polkuj a. Porvarilliset naisjarjestOt taistelivat omaa miehistd edustusjarjestelmaa vastaan melko yksin ja
vaativat danioikeutta paasaantOisesti vain oman saatynsa naisille.
TyOvaenliikkeen naiset puolestaan saivat heti rinnalleen oman puolueensa tuen j a vaativat kokonaisvaltaisempaa uudistusta: dani- j a
vaalioikeutta kaikille naisille ja tyOmiehille varallisuuteen katsomatta.
TyOldisnaisten liitto pyrki myEis oma-aloitteisesti edistamaan itselleen tarkeda uudistusta. Se julkaisi muun muassa vuonna 1903
lentolehtisen einioikeus-asia tyOlaisnaisten kannalta, jossa korostettiin naisten adnioikeuden tarkeytta tyOvaestOn olojen kohentamisessa. Naisliiton monistuskoneet pyOrittivat tuhansittain aihetta
kasittelevia lentolehtisia.
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TyOldisnaiset ja porvarilliset naiset pyrkivat sovittamaan kantojaan danioikeusasiassa vuosisadan ensimmaisina vuosina useampaan otteeseen, mutta vasta marraskuussa 1904 Naisasialiitto Unionin Lucina Hagman saattoi avata naisten yhteisen danioikeuskokouksen Seurahuoneella Helsingissa. Hagman oli juuri palannut Berliinista kansainvalisesta naisten danioikeuskokouksesta.
TyOldisnaisten Ida Ahlstedt valittiin kokouksen toiseksi puheenjohtajaksi ja han piti myOs avauspuheen, mika kertoi tyOldisnaisten
keskeisesta roolista danioikeusasiassa. Sall oli daridan mytiten taynna ja tunnelma kiihked. tyOldisnaiset huomasivat pian, etteivat saaneet puheenvuoroja lainkaan ja Mimmi Kanervo alkoi jarjestad eri
puolille salia huutosakkej a. TyOldisnaiset alkoivat hairita porvarillisia puhujia huutamalla heita alas. Meluisa kokous paattyi loppujen lopuksi tyOldisnaisten voittoon: naisten tavoitteena olisi yleinen j a yhtalainen danioikeus. Konservatiivinen Suomen Naisyhdistys ei ollut suostunut lainkaan tulemaan mukaan kokoukseen.
TyOldisnaisliiton naiset alkoivat taman j alkeen j arj estelmallisemmin agitoida aanioikeuden puolesta. Heinakuussa 1905 pidetyssa Tampereen edustajakokouksessa kehoitettiin suurimpia
naisosastoj a perustamaan aanioikeuspiiritoimikuntia. Toimikuntia
perustettiinkin 11 paikkakunnalle, lahinna suurimpiin kaupunkeihin. Marraskuun ensimmaisena paivana suunniteltiin pidettavaksi
naisten danioikeuden agitatsioonipaivid, mutta ne jouduttiin siirtamaan suurlakon vuoksi.36
Suurlakko yhdessei porvareitten kanssa
Suomen suurlakko (30.10.-7.11.1905) oli osa Vendjan vuoden 1905
vallankumouksellista liikehdintaa. Venajalla lakko oli alkanut jo
viitta paivad aikaisemmin. Onkin sanottu, etta lakon samanaikaisuus
seka Venajalla etta Suomessa sai aikaan sen, etta Suomen suurlakko oli niin menestyksellinen: tsaarilla ei ollut varaa lahettad joukkoj a hillitsemaan tilannetta Suomessa. Suurlakko on monessa suhteessa mielenkiintoinen tapahtuma. Ensinnakin se palj asti varhaisten tyOvaenjarjestOjen kyvyn organisoida joukkotapahtumia. Toi-

36 TyOlaisnaisten kolmannen edustajakokouksen pOytakirja Tampereella 17.-19.7.1905, s. 6476; Kilpi 1953, s. 64-76.

48

*Suomen TyOvaenpuolueen ohjelma 1899
Kansainvalisen tyOvaenliikkeen vaatimukset nousivat Ranskan suuren
vallankumouksen sanomasta "Vapaus, veljeys, tasa-arvo". Suomessa ty6vdestO jarjestaytyi valtakunnallisesti Turussa kesalla 1899, jolloin
vaenyhdistysten kolmannessa edustajakokouksessa perustettiin Suomen
TyOvaenpuolue. Ensimmaisissa, vuosien 1893 ja 1896 tytivaenjarjestOjen kokouksissa, ei ollut mukana yhtaan naisedustajaa, sen sijaan Turun
kokouksessa oli nelja naista: rouva Matilda Tuominen ja neiti Aino Roine
Turun tyOvaenyhdistyksesta, Ida Ahlstedt (Aalle-Teljo) Helsingin
tyOvaenyhdistyksesta ja neiti Anna Ryynanen Viipurin tytivaenyhdistyksesta. Uusi puolue oli naisten danioikeusasiassa radikaali: se asettui
varauksettomasti tukemaan yleista ja yhtalaista vaali- ja danioikeutta
sukupuoleen katsomatta. Mallinsa se oli ottanut Saksan sosialistien
Erfurtin ohjelmasta (1891). TyOvaenpuolueen ohjelma sisalsi muitakin
radikaaleja vaatimuksia, kuten seuraavasta ohjelmasta nandaan.
"Suomen TyOvaenpuolue, joka perustuu yleisen tyOvaenliikkeen periaatteisiin yhteiskuntakehityksen subteen, pyrkii kaikissa suhteissa
Suomen tyOvaen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen vapauttamiseen.
Huomauttaen, etta perusedyllytyksind siihen on Suomen kansallisen
itsenaisyyden sailyttaminen ja suojeleminen, on puolue lahimpain
pyrintOjensa paamaaraksi hyvaksynyt seuraavan ohjelman:
Yleinen, yhtalainen ja valitOn vaali- ja danioikeus kaikille 21 vuoden ikaisille Suomen kansalaisille sukupuoleen katsomatta kaikissa
vaaleissa ja aanestyksissa.
LainsdadantO- ja itseverottamisoikeus kansalle eduskunnan kautta.
Thydellinen yhdistymis-, kokoontumis-, lausunto- ja painovapaus.
Tytiaika on saatava 8 tuntiseksi. Pisin ty6aika ja alin tuntipalkka
valtion ja kuntien tOissa heti pantava kayttOOn.
Yleinen koulupakko. Maksuton opetus kaikissa oppilaitoksissa.
Kansakoulu jarjestettava kaikkien ylempien oppilaitosten pohjakouluksi.
Sotilastaakka suuresti vahennettava ja rauhanaatetta kehitettava
ja kaytannOssa toteutettava.
Naisen ja miehen taydellinen yhdenvertaisuus.
Yleinen kieltolaki vakijuomien valmistuksen ja kaupan suhteen
aikaansaatava.
TytivaensuojelulainsdadantOd kehitettava.
Asteittain nouseva tulo- ja perintOvero.
Tytivaen vakuutus on otettava valtion huostaan.

Maksuton oikeudenkaynti ja maksuton laakarin apu.
13) Irtaimen vaestOn, maanvuokraajain ja pikkutilallisten asemaa
parannettava.
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saalta se osoitti sen, kuinka keskeisessa asemassa ensimmaiset
tyOldisnaisjohtaj at olivat ty6vdenliikkeen sisalla. Kolmanneksi se
panee pohtimaan sita, miten niin laaja joukkoesiintyminen agraarisessa yhteiskunnassa oli ylipaataan mandollinen. Nelj as merkittava seikka olivat suurlakon seuraamukset: Suomessa toteutettiin
yksikamarinen eduskuntajdrjestelma j a yleinen j a yhtalainen danija vaalioikeus. Vuosi 1905 on naista syista johtuen eras tarkeimmista kdannekohdista Suomen 1900-luvun historiassa.
Mista lakossa sitten oli kysymys? Kuten sanottu, lakon taustalla oli tsaarinvastainen liikehdinta seka Vendjalla etta Suomessa.
TyOvaenliikkeella oli kuitenkin toinenkin padmadra, johon lakon
avulla pyrittiin, nimittain tyOvaestOlta uupuvat poliittiset oikeudet
alkaen danioikeudesta. Ensimmainen venalaistamiskausi eli yleisvaltakunnallisen lainsaadannOn ulottaminen Suomeen oli alkanut
helmikuun manifestilla vuodelta 1899. Siind tsaari Nikolai II pyrki jarj estelmallisesti kiinnittamaan "irti paasseen" nationalismin
hapattaman Suomen tiukemmin emarnaahan venaldistamalla Suomen lakeja, koululaitosta, virkakuntaa ja keskushallintoa.
Suomea venalaistamadn tsaari lahetti uskottunsa Nikolai Bobrikovin, joka narkastyneena totesi tulleensa Suomeen kuin ulkomaille
— niin erilaista maassa oli verrattuna Venajaan. Laajasta autonomiasta nauttineet suomalaisj ohtaj at eivat kuitenkaan alistuneet venalaistamispyrkimyksiin mukisematta ja Suomessa syntyi erilaisia
toimintaryhmid laaj an autonomian palauttamiseksi. TyiivaenjarjestOjen vaki naiset mukaanlukien ryhmittyi osin passiivisen, osin
aktiivisen vastarinnan taakse.37
TyOldisnaisjohtajien rooli on tassa mielenkiintoinen: monet
TyOldisnaisten liiton johtonaisista toimivat hyvin keskeisesti aktiivisen vastarinnan riveissa yhdessa suomen- ja ruotsinkielisten
liberaalien perustuslaillisten kanssa. Mita radikaaleja naisia olivat muun muassa naisliiton puheenjohtaj a Ida Ahlstedt (Aalle-Teljo), liiton sihteeri Maria Laine seka puhujat Sandra Reinholdsson
(myohemmin Lehtinen) ja Mimmi Kanervo.
Venalaistamisen ensimmainen ja suurta kohua aiheuttanut tapahtuma oli tsaarin antama uusi asevelvollisuuslaki vuonna 1901.
Sen mukaan suomalaiset nuorukaiset voitiin siirtaa minne tahansa
laajaa Venajaa suorittamaan asevelvollisuuttaan. Kutsuntalakot oli-

37 Ks. Soikkanen 1975, s. 78-119.
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vat suomalaisten yhteinen voimannayte venalaistamista vastaan.
Niita j arj estettiin vuosina 1902-04. Tytilaisnaisj ohtaj at olivat j arjestamassa lakkoja, puhumassa lakkoon liittymisen puolesta, vdlittamassa, salakuljettamassa j a levittamassa kutsuntaikaisille lentolehtisid ja muuta tietoa lakon merkityksesta. Kutsuntalakot onnistuivat niiden jarjestajien kannalta hyvin. Samalla kokonaisia ikapolvia koulittiin vastarintaan tsaarin laittomiksi katsottuja toimia
vastaan.
TyOldisnaisliiton toimisto kuhisi elamaa noina dramaattisina
vuosina: Ida Ahlstedt muutti Kotkaan hoitamaan taysihoitolaa, j onne maan alla piileksivia aktivisteja ja kiellettya kirjallisuutta voitiin piilottaa. Apunaan Idalla oli sisarensa Tilda. Suurlakon kynnyksella Idan oli paettava Ruotsiin pidatysuhkauksen vuoksi. Maria Laine puolestaan kiersi puhumassa niin tiuhaan tahtiin, eta koti
j a lapset saivat jaada taysin miehen hoitoon. Maria kavi yksistaan
vuonna 1905 pitamassa 18 puhetta kutsuntalakoista ja danioikeudesta. Han joutui useaan eri otteeseen kuulusteluihin toimiensa
vuoksi." Myiis Sandra Lehtinen ja Mimmi Kanervo kiersivat eri
puolilla maata agiteeraamassa lakkojen ja tytivaesttin oikeuksien
puolesta. MyOs he joutuivat tekemisiin vend1disten santarmien kanssa.
Naiset olivat nayttavia ja mieliinpainuvia agitaattoreita jo yksistaan sen vuoksi, ettei heita oltu totuttu nakemaan poliittisissa
tilaisuuksissa. Silminnakija on kertonut esimerkiksi suurlakon aikaisesta nakemastaan Kuopion piirissa ndin: "... mukana oli myôs
eras naisihminen, Jolla oli suuri, loistava tulipunainen nauha yli
rinnan, neiti Sandra Reinholdsson, jonka Helsingin sosialistiseura oli leihettanyt kelanteimeidn Kuopion syvid riveja sosialidemokraattiseen oppiin" .39

Maria Laine sai puolestaan kuulla jatkuvasti huomautuksia ja
ilkkumista varikkaasta pukeutumisestaan ja hiustensa kahertamisesta. Poliittisen naisen oli todella vaikea olla uskottava, jos samalla halusi nayttaa naiselta.' Sinansa jarjestaytyneiden tyOldisnaisten pilkkaaminen ei ollut uutta. Aina siita lahtien, kun naiset
alkoivat pitaa julkisia puheita, heita oli ilkuttu ja heista oli levitet-

38 Uranuurtajan tie 1955, s. 39-40; Lahteenmaki 1997, s. 63-80 ja 106-121.
39 Katainen—Oittinen 1997, s. 93.
40 Lahteenmaki 1997, s. 114-116.
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Suurlakon julistusta luetaan Sortavalan torilla vuonna 1905. Kuva: Tyovaen Arkisto.
ty ilkeitd juoruja. Niiden mukaan muun muassa Miina Sillanpaa
oli alkujaan ollut "Vaasasta tullut entinen huora" .41
Lakon huipennus
Suurlakon johto siirtyi lakon alettua Tampereelle, jossa YrjO
Makelin laati punertavalle paperille radikaalin julistuksen, jota alettiin kutsua punaiseksi julistukseksi. Siind vaadittiin avoimesti laaj empaa itsendisyyttd Suomelle, jopa irtaantumista kokonaan Vendjasta. Julistus kuljetettiin Helsinkiin, jossa se 3.11.1905 suuren
innostuksen vallassa luettiin kaikelle kansalle Rautatientorilla pidetyssa kansalaiskokouksessa. Seuraavana paivana valittiin ns.
aikainen hallitus. Pietarista tuli samana pdivand tsaarin perdantymisestd kertova manifesti: laittomina pidetyt asevelvollisuuskut41 Salmela-Jarvinen 1973, s. 35.

52

sunnat peruutettiin. Tytivaenj ohtaj at eivat kuitenkaan olleet tyytyvaisia, silla keisari kutsui koolle vanhat saatyvaltiopaivat. Neljan
saadyn ulkopuolellehan jai suurin osa tavallisesta rahvaasta. TyOvaenliikkeella ei kuitenkaan ollut tuossa vaiheessa keinoja muuttaa asetelmaa toiseksi ja lakko paatettiin 7. paivana marraskuuta
1905.
Keisarin manifesti palautti j oka tapauksessa "lailliset olot" maahan. Suurin voitto oli se, etta Suomessa voitiin toteuttaa eduskuntauudistus, jonka lahtOkohtana oli yleinen j a yhtalainen danioikeus.
Maahan asetettiin eduskuntauudistuskomitea ja saadyt kokoontuivat kasittelemaan asiaa 20.12.1905. Kaydyissa keskusteluissa naisen asema nousi esille paitsi dani- ja vaalioikeuden myOntamisen
kautta, myiis naimisissa olevien naisten aseman kautta: oliko mytis
miehensa holhouksenalaisuudessa elavien vaimojen saatava aanija vaalioikeus? Vaikka tsaari naytti vihreaa valoa kokonaisvaltaiselle uudistukselle, monet porvarilliset ryhmat suhtautuivat naisten aanioikeuteen edelleen kielteisesti j a hangoittelivat vastaan viela
viime metreilla. 42 Naisasialiikkeen naisista muun muassa Alexandra Gripenberg arvosteli avoimesti tyOlaisnaisille suunniteltuj a
kansalaisoikeuksia.43

Naisten viimeinen ponnistus

Heti suurlakon j alkeen tyOldisnaiset pitivat strategiakokouksen ja
varoittelivat porvarisnaisten yhteistyOsta: "He ovat ruvenneet kalastelemaan tyOlciisnaisten kannatusta yleisen eitinioikeuden nimissei" .

Naisliitto organisoi 17.12.1905 naisten aanioikeuspaivan, jolloin
63 paikkakunnalla jarjestettiin kulkueita j a kokouksia. Tunnelma
oli huikea: osanottajia naissa kokouksissa oli perati noin 22 000.
Naispiirien omien puhujien lisaksi maata kiersi naisliiton kuusi puhujaa. Liiton kiertokirjeissa kehotettiin levittamaan tietoa ja aktivoimaan erityisesti naisia.
Nain vilkastuneen toiminnan myOta perustettiin uusia naisosastoj a ja entisten osastojen jasenmaarat kasvoivat: "À. einioikeusagitatsiooni sai uneliaimmatkin liikkeelle" . Liittohallinnolle alkoi
tulla kyselyj a naisten punakaartien perustamisesta: "Miten nais-

42 Suurlakosta ks. Kujala 1995, s. 357-405; Soikkanen 1975, s. 78-119.
43 Hinkkanen-Lintunen 1997, s. 196-198,207.
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ten punakaartien on toimittava? "ja "Onko naiskaartien yleismerkkid saatavissa?". TyOldisnaisten liitto kehoitti naisia luopu-

maan "punakaartihommasta" ja perustamaan sen sijaan naisten
suurlakkoj arj estiij a ja toimimaan muutoin danioikeusasian edistamiseksi.
Liitto varautui myOs mandolliseen tappioon j a kysyi j asenistOltä: "Mihin toimiin ryhdytdein, jos sdeityeduskunta kielteid naisilta
deinioikeuden? " Vastauksia lahetti 91 osastoa, joista 82 kannatti
suurlakkoon ryhtymista. Kentan kanta oli siis hyvin yksimielineen
eli taistelua oli jatkettava: "Kun meiltd kielletdan danioikeus,
poljetaan meiddt hapealliseen holhoustilaan". Naisten ei kuitenkaan tarvinnut ryhtya lakkoon, sill y heinakuussa 1906 vahvistettiin Suomen uusi valtiopaivajarjestys, joka perustui yleiseen ja
yhtalaiseen danioikeuteen ja yksikamariseen eduskuntaan. TyOvdki ja naiset olivat voittaneet taistelunsa.
TyOldisnaiset alkoivat uudistuksen jalkeen jarjestad uutterasti
vaalityOta ja keskittyivat aluksi vaalilain lukemiseen. Liitto astui
uusille urille vaihtamalla nimedan: TyOldisnaisten liitosta tuli Sosialidemokraattinen naisliitto." Vaality6 oli kiihkeimmillaan vuoden 1907 alussa. Liiton tuolloinen sihteeri kirjoitti Viipurista kannustavia kirjeitd: "Nyt ei kelpaa nolo nurina, vaan luja yksimielinen tyei! ".45

Naiskansanedustajat ryhmakuvassa

Ensimmaiset yksikamarisen eduskunnan vaalit toimitettiin 15.16.3.1907. Adnioikeutettuja oli 1,2 miljoonaa ja noin 70 prosenttia heista kaytti danioikeuttaan. Valituista 200 edustajasta 19 oli
naisia. Sosialidemokraattinen puolue menestyi erinomaisesti;
tyOvaenedustajia istui upouudessa parlamentissa 80, joista yhdeksan oli naisia — kaikki Sosialidemokraattisen naisliiton johtajia.

44 Toisen yleisen Suomen Tyolaisnaisten edustajain kokouksen Poytakirja 17.-19.7.1902 liitteineen; Tyolaisnaisten kolmannen edustajakokouksen pOytakirja 17-19.7.1905 liitteineen;
Tyolaisnaisten ylimaaraisen edustajakokouksen pOytakirja 8.-10.10.1906 liitteineen.
45 Sos.dem. naisliiton kiertokirjeita 1907. TA.
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SI M :N KANSAN E tiSli,UNNAN

IPEPIOKRATIsET NAISEDUSTAJAT

Ensimmaisissei eduskuntavaaleissa maaliskuussa 1907 valittiin parlamenttiin 19
naista, joista yhdeksan oli sosiaalidemokraattia. Puolue teetti historiallisen tapahtuman muistoksi naisista postikortin. Kuva: TyOveien Arkisto.
Ompelijoita ja palvelijoita

Kun nama tyOvaen virallisiksikin edustajiksi valitut yhdeksan naista
muiden mukana astelivat toukokuun 25. paivana 1907 valtiopdivien juhlallisiin avajaisiin, oli kansaa keraantynyt Senaatintorille ja
katuj en reunoille suurin joukoin seuraamaan mustiin pukeutuneen
arvokkaan juhlakulkueen menoa. Historiallisen tapauksen kunniaksi sosialidemokraattinen puolue painatti yhdeksasta naisestaan
postikortin: ylarivissa olivat Miina Sillanpda, Ida Aalle, Mimmi
Kanervo, Maria Laine ja Sandra Reinholdson (Lehtinen). Alarivissa
olivat Hilja Parssinen, Anni Huotari, Jenny Kilpiainen ja Maria
Raunio.
Naisten sijoittelu valokuvassa kertoo heidan tuonaikaisesta
hierarkiastaan: Palvelija Miina Sillanpad oli noussut kuuluisuuteen
"piikakenraalina" ja oli jo hivuttautunut puolueen ykkOsnaisen,
leipomoyrittaja Ida Aalteen rinnalle (Ahlstedt suomensi nimensa.
Aalteeksi suuressa sukunimien suomalaistamisvillityksessd suurlakon aikana). Aalteen parivaljakko ompelija Maria Laine puolestaan jai kuvassa keskeisimmalle paikalle sijoitetun Mimmi Kanervon oikealle puolelle. Sandra Lehtinen ja Miina Sillanpaa ndyttai55

sivat tassa asetelmassa olevan tasavahvoj a. Alarivin naisista Hilja
Parssisen suuri rooli naisliiton kansainvalistyttaj and odotti tulemistaan. Ompelija-ammattiosastoaktiivi, Tampereella asuva viipurilainen Anni Huotari seka niin ikaan viipurilaissyntyinen ja Kuopion vaalipiirista valittu kutoja Jenny Kilpiainen ja keuruulainen
ompelij a Maria Raunio olivat hierarkian hannilla.
Mimmi Kanervon keskeista paikkaa valokuvassa ei sovi ihmetend sikali, etta han oli ollut yhdessa Ida Aalteen kanssa nakyvasti
mukana suurlakkokomiteassa vuonna 1905. Kanervo oli esiintynyt vaaliesitteissa tynnyrintekij an vaimona ja saanut Satakunnasta
vaalipiirinsa sosiaalidemokraateista suurimman danimadran. Han
oli syntynyt Urjalassa vuonna 1870 ja toiminut palvelijana. Hanen
esittelynsa Punaset-kirjasessa ei ole pitka: "011ut edustajana puoluekokouksissa ja monissa muissa luottamustoimissa"."

Miina Sillanpaa nousi eduskuntaan Palvelijatar-yhdistyksen
paikanvalitystoimiston j ohtaj an paikalta. Hanen lapimenoaan varmisti se, etta hanet oli edellisend vuonna valittu Ida Aalteen sijalle
puoluetoimikuntaan. Aalle puolestaan oli muuttanut yrittaj aksi
Kotkaan. Myos se, etta Sillanpda oli vanhin tyOldisnaisedustajista
ja ammattiyhdistysaktiivi, loivat haneen uskottavuutta. Sillanpaa
taytti 41 vuotta kesakuussa 1907. Toiseksi vanhin naisista oli 39vuotias Maria Laine. Nuorin oli 25-vuotias Jenny Kilpidinen. Suurin osa eli kuusi yhdeksasta edustajasta olivat 1870-luvun alussa
syntyneita kolmikymppisia, kuten seuraavasta asetelmasta nandaan:

Sosialidemokraattisen puolueen naiskansanedustajat
1907:
Nimi

Ammatti

Ika

Siviilisaaty

Aalle Ida
Huotari Anni
Kanervo Mimmi
Kilpianen Jenny
Laine Maria
Parssinen Hilja
Raunio Maria
Reinholdsson Sandra
Sillanpaa Miina

leipuri
ompelija
palvelija
kutoja
ompelija
opettaj a
ompelija
ompelija
palvelija

32
33
37
25
39
31
35
34
41

naimaton
aviossa
aviossa
naimaton
aviossa
aviossa
leski
naimaton
naimaton

46 Punaset I, 1907-09, s. 28.
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Lapsia
1907

3
3
5

*Suomen kansanedustajat 1907-17
Suomen eduskunnan edustajapaikat 1907-17

1907
1908
1909
1910
1911
1913
1916
1917

Sdp

Sp

Nsp

80
83
84
86
86
90
103
92

59
55
48
42
43
38
33
32

26
26
29
28
28
29
23
24

Rkp M1 Ktvl Kp dariestys%
24
9
2
71
24
10
2
64
25
13
1
65
26
17
1
60
26
16
1
60
25
18
51
21
19
1
56
21
26
5
69

Naisedustajat Suomen eduskunnassa 1907-17

1907
1908
1909
1910
1911
1913
1916
1917

Sosialidem.
puolue
lkm %
9
11
13
16
12
14
10
12
9
11
13
14
17
17
10
11

Porvarilliset
puolueet
lkm %
10
8
12
10
9
8
7
6
5
4
8
7
7
7
8
7

Yhteensd
naisia
lkm %
19
10
25
13
21
11
17
9
14
7
21
11
24
12
18
9

Lyhenteet
Sdp = Sosialidemokraattinen puolue
Sp =
Suomalainen puolue
Nsp = Nuorsuomalainen puolue
Rkp = Ruotsalainen kansanpuolue
Maalaisliitto
Ml =
Ktvl = Kristillinen tyOvaenliitto
Kp =
Kansanpuolue
Lahteet:
Suomen Eduskunnan kalenterit 1907-17.
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Listan naisista Kilpiainen ja Reinholdsson avioituivat vuoden
1907 aikana. Naisten yhteisty6 eduskunnassa yli puoluerajojen ei
ollut kovinkaan aktiivista eika kitkatonta. Se ei alkanut rohkaisevissa merkeissa: Wienissa 1907 pitamassaan puhessaan Alexandra Gripenberg sanoi suoraan, etta hanen mielestaan Suomen eduskunnassa ei ollut ainoastaan sivistyneita naisia, vaan "kamalaa
sanoa, myôs palvelijatar, pesijateir ja muita plebeijinaisia". Kansainvalisessd sosialistinaisten danenkannattajassa Gleichheitissa
Clara Zetkin arvosteli Gripenbergin kannanottoja jyrkasti. Hanen
mielestadn tama edusti tyypillista vanhoillista naisliiketta.47

3. Sosiaalisen toiminnan suuntaviivat
TyOlaisnaisten liitto otti heti toimintansa varhaisvaiheessa voimakkaasti kantaa tyOldisnaisten arkisen adman epakohtiin. JarjestOn
kansanvalistuksen idea ei siis lahtenyt yksinomaan ylhaalta alaspain suunnattuna valistuksena, vaan hyvinkin konkreettisina toimina ruohonjuuritasolla.
itien ja lasten kesasiirtolat

Kesasiirtola-ajatus nousi 1880-90-luvulla tyiivaenyhdistysten ja
naisasiajarjestOjen keskusteluaiheeksi.48
Helsingin tyOvaenyhdistyksen kertomus vuodelta 1890 paljastaa, etta "Kaikkiaan kuuluu 94 kivulloista ja heikkoa lasta anniskeluyhtion antamilla varoilla toimitetun maalle kestilomaansa viettamtian". 49

TyOldisnaisten liitto otti Turun kokouksessaan (1902) kantaa
siirtolakysymykseen. Osastoja kehotettiin mandollisuuksien mukaan perustamaan kesasiirtoloita, joissa jasenist011e tarjottaisiin
seka asunto et-W. ruoka. Tata ennen olivat viipurilaiset ompelijattaret
perustaneet oman kesasiirtolan vuokraamaansa huvilaan vuonna
47 Gleichheit 22.6.1907 ja 7.12.1908, ks. Hentila 1989(a), s. 174-175.
48 Lasten "siirtaminen" tunkkaisesta kaupungista "puhtaalle" maaseudulle kesaajoiksi kertoo
teollistumisen ja kaupungistumisen aiheuttamista sosiaalisista ongelmista, mutta siihen sisaltyy myOs kulttuurisen murroksen taitekohta: urbaaniin elamantapaan ei oltu viela totuttu.
Lastenhuollon jarjestymisen yleisista lahtOkohdista 1800-luvun lopulla ks. Pulma 1987, s.
64-96.
49 Helsingin Tyovaenyhdistyksen kertomus 1890, s. 14-15.
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Tampereen Sosialidemokraattisen Naisyhdistyksen kesdsiirtola-retkikunta Nokialla 23.6.1912. Kuva: Tyeiveien Keskusmuseo.

1901. TyOldisnaisten loma-ajatus oli niin radikaali, etta rouvasvaki
lahetti poliisin selvittamaan nuorten naisten touhuja. MyOs Helsingissa ja Turussa ompelijattaret olivat aloitteentekijOita. Helsinkilaiset perustivat vuonna 1905 siirtolarahaston seka siirtolan kaksi
vuotta mytihemmin. Samaan aikaan Turun neulojattaret perustivat
oman siirtolansa ja Turun tyOvaenyhdistyksen naisosasto vuonna
1906 lastensiirtolarahaston ja nelja vuotta myOhemmin siirtolan.
Mytis Tampereelle, Jyvaskylaan, Poriin, Vaasaan, Lahteen,
meenlinnaan, Raumalle ja Uuteenkaupunkiin perustettiin tyOldisnaisten omia siirtoloita 1910-luvun alussa.
Siirtoloiden perustaminen kertoo uusista tuulista kansanterveyden alalla. Raitis ilma, puhtaus ja lepo nousivat kansanterveytta
yllapitaviksi taikasanoiksi. TyOvaki oli saatava terveelliselle maaseudulle kaupunkien ahtaista asunnoista: ahtauden j a tunkkaisuuden
nahtiin edesauttavan etenkin tuberkuloosin levinneisyytta. TyOvaen Kalenteri kirjoitti vuonna 1895 keuhkotaudin olevan ty6vden
keskuudessa yksi tappavimmista taudeista, jota vastaan oli ryhdyttava taistelemaan muun muassa jarjestamalla lomia.
59

Siirtola-asia oli vuonna 1909 eduskunnan kasittelyssa ja koululaisten kesasiirtolatoimintaan alettiin myOntad valtionapua. Se oli
ensimmainen askel tyOvaestOn lomatoiminnan yhteiskunnalliselle
tuelle. Ensimmainen valtionapu sosiaalidemokraattisten naisten
kesakodeille saatiin vuonna 1928.
TyOldisnaisosastot vaurastuivat 1920-luvulla ja alkoivat ostaa
omiksi siirtolahuviloitaan. Vuonna 1926 toimi jo seitseman lomakotia omassa kiinteistOssa, mika vakiinnutti toimintaa. Varoj a kesakotien yllapitarniseen naiset hankkivat ompeluseuratoiminnalla ja
arpajaisilla. Myiis kunnat jakoivat apurahoja toimintaan. "Arpajaisia toisinaan pidettiin tuhkatihedeinja voitot etupeieissei kerjeittiin.
Meilld oli tate' varten oikein kerjuukomppania. Voittoina saattoi
olla mm. 2-3 metric rimoja ja jopa lehmei". Tarkeda oli myOs ty6-

vaenyhdistysten talkootuki.
Kesakotien taloudellinen tilanne parani, kun vuonna 1938 valtion talousarvioon saatiin 50 000 markkaa vahavaraisten ditien ja
lasten lomatoiminnan tukemiseen. Lomatoimintaa normittivat vuosien 1922 ja 1938 vuosilomalait, jotka takasivat jokaiselle toisen
tyOssa olevalle maarapituisen palkallisen loman — ainakin periaatteessa. Sen ulkopuolelle Avast kuitenkin kotiaidit ja yksityisyrittajat. Aitien virkistystoiminta sai uutta potkua, kun vuonna 1948
myEis ditien lomia jarjestavat yhteisOt alkoivat saada mandollisuuden valtionapuun.5°

Varhaisnuoriso- ja raittiustyô

Helsingin tyOvaenyhdistyksen naisosasto teki vuonna 1902 aloitteen varhaisnuoriso-osaston perustamiseksi. Se suunniteltiin uskonnollisten pyhakouluj en rinnakkaisjarjestOksi ja nimettiin
Ihanneliitoksi. Aatteellisen opetuksen lisaksi lasten kanssa laulettiin, kerrottiin satuja ja tarinoita, tehtiin kasinkirjoitettuja lehtia,
opeteltiin keskustelemaan seka leikittiin. Pari kertaa vuodessa jarj estettiin juhlat, joissa lapset esiintyivat. Ihanneliiton tunnukseksi
tuli Tie valoon ja vapauteen. Lapsille j aettiin j asenkortit, j oihin oli
painettu runot didille ja isalle. Martta Salmela-Jdrvinen on muistellut kaiholla tata jaksoa elarnassaan: "Ainakin meille, peidkau-

50 Haaveista totta 1955, passim; Kilpi 1953, s. 217-219.
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Jyveiskylein Sosialidemokraattinen naisyhdistys perustettiin vuonna 1906. Heti
alkuunsa jdsenisteid kiinnosti kesdsiirtolan hankkiminen. Jo seuraavana vuonna
yhdistys perusti siirtolatoimikunnanja pdatti, ettei miehid huolita siihen niinkuin
ei koko yhdistykseenkdein. Vield samana vuonna hankittiin maapaikka, pidettiin
arpajaiset ja kaupungilta haettiin veikijuomayhtiOn varoista avustusta. Nimeksi
siirtolalle annettiin Akkala. Varojen kokoaminen kesti useita vuosia ja tontille
nousi tupa, nelyttdmO ja sauna veihin erinjelsenistein virkistykseksi. Kuva Akkalan
pihalta. Kuva: Tyijvcien Arkisto.
pungin laitaosien, takapihojen lapsille, ovat Ihanneliitto-muistot
parhaimpia ja kauneimpia lapsuusmuistoja, ne antoivat sisdltai
lapsuutemme yksitoikkoisten harmaiden paivien eleimeidn. ""

Pian eri paikkakunnille alettiin perustaa Ihanneliittoja ja vuoden 1906 puoluekokouksessa sosialidemokraattinen puolue otti
varhaisnuorisotyOn suoj elukseensa. Yhdyssiteeksi naisliitto perusti
Ihanne -nimisen lehden, joka ilmestyi vuosina 1908-14. Opettajia
varten toimitettiin Ihanneliiton opas. Jasenid Ihanneliittoihin liittyi useita tuhansia. Yksistadn Helsingin osastossa oli parhaimmillaan noin 600 lasta.
Ihanneliittojen elinaika ei kuitenkaan jaanyt pitkaksi. Toinen
venalaistamiskausi painoi pdalle ja liittoj en toiminta katsottiin sen
51 Salmela 1925, s. 101-103.
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harj oittaman kasvatustoiminnan takia yhteiskunnallisesti vaaralliseksi. Paitsi santarmisto, myOskaan suomalainen opettajisto ei katsonut hyvalla IhanneliittotyOta. Sanottiin, etta "kaikki mikes leihtee
tyeiveientalolta on jumalankielteijien oppia". Opettaj at j opa kielsivat koululaisia menemasta Ihanneliittoon koulusta erottamisen
uhalla.
Ihanneliitot jaivat historiaan, mutta ei sosiaalidemokraattinen
varhaisnuorisoty6 — se jatkui toisen nimisend. Oloj en vapauduttua
Venaj an maaliskuun 1917 vallankumouksen ansiosta voitiin virallisesti perustaa uusi nuorisojdrjestO, talla. kertaa Jeirjestejnuorten
liitto -nimisend. Kansalaissodan jalkeen JarjestOnuorten liitto liittyi TyOvaen Raittiusliittoon. Se siirtyi tyOvaenliikkeen suuntariidoissa vasemmistosiiven hallintaan. Sosiaalidemokraatit perustivat oman raittiusliittonsa vuonna 1924. Se julkaisi lastenlehted
Sarastus.52

4. Kansainvalistyva naisliike
Suomalaisten tyOldisnaisliittolaisten minakuvan rakentumisessa
yhteyksilld kansainvalisiin aatesisariin tuli olemaan suuri merkitys. Ensimmaiset yhteydenotot ulkomaisiin sisarjarjestOihin otettiin 1900-luvun ensimmaisina vuosina, mutta vakiintuneemmat yhteistyOsuhteet luotiin suurlakon jalkeen. Naisliitto rakensi yhteydet ensin Ruotsiin, sitten Saksaan ja lopuksi Englantiin. Kanssakaymista hidastivat rahapula ja kielivaikeudet.
TyOvaenliikkeen yhteydet muihin pohjoismaihin oli aloitettu jo
1800-luvun lopulla. Naisliittolaisten ensimmainen varsinainen
edustusmatka tuli ajankohtaiseksi vuonna 1905. Tuolloin Ida Aalle,
Miina Sillanpaa ja Hilja Parssinen matkustivat Ruotsiin ja Tanskaan. He pitivat sielld esitelmat suomalaisten naisten jarjestaytymisestd ja danioikeustaistelusta. Ruotsalaisten tyOldisnaisten olot
olivat suomalaisille jo tutumpia: Hilja Parssinen oli kaantanyt seka
Ellen Keyn sukupuolisiveellisyytta, naistarkastajien tyOta etta naisten tyOvoiman vddrinkayttOd kasittelevia artikkeleita. Mytis Kata
DahlstrOmin tyOldisnaisten jarjestaytymista ja Anna Johanssonin
tehdasnaisten oloj a kasittelevia kirjoituksia luettiin.

52 Paaso 1925, s. 71-76; Salmela 1925, s. 101-103.
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*"Ala pelota mustalla miehella" — kasvatusneuvoja vuodelta
1908
Sosialistipiirit alkoivat suunnata vuosisadan vaihteessa tyOldisaideille
"lyhyita, yksinkertaisia ja helposti ymmarrettavia" oppaita kasvatuskysymyksista. Eras naista kirjasista oli saksalaisen Heinrich Schulzin kirjoittama ja VainO Jokisen suomentama Aiti kasvattajana - Kaytanneillisiel
kasvatusneuvoja keiyheilistOn eiideille (1908). Ohjeisto oli tarkoitettu vastapainoksi tyOldiskotien aatemaailman vastaiselle ajattelutavalle, jota katsottiin "nykyisen luokkavaltion kansakoulussa" harjoitettavan.
Monet oppaan ohjeet ovat yllattavankin moderneja: diteja kehotettiin
antamaan tilaa isille kasvattajina, olemaan torumatta nukeilla leikkivaa pikkupoikaa, kohtelemaan lapsia tasapuolisesti sukupuoleen katsomatta j a selittamaan sukupuoliasiat sellaisina kuin ne ovat. Lasten tuba ei siis saanut
selittaa siten, etta vauva lOytyi saunan lattian alta. Taman paivan aideista
tuntuvat myOs tutuilta oppaan neuvot kunnioittaa kasveja ja suojella
"Opeta lastasi kunnioittamaan hiljaista, turvatonta kasvia, joka on

kesteinyt pitkein ja vaikean eleimantaistelun, ennenkuin se voi avata hennon
kukkansa auringolle. Opeta lapsesi myOskin inhoamaan raakaa, tunteetonta
eleiinrdeikkaystei." Myiis ohjeet leikkia lasten kanssa, lukea heille, olla heidan ystavansa ja vastata heidan kysymyksiinsa kuulostavan tutuilta.
Osa oppaan neuvoista on sidoksissa vuosisadan alun oloihin. Kansainvalisen tyOvaenliikkeen raamiin ei sopinut darinationalismi. Aiteja kiellettiinkin kasvattamasta lapsistaan "elaktiOn-isanmaallisia". Pojalle ei siis sopinut antaa lahjaksi kirjavaa sotilastakkia tai kannustaa hanta sotaleikkeihin.
Myiis lasten koulun historiantunneilta saamat yltiOisanmaalliset tarinat oli
vanhempien oikaistava. Lapsia ei mytiskaan saanut pelotella pimeilla
huoneilla, mustilla miehilla eika poliiseilla: "Meidan lapsemme eivell saa

oppia tuota perinneiistei poroporvarillista pelontuntoa poliisia kohtaan:
heidein tulee oppia olemaan vallan neikemeittd poliisia".
Oppaassa korostuu myOs vuosisadan alun hengen mukaisesti uudet
hygieniavaatimukset: aiteja kehotettiin siisteyteen, puhtauteen ja jarjestykseen, heita vaadittiin hoitamaan omaa terveyttaan velvollisuudesta lapsiaan
kohtaan. Ohjekirjasen lopuksi kehotettiin diteja tyOskentelemadn alituisesti
itsensa valistamiseksi ja kehittamiseksi: "Se on tarpeellista ei vain sinun
itsesi vuoksi, kapitalismin kaksinkerroin riistamei palkkaorja kun olet, se
on tarpeellista myOskin voidaksesi teiytteid teirkean tehteiveisi aitina, lastesi
kasvattajana". Voidakseen kasvattaa lapsista tulevia taistelijoita oli ditien
luettava tyOvaenlehtia, puhuttava miehensa kanssa valtiollisista kysymyksista ja kaytava kuuntelemassa esitelmia. Silloin avautuisi kOyhalistOn
aidillekin mandollisuus olla hyvei
Lande: H. Schulz, Aiti kasvattajana. Kaytann011isia kasvatusneuvoja koyhaliston
dideille. Helsinki 1908.
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Kuten aiemmin on kerrottu, Suomessa seurattiin myOs ruotsalaisten sosiaalidemokraattisten naisten Morgonbris-lehted j a tanskalaisten Kvinden-lehted. Kun suomalaisista naisista tuli dani- ja
vaalioikeuden saavuttamisen myOta kansainvdlisia "julkkiksia",
saantyivat yhteydet myOs muihin pohjoismaihin. Esimerkiksi Miina Sillanpaa vieraili vuonna 1907 Tukholmassa pidetyssa naisten
ammattikongressissa. Samana vuonna puhuj a Maria Laine vieraili
esitelmamatkalla Tanskassa.53
KOOpenhaminassa kesalla 1910 pidetty sosialistinaisten kansainvalinen konferenssi oli pohj oismaalaisittain suurtapaus, saapuivathan sinne kaikki kansainvdlisen sosialistiliikkeen j ohtaj at. Suomesta kokoukseen osallistui Ida Aalle, joka oli varsinainen edustaja, mutta myOs kansanedustajat Miina Sillanpaa, Hilda Herrala,
Aura Kiiskinen ja Hilja Parssinen. Tassa kokouksessa paatettiin
muun muassa kansainvalisen naistenpaivdn vietosta.54
Saksalainen ja kansainvalinen sosialistinen naisliike tuli suomalaisille tutuksi paitsi Die Gleichheit-(Yhdenvertaisuus) lehdesta kaannettyjen artikkeleiden, myOs matkojen valityksella. Ensimmainen merkittdva j a suomalaisten naisten itsetuntoa hivellyt kansainvalinen esiintyminen oli Stuttgartissa elokuussa 1907 pidetyssa ensimmaisessa kansainvalisessa sosialistinaisten kokouksessa.
Suomi sai naisten danioikeuden mallimaana jopa oman edustajansa kokouksen sihteeristOOn: Hilja Parssinen toimi kokouksen toisena sihteerina. Kaikkiaan kokoukseen osallistui 58 naista. Stuttgartin kokouksen tarkein saavutus oli naisten danioikeutta kasitteleva paatOslauselma.
Parssinen tapasi kokouksessa kaikki merkittavat naissosialistij ohtaj at. Etenkin saksalainen Clara Zetkin teki haneen suuren vaikutuksen ja tama pysyikin Parssisen esikuvana pitkaan. Zetkin
puolestaan nimitti Gleichheitin Suomen kirj eenvaihtaj a Parssista
"rakkaaksi tulleeksi avustaj aksi". Parssinenhan j ulkaisi parikymmenta Suomen oloj a kasittelevaa artikkelia kyseisessa lehdessd."
Hauska ja suomalais-saksalaisia suhteita kuvaava yksityiskohta on,
etta sosialistinaisten kokoukseen 1912 Baseliin suomalaiset valtuut-

53 Tyolaisnainen 25.-26.2.1907.
54 Tyolaisnainen 8.9.1910; Sos.dem. naisliiton liittotoimikunnan poytakirjat 3.2.1910 ja
21.6.1910. TA.
55 Hentila 1989(a), s. 175-179.
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Saksalainen vappukortti mainostaa tulevaa sosialistikonferenssia vuonna 1907.
Kuva: Ty&den Arkisto.

rit'itruris an.dam
i)itcrnationaten

tivat Zetkinin edustamaan myels itsedan." Kun Zetkin vangittiin
kesalla 1916, lahettivat suomalaiset aatesiskot paheksuvan sahkeen
Saksan hallitukselle. Seuraavana vuonna Clara Zetkinin taytettya
60 vuotta, naisliitto ldhetti hanelle onnittelusahkeen ja vakuutti
"kôyhalistônaisten yhteenkuuluvaisuutta sotatilasta huolimatta ".57

Koska tyOlaisnaisten kielitaito oli vahainen, oli Hilja Parssisen
rooli keskeinen luotsattaessa naisliittoa kohti kansainvalista toimintapiiria. Parssinen "vei" Suomen tyOldisnaisten asian myOs
Englantiin. Han teki vuonna 1913 laajan opintomatkan saarivaltakuntaan ja ihastui nakemdansa siind maarin, etta alkoi opiskella tarmokkaasti maan kielta ja kotiin paastydan kalusti yhden
huoneen kodistaan englantilaiseksi siniseksi huoneeksi.
Englantilaisissa lehdissa esiteltiin suomalaisen naiskansanedustajan nakemyksia Suomen naisten asemasta ja tyOsta eduskunnassa, suomalaisten tyOldisnaisten j drj estaytymista, sosialidemokraattisen naisliiton toimintaa ja naisliikkeen nopeaa kasvua.

56 Alustuksia ja esityksid sos.dem.naisliittokokoukselle Tampereella 23.-25.10.1913, s. 11.
57 Suomen Sosialidemokratisen Naisliiton kandeksannen edustajakokouksen poytakirja 4.6.10.1917 poytakirja, liiteosa, s. 11.
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Uteliaille lehtimiehille Parssinen selitti suomalaisen tyOldisnaisliikkeen nopean kasvun olevan yhteiskoulun ansiota. Jo lapsista lahtien tytOt ja pojat kasvoivat ja kavivat koulua rinta rinnan.
Tama yhdenvertaisuuteen kasvaminen jatkui sitten aikuisuudessa.
Parssisen mukaan myOs sosialidemokraattinen puolue tuki yhdenvertaisuuskasvatusta, eivatka naisetkaan olleet j aaneet tassa asiassa passiivisiksi. Parssinen korosti suomalaisten tyOldisnaisten halua toimia yhdessa miesten kanssa, naispuoluetta Suomeen ei oltu
perustamassa. Kaiken kaikkiaan han ei suositellut raskasta eduskuntatyota pienten lasten aideille ja kehui tyOldisnaisedustajien aktiivisuutta eduskunnassa. 58 Aitien parlamenttityOn suhteen Parssisen nakemys oli muuttunut sitten vuoden 1907. Vastavalittuna
kansanedustaj ana han ei kokenut parlamenttitytita raskaaksi edes
aideille. Muun muassa August Bebel kaytti tata Parssisen aikaisempaa lausuntoa osoituksena siita, etta raskaudet eivat hairitsisi
naisten tyOskentelya politiikassa eika odottava diti olisi parlamentissa "ruma ilmestys".59
011essaan paluumatkalla Englannista Parssinen kavi mytis Saksassa ja hanen artikkelinsa aviottomista lapsista julkaistiin Documente des Fortschritts International Revue:ssa.

Suomalaisten tyOldisnaisten yhteydet emamaahan Venaj dile
vilkastuivat hieman ennen suurlakkoa 1905. Vella] an naisliike jakaantui noihin aikoihin kahtia porvarilliseen ja tyOldisten muodostamaan siipeen. Venalaiset perustivat kevaalla 1906 Pietarin tyOldisklubin yhteyteen naisosaston ja seuraavana vuonna tyOldisnaisklubin. Tarkean sysayksen Venaj an naisliikkeelle antoi j oulukuussa 1908 pidetty laaj a yleisvenalainen naiskongressi. Kongressi oli
porvarisnaisten jarjestama eika siella hyvaksytty esimerkiksi yleisen j a yhtalaisen aanioikeuden vaatimusta. Kuten Suomessa, myEis
Venajalla ero porvarillisista naisista suuntasi tyOldisnaisten toimintaa kansainvalisen sosialistisen naisliikkeen piiriin. Venalaisen naisliikkeen kiistaton johtohahmo oli Aleksandra Kollontai, joka aktiivisesti piti ylla suhteita kansainvaliseen naisliikkeeseen. Han
osallistui muun muassa Stuttgartin (1907) j a KOOpenhaminan
(1910) kokouksiin.

58 The Christian Science Monitor 26.12.1913, The Daily Herald 27.11.1913 ja The Christian
Commonwealth 3.12.1913. Hilja Parssisen arkisto. TA; Tyolaisnaisten Englannin kirjeenvaihtajana toimi aina 1920-luvulle saakka suomalainen kirjailija Aino Malmberg. Toveritarlehden avustajaluettelo 1921-22. TA.
59 Hentila 1989(a), s. 177.
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*Vapun vietto
Vapun paivan vietto ei ole alunperin tyOvaenliikkeen juhla. Kansanperinteessa toukokuun ensimmaista on juhlittu kevaan tulon ja satokauden onnistumiseksi. Ylioppilaat puolestaan ovat viettaneet vappua
jo 1800-luvun alkupuolelta.
Nouseva tytivaenliike teki vapusta kansainvalisen mielenosoituspaivan vuonna 1889 toisen internationaalin kokouksessa Pariisissa. Ensimmaisia vappumielenosoituksia oli vietetty kolme vuotta aiemmin
(1886) Yhdysvalloissa. Heti alussa vapun mielenosoitusten paavaatimus
oli kandeksan tunnin tybpdiva.
Ensimmainen Suomessa vietetty tytivaestOn vappujuhla lienee ollut
Helsingin Kirjaltajayhdistyksen vuonna 1890 jarjestama huviretki Erottajalta Korkeasaareen. Laivarannassa miesten seurueeseen liittyi perheenjasenia ja joukko naisia. Soitannan, laulun ja maljannoston lomassa juhlan paasanoma oli selked: kandeksan tunnin tytipaivan vaatimus.
Taman jalkeen eri tytivaenjarjestOjen vappukavelyt ja iltamat yleistyivat. Vappua valtakunnallisena yleisena tytivaen juhlana vietettiin vuonna 1907. Suuria ja nayttavia vappujuhlia pidettiin poliittisesti levottomina vuosina 1905 ja 1917 seka myEihemmin vuosina 1944-47, jolloin
vasemmisto marssi yhtessa, ja 1970-luvun alussa. Vuonna 2000 vasemmisto marssi jalleen yhdessa, mutta sellaista mahtipontisuutta ei marssissa enaa ollut kuin aiemmin.
Vappupuheiden teemat ovat vaihdelleet kulloistenkin ajankohtaisten
aiheiden mukaan. Sosialidemokraattinen naisliitto kehotti vuonna 1906
jasenistOaan vapunviettoon seuraavasti:
einioikeustoimikunnille. Kehoitamme viettdmcian vapun paivaa seisauttamalla kaikki pyOreit seka toimeenpanemalla kokouksia ja kulkueita!
Samalla kehoitamme hommaamaan jonkinlaisia rusetteja juhlamerkiksi,
joita sopisi myydei adnioikeusrahastojen kartuttamiseksi."

Vappujuhlaan tyOvaki sonnustautui jo varhaisessa vaiheessa punaisin
nauhoin ja yhdistysten lipuin. Ensimmaiset vappumerkit ilmestyivat
rintapieliin vuonna 1907. MyOs vappukukat ja -lehdet ilmestyivat vappujuhliin. Niilla kerattiin rahaa jarjestOtoimintaan. Yleiseksi vapaapaivaksi
vappu hyvaksyttiin Suomessa vuonna 1944. 1900-luvun loppupuolella
vapusta tuli aikaisempaa epapoliittisempi juhlapaiva, jota juhlivat ylioppilaiden lisaksi poliittiset puolueet laidasta laitaan.

Lande: Sos.dem. naisliiton kiertokirjeet ja kertomukset 1900-1917. TA; Vappu, ikivanha paremman huomisen juhla, kirj. Tutta Runeberg. Me 5/1986, s. 47.
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Suomalaisten tyOldisnaisten ensikontaktit Venajalle luotiin 1900luvun vaihteessa ensimmaisen venalaistamiskauden aikana. Johtavat tyOlaisnaiset osallistuivat tsaarinvastaiseen toimintaan j akamalla ja piilottelemalla kiellettya kirjallisuutta, toimimalla kuriireina j a j arj estamalla kokouksia. Venalaistamisuhan poistuttua suurlakon 1905 myOta alkoivat maiden naisjarjestOjen virallisetkin tapaamiset. Venalaisia naisia kavi muun muassa 1906 ja 1907 seuraamassa suomalaisnaisten kokouksia. Toisen venaldistdmiskauden
aikana suhteita pidettiin edelleen ylla. Eras yhteydenpitaj a oli Hilja Parssinen, joka opiskeli Englannissa samaan aikaan Alexandra
Kollontain kanssa. 6° Kollontai lahetti Lontoosta Suomeen vuoden
1913 naisliiton edustajakokoukseen seuraavanlaisen viestin:6'
Tummat pilvet kattavat Suomen valtiollista ja yhteiskunnallista taivasta. Synkka, tukandutettu on mieliala maassa...Raaka taantumuksen haamu kohoaa muuttaakseen Suomen mykdksi ja tandottomaksi
venaleiiseksi maakunnaksi.
Mutta arvoisat ja rakkaat toverit siitei maasta, johon mineikin haluan
lukeutua, said olen ylpeei suomalaisesta verestei, jonka olen eiidilteini
perinyt, alkeiej kadottako rohkeutta ja toivoa voitosta...Me veneileiiset
toverit ihailemme Suomen kOyhedistOn urheutta, kesteivyyttei ja tarmoa, eritteiin Suomen naistoverien intoa...

Paitsi Kollontai, yllapitivat naisliiton Venaja-suhteita Ostroumoffin
sisarukset. He olivat mukana seka sosialidemokraattisen puolueen
etta naisliiton toiminnassa ja kielitaitoisina hoitivat yhteyksia erityisesti Venajan tsaarinvastaisiin piireihin toisen venalaistamiskauden alkaessa 1908. Vanhin sisaruksista, Vera, oli toiminut senaatin kielenkaantajand ja tyOvaenlehtien toimittajana, Ljuba oli
kaynyt Sortavalan opettajaseminaarin ja oli niin ikaan ahkera kirj oittaja. Nuorin Maria oli Helsingin yliopistosta valmistunut maisteri ja opettaja. Kirjoittelunsa vuoksi kaksi vanhinta sisarta sai syytteen majesteettirikoksesta j a passitettiin Siperiaan. Nuorin pakeni
ensin Ruotsiin ja sielta Yhdysvaltoihin. Toiset sisarukset vapautuivat Siperiasta vuonna 1917 ja Vera oli vuonna 1918 auttamassa

60 Kollontai valmisteli Englannissa kirjojansa "TyOssakayva nainen" (1914) ja "Yhteiskunta ja
aitiys" (1916). Ks. Hentila 1989(a), s.182 ja alaviite 41.
61 Suomen Sosialidemokratisen Naisliiton seitsemannen edustajakokouksen pOytakirja 23.25.10.1913, s. 6-7.
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Moskovassa suomalaisia punapakolaisia. 62 Sosialidemokraattinen
naisliitto avusti vendlaisia aatetovereitaan keradmalla varoj a nalkaanakevien avustamiseksi vuonna 1917.63
Maltillisen suunnan edustajien yhteydet Neuvosto-Venajalle katkesivat naisliikkeen kahtiajaon jalkeen ja yhteyksia pitivat ylla
kommunistit ja vasemmistososialistit. 64 Viela lokakuussa 1917
naisliitto lahetti tervehdyksen vangitulle Alexandra Kollontaille.65
Kultakausi tradition lahteena
TyOldisnaisliikkeen historiassa vanhan tytivaenliikkeen kautta eli
aikaa ennen kansalaissotaa on usein mystifioitu ja se on nahty kollektiivisen toiminnan kultakautena. Luonnehdintaan onkin hyvat
perustelut. Aj oittuuhan tuohon kauteen j oukkoj arj estoj en perustaminen, suurlakko, danioikeustaisto, tsaarinvastainen kamppailu,
vuoden 1916 voitokkaat eduskuntavaalit ja j asenkunnan moninkertaistuminen vuonna 1917: tyiivaenliikkeen voittokulku ennen
suurta romandusta.
Vanhan tytivaenliikkeen kautta on sanottu myiis lukuisissa ty6vaenj arjestOj en historiikeissa yhtendisyyden aj aksi, josta seka sosiaalidemokraattisen etta vasemmistolaisen liikkeen traditio on
ammettu. Romanttinen kuva aatteellisesti puhtaan, alkuperaisen,
ensimmdisend jarjestaytyneen j a itsevarman tyOvaen marssista kohti
parempaa tulevaisuutta on kovin tuttu mista tahansa tyOvaenliikkeen historiasta. Luotu luokkaidentiteetin kuva on tietenkin fantasiaa, mutta sellaisena se on ollut tarked koossapitava voima etenkin kriisien ja hajaannusten vuosina.
Giddensia soveltaen voisi sanoa, etta traditionaalisissa yhteisOissa menneisyytta kunnioitetaan ja symboleja arvostetaan, koska ne sisaltavat ja sailtivat sukupolvien kokemusta.66

62 Lahteenmaki 1989, s. 152-153.
63 Suomen Sosialidemokratisen Naisliiton kandeksannen edustajakokouksen pOytakirja 4.6.10.1917, s. 19.
64 Kommunistien yhteyksista Neuvosto-Venajalle ks. Saarela 1996.
65 Suomen Sosialidemokratisen Naisliiton seitsemannen edustajakokouksen pOytakirja 4.6.10.1917, s. 13.
66 Ks. Hall 1999, s. 24.
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*Kansainvalinen naistenpaiva
Vida tanakin paivana vietettavan Kansainvalisen naistenpaivan historia liittyy kiinteasti naisten aanioikeuskamppailuun ja tyOldisnaisliikkeeseen. Ajatus eri maassa samanaikaisesti vietettavasta naistenpaivasta syntyi samoihin aikoihin Euroopassa ja Amerikassa. Asia oli
esilla jo vuoden 1907 Stuttgartin sosialistikongressa, mutta se ei johtanut konkreettisiin toimenpiteisiin. Yhdysvalloissa ryhdyttiin sanoista
tekoihin: tyOldisnaiset viettivat helmikuussa 1909 maanlaajuista naisten danioikeuspaivad. Virallisesti paths kansainvalisen naistenpaivan
vietosta tehtiin KOOpenhaminassa elokuussa 1910 seuraavin sanoin:
Kansainveilinen naistenpeiivei
27.8.1910 esitys Kansainveiliselle Sosialistiselle Naiskongressille KO6penhaminassa: Kaikkien maiden sosialistiset naiset jeirjestdveit joka vuosi yksissei neuvoin proletaaristen luokkatietoisten poliittisten ja ammatillisten
organisaatioiden kanssa naistenpaivan, jonka tarkoitus on ensisijassa
agitoida naisten eieinioikeuden puolesta. Vaatimusta on valaistava koko
naiskysymyksen yhteydessei ja sen on vastattava sosialidemokraattista käsitystei. Naistenpaivcillei on oltava kansainveilinen luonne ja se on
valmisteltava huolella.
Clara Zetkin, Kathe Duncker ja toverittaret.

Ensimmaisia kansainvalisia naistenpaivia vietettiin 19.3.1911, Suomessa
8.3.1914. Ennen kansainvalistymistadn naistenpaivia oli toki vietetty
kansallisesti niin porvarillisten kuin tyOldisnaistenkin piireissa. Porvarilliset naiset kokoontuivat keskustelemaan naiskysymyksista jo 1890luvulla epavirallisille danioikeupaivilleen. MyOs tyOldisnaisilla oli omia
naistenpaiviaan. Suomessa TyOldisnaisten liitto kehoitti vuonna 1902
naisosastojaan jarjestamaan naistenpaivia tykilaisnaisten "heratystyOn"
ja valistuksen merkeissa. Paivien ohjelmaan kuului tyiivaenasiaa, kasvatusta, siveytta ja terveydenhoitoa kasittelevia luentoj a. Li itto j arj esti
myOs 17.12.1905 naistenpaivan danioikeusvaatimusten vauhdittamiseksi:
se onnistuikin yli odotusten. Perati 22 000 henked arveltiin olleen mukana paivan tapahtumissa. Vuonna 1906 naisliitto paatti vakiinnuttaa
paivan vieton vuosittaiseksi tapahtumaksi. Valtiollisen danioikeuden saavuttamisen jalkeen Suomessa otettiin paivien teemaksi kunnallisen aanioikeuden vaatimus ja eduskunnan oikeuksien laajentaminen.
Miksi sitten paivaa vietetaan 8.3.? Se etta paivaa vietettaisiin joka
maassa aina samaan aikaan, ei alussa saanut kaikkien kannatusta. Muun
muassa asiaa ajanut Clara Zetkin katsoi, etta jarjestajille oli jatettava
liikkumavaraa, riitti etta paiva ajoittuisi suurinpiirtein maaliskuulle.
Amerikkalaiset ja suomalaiset esittivat kuitenkin paivan vakinaistamista. KaytannOssa vuosina 1911-20 vietetyt naistenpaivat vaihtelivat kui-
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tenkin maaliskuusta toukokuuhun, joskin useana vuonna paiva sijoitettiin maaliskuun 8.-9. paiville. Vasta tyOvdenliikkeen hajaannuksen
keen vuonna 1921 kommunistinen naisliike teki virallisestikin pdatOksen naistenpaivan vietosta juuri 8. maaliskuuta.
Maaliskuun kandeksannen paivan valinnalle on haettu monia selityksid. Amerikkalaiset ovat perustelleet paivan valintaa 8.3.1908 New
Yorkissa pidetylla naisten lakolla ja naisten ammattiliiton perustamispdivalld. Paivan merkitys on kytketty eri yhteyksissa historian vallankumouksiin, kuten Ranskan suuren vallankumouksen aikaisiin naisten
nalkamellakoihin vuodelta 1789, vuoden 1848 vallankumoukseen ja siihen liittyneisiin maaliskuun juhliin ja Pariisin kommuunin perustamiseen. Yhtd selitystd 8.3. traditioon ei siis ole lOydettavissa.
1920-luvulta aina 1960-luvulle saakka kansainvdlisen naistenpaivan
vietto oli leimallisesti itd-blokin maiden naisten hanke. Toki mytis Euroopan sosiaalidemokraatit viettivat sits vaihtelevasti. Uusi kaanne paivan vietossa tapahtui 1970-luvulla, jolloin siita alkoi tulla yleisemmin
naisten juhlapdivd. Tana pdivand kansainvdlisen naistenpaivan poliittinen luonne on rapistunut ja se on kaikkien naisten yhteinen juhlapdivd.
Lande: Hentila Marjaliisa—Lahteenmaki Maria, Kansainvalinen naistenpdivd
1910-1990. Tytivaen Arkiston julkaisuja 2. Helsinki 1990.

Kansainvalinen sosialistinaisten kokous peidtti KOOpenhaminassa
vuonna 1910 kansainveilisen naistenpaivan vietosta. Paiveiti vietettiin
ensimmelisen kerran
Suomessa 8.3.1914. Kuvan merkki on 1950-1uvulta. Kuva: Tyeiveien
Keskusmuseo.
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Sosiaalidemokraattinen naisliitto esitti muun muassa vuonna 1916
osastoilleen lukurenkaiden perustamista. Tahan tarkoitukseen suositeltiin seuraavaa kirjalistaa:
Marx—Engels: Kommunistinen manifesti
Kautsky: Erfurtin ohjelma
Kautsky: Siveysoppi ja materialistinen historiankasitys
Kautsky: Yhteiskunnallinen vallankumous
Danneberg: Sosialidemokratinen ohjelma
Kautsky: Ranskan vallankumousajan luokkavastakohdat
Bebel: Nainen ja sosialismi
Ursin: Tulevaisuutta kohti
Lisaksi esitettiin sopiviksi romaaneiksi seuraavia:
Aakjer: Vihan lapset
Zola: Ansa
Minna Canth: KOyhda kansaa
Erdan tyOldisnaisen nuoruus
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II. Kapina ja kapinalliset
1. Vuosien 1917-18 tapahtumat
Vanhassa valokuvassa nuorehko raskaana oleva nainen makaa kuolleena kadulla, huivi paassa, kadet ojossa. Hanta lahelld makaa
kyljittain kuollut hevonen. Kadun toisella puolella on ohikavelevia
kivaareilla varustettuja miehia valkoiset nauhat kasivarsissaan.
Jarkyttavan rauhallisen ilmapiirin valittamaa kuvaa katsellessa tulee mieleen, etta nainen on ollut vaarassa paikassa vadradn aikaan:
Helsingin Pitkansillan kupeessa huhtikuun lopulla 1918. Vai oliko
han sittenkaan paikalla sattumalta, oliko han uhri vai kanssasyyllinen?
Kuva ei kerro, kuka nainen oli tai oliko nainen punainen vai
valkoinen. Kuvan viesti on niin vahva sodan raadollisuudesta, etta
ehkapd ei olekaan olennaista tietaa naisen poliittista vakaumusta.
Sisallissodan harmaa vyOhyke
75 vuotta myOhemmin, vuonna 1993, joukko yliopistotutkijoita
muisteli kansallista murhenaytelmaa pohtimalla sits, mita nimitysta kaydysta, sodasta tulisi kayttaa. Ehdotuksia oli monta: kansalaissota, kapina, luokkasota, sisallissota, vallankumous vai vapaussota. Jokaiseen nimitykseen loydettiin perustelunsa riippuen siitä, katsottiinko asiaa punaisten vai valkoisten nakOkulmasta, taloudellisia tai ideologisia seikkoja painottaeni
Tata asetelmaa ja samoin koko tahanastista suomalaista
kansalaissotatutkimusta leimaa kaksijakoisuus ikaan kuin sodassa
olisi ollut vain kaksi osapuolta ja ikaan kuin koko kansa olisi todella osannut sanoa, olivatko he punaisia vai valkoisia. Tama kaksijakoisuus juontuu siita, etta tutkijoita on kiinnostanut etupdassa

1

Historiallinen Aikakauskirja 2/1993.
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Tampereen taisteluissa kaatuneita maaliskuussa 1918. Kuva: Kansan Arkisto.

sodan sotilaallisen ja poliittisen johdon teot ja toimet. Poliittisen
historian vastapainoksi on syyta tuoda tahan kaksijakoiseen ajatteluun uusi, sodan harmaa vyOhyke: epailijOiden, tietamattOmien ja
kantaansa maarittelemattOmien valtaisa j oukko.
Oletan, etta suuri osa naista harmaan vyOhykkeen ihmisista oli
naisia, joista toiset kamppailivat perheineen laman, nalan ja turvattomuuden arkisessa noidankehassa. Toiset puolestaan asuivat
niin etaalla poliittisesti tulenaroista keskuksista, etta sota ei koskettanut heita omakohtaisesti. Eri puolilla Suomea sota kosketti
naisia ja perheita eri tavalla. Eradn muistelijan tavoin: "Mei
jotka asuimme kaukana keskuksista, olisi pitanyt olla taito lukea
rivien vellista. Emme olleet leiheskeian tietoisia siitd, mites keskuksissa tapahtui, ja tuskimpa meidein mielipiteemme olisi paljoakaan
ratkaissut ". 2 Kriittisemmaksi alueeksi muodostui kansalaissodan

rintamalinjojen rajamaat seka tyOldisjoukkojen valtaama ns. punainen Suomi eli rajalinjan Viipuri—Pori etelanpuoleinen osa.

2
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Aatteet ja vaatteet 1964, s. 250.

Naisliiton kanta

Sosiaalidemokraattisen naisliikkeen johtonaiset muutamia lukuunottamatta liittyivat velvollisuudesta mukaan punaisen hallinnon toimintaan. Kaksi heista toimi ministerinakin — Suomen ensimmaisind naispuolisina ministereind — Hilja Parssinen ja Hanna Karhinen. 3 Naisliiton kanta aseelliseen yhteenottoon oli kielteinen: se
sopi huonosti sosiaalipoliittisia uudistuksia ja kansanvallan laajentamista korostavaan ohjelmaan. TyOldisnaisille sota merkitsi katastrofia, miesten, sulhasten ja poikien menettamista, kasvavaa
niukkuutta, epavarmuutta tulevaisuudesta, pelkoa ja huolta. Ensimmaisen maailmansodan alettua kansainvdlisen sosialistisen naisliikkeen kannanotot olivat vahvasti sodanvastaisia: murskasihan
sota sosialistisen ajatusmallin ty6vdenliikkeen kansanvalisesta
yhteydestd, eri maiden tyOldisista tulikin vihollisia.
Levottomuuksien lisaantyessd syksylla 1917 tyOldisnaisjarjestOt
ottivat aktiivisen roolin rauhanomaisten oloj en palauttamiseksi.
Sosialidemokraattinen naisliitto j arj esti useita rauhanmielenosoituksia ja julkaisi TyOldisnaisessa rauhaa korostavia kannanottoj a.
Muun muassa naisten militarisointia Venajdlld paheksuttiin syvasti. Oloj en kiristyessa vuodenvaihdetta kohti eradt naiset jaivat toiminnasta kokonaan pois. Syrjadnvetaytyneiden joukossa oli 5 1vuotias Miina Sillanpaa, joka ei endd osallistunut naisliiton lokakuiseen edustajakokoukseen 1917. 4 Hilja Pdrssinen kertoi ajan tunnelmista nain:5
Musta, musta on taivas. Lankeavat tummat varjot yli kylien ja kaupunkien. Tukanduttava aavistus puhkeaa uhkaavaksi todellisuudeksi. Ja tummaa taivaanrannan taustaa vastaan kuvastuvat sorron ja
nalein luurankohaamut. Kaamea on tuntea, miten paiva pakenee ja
yo yllattaa. Kaamea on vastavallankumouksen uhka ja neilkeivuoden
syksy...
Naisliitto julkaisi marraskuun yleislakon aikana 9.11.1917 kiertokirjeen, j ossa se ensimmaisen kerran kehotti "keiyheilistOnaisia olemaan valveilla ja tietoisia luokkansa vapaustaistelusta suurina
vallankumouksellisina hetkinei". Bolsevikkien valtaantulo Vend3
4
5

Ks. Piilonen 1988, s. 39-48.
Sos.dem. naisliiton liittotoimikunnan pOytakirjat 1.9.-30.12.1917. TA.
Hilja Liinamaa-Parssinen, Vallankumouskuvia TyOvaenjuhlaan Helsingissa 26.8.1917.
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j dila innoitti tyOvaenj arjestOsj a palauttamaan asemansa eduskunnan
hajotuksen jalkeen: sosiaalidemokraatit olivat menettaneet etulyOntiasemansa Venajan valiaikaisen hallituksen maarattya uudet
vaalit kesalla 1917.
Naisliittolaisten kiertokirjeen paasisalto kasitteli kuitenkin uusien kunnallislakien suomaa mandollisuutta osallistua seuraaviin
kunnallisvaaleihin. TyOldisnaisia kehotettiin asettamaan naisten
kunnalliskomiteoita, joiden tehtava olisi hoitaa kunnallisasiain
valmistelu naisten nakOkulmasta. Mielenkiintoista kiertokirjeessa
on se, etta tarvittaessa voitaisiin perustaa naisten jarjestysjoukkioita, jotka toimisivat mainittuj en tyOldisnaisten kunnalliskomiteoiden johdolla ja yhteistyOssa miesten jarjestysjoukkojen
kanssa. Naisten jarjestysjoukoilla olisi erikoistoimenaan sairaanhoitoavun antaminen. Viittaus ensiapuun ja kirjeen loppu ennakoivat selvasti aseellista yhteenottoa ja siihen valmistautumista:
"Osatoverit! Hetket ovat kalliit. PorvaristonhaikailemattOmyys ja
sokea, heidan luokkaetujaon turvaama politiikka on nyt kohonnut
huippuunsa. Emme eneiel sieda sita! Maamme valtiollinen vapaus
on luotava. On sdrjetteiva sulut kansanvaltaisten uudistusten tielta! " 6 Kirjeessa on selkeasti Hilja Parssisen kadenjalkia. Kuten edel-

lisesta viittauksesta kay ilmi, naisliittolaisten tavoitteet ovat vuosisadan alun tapaan kaksijakoiset: valtiollinen itsendisyys ja vapautus porvariston ikeesta.
Vield epavarmuudessa olevia tyOldisnaisia kiirehdittiin valitsemaan puolensa, kuten nimimerkki H.V.:n lokakuussa 1917 Metsdmaan Korvenkylan tyOldisnaisille osoitetusta kiertokirjeesta nahdaan:7
Suuri osa osastonne jasenistd rimpuilevat y ield mukana porvarillisten koplien "kotiopisto"hommissa. Ei sovi, etta palvelette kahta herraa. Sanoutukaajo kerrankin lopullisesti irti porvareistaja perustakaa keskuuteenne tyovaen rientoja edisteivei opintoseura. Siten saatte parempaa ajanvietetta kuin iankaiken kulkemalla porvareitten

talutusnuorassa...

Epavarmuutta suunnan valinnasta oli myOs naisliiton johdolla:
"...on meidein kunkin itse kohdastamme koetettava saada tarkka
6
7

76

Sos.dem. naisliiton kiertokirje 9.11.1917. TA.
Metsamaan Korvenkylan tyOlaisnaisille lokak. 1917. Kirjeita 1917. Sos.dem. naisliiton arkisto. TA.

Mielenosoittajia Nikolainkirkon (Suurkirkon) portailla Helsingissa vuonna 191
Kuva: Tyiivden Arkisto.

7.

selvyys siita, mihin pyrimme ja mita menettelytapaa toiminnassamme kelytamme... " Asian selvittamiseksi naisliitto pyysi kiinnitta-

maan erityista huomiota valistukseen ja perustamaan kirjallisuusja agitaatiotoimikuntia.8
Marraskuinen kiertokirje jai naisliiton ainoaksi kehotukseksi
osallistua "vapaustaisteluun". Liitto toimi Sosialidemokraattisen
puolueen esimerkin mukaisesti eika ottanut suoraan kantaa punakaartien toimintaan. 9 Naisliitto ei kuitenkaan missaan vaiheessa
vaatinut naisia osallistumaan aseelliseen taisteluun — sen ei yksinkertaisesti katsottu sopivan naisten tehtaviin. Tama ei kuitenkaan
tarkoittanut sita, etta naisliittolaisia olisi kehotettu pysynidan asian ulkopuolella. Painvastoin. Kaikissa myOhemmin julkaistuissa
artikkeleissa ja kirjeissa naisia pyydettiin olemaan miestensa tukena. Naisten tehtaviksi madriteltiin sairaanhoito, huoltoty6 ja en-

8
9

Naisliiton kiertokirje osastoille 16.10.1917. Sos.dem. naisliiton arkisto. TA.
Salkola 1985, s. 192.
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nen kaikkea henkinen tuki ja moraalin yllapitaminen. MyOs val-

koisten puolella naisten aseistamista pidettiin sopimattomana: ylipaallikko Mannerheim korosti, etta sotainen kamppailu rintamalla
oli miesten yksinoikeus ja velvollisuus. Sen sijaan "kodin ja konnun" hoitaminen kuului naisille ja niin myOs mandollisille naispataljoonille.1°
Ensimmaisen maailmansodan puhjettua kansainvalinen sosialistinen naisliike otti tiukan kannan "imperialistista" sotaa vastaan.
Clara Zetkinin vetoomus kansainvalisen tyOvaenliikkeen yhtendisyyden puolesta Kaikkien maiden sosialistinaisille! julkaistiin
TyOldisnaisessa 20.10.1917. Kymmenen paivaa myOhemmin riihimakeldinen Anni Joki kirjoitti samasta aiheesta:"
Satoihin nousevat ne vastalauseet, joilla maamme sosialidemokraattinen ty6vdestei on tuominnut sodan, heiikeiilemeittômein ja raa 'an teurastuksen, jonka alkusyyt ovat kapitaalimaailman tekaisemat, saadakseen sota-ajan riiston kautta perinpohjin toteuttaa imperialistiset
saalistussuunnitelmansa...Sallitteko ilman vastarintaa ryOstelei
poikanne ja miehenne kasarmeihin, jeirjestelmeillisesti oppimaan
ihmisteurastusta sen sijaan, etta he tyollaan hyeidyttaisivat yhteiskuntaa? Ette voi! Ette saa! Meistei proletaarinaisista teiytyy loytya
sen verran inhimillisyytta, ettemme voi vastalauseitta sivuuttaa porvariston julkeata sotalaitossuunnitelmaa. Pienen kansan ainoa, paras turva on aseettomuus. TyOleiisnainen: lastesi, nuortesi tulevaisuuden teihden tee jotain!

Paitsi yleinen maailmanrauha, tyOldisj arj estOj a huolettivat kaavailut suojeluskuntien julistamisesta hallituksen joukoiksi.
Joulukuun puolivalissa 1917 naisliiton julistuksissa oli selked
sanoma: "Sotalaitosta vastaan TyOldisnaiset puhukaa! Tuo kaikin
puolin turmiollinen yritys tulisi tukemaan porvarillista luokkavaltaa ja lujittaisi osaltaan kaikissa maissa rehoittavaa, kapitalismin kannattamaa militarismia. Kehoitetaan tyOldisnaisten jeirjestOjei toimeenpanemaan joulupaivand suuria tyOldisnaisten
mielenosoituskokouksia... " 12 Naisliitto kaantyi ulkomaisten sosi-

aalidemokraattisten naisjarjestOjen puoleen ja kehotti naitakin toimeenpanemaan rauhanmielenosoituksia.

10 Soikkanen 1969, s. 205.
11 Koyhalistoaidit! Riihimaella 30.10.1917. Sos.dem. naisliiton kirjeet 1917. TA.
12 Sos.dem. naisliiton kiertokirje 14.12.1917. TA.
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Hilj a Parssinen laati mallialustuksen joulupaivan rauhankokouksille ja varoitti, ettei "pistinvallalla ja siseiisellei sotavoimalla"
voida alhaalta tulevaa sodanvastaisuutta poistaa, vaan silla painvastoin lietsotaan lisaa levottomuuksia, jotka johtavat "veriseen
kansalaissotaan". Vaihtoehto aseistukselle olisi hanen mukaansa
yhteiskunnalliset uudistukset ja "pohjakerrosten" taloudellisen tilan korj aaminen. 13 Rauhankokouksia j arj estettiin mytis j oulun j alkeisella viikolla. Esimerkiksi Kymintehtaan j a Kouvolan tyetvaenyhdistysten naisosastot j arj estivat suuren kansalaiskokouksen sotaa j a sotalaitosta vastaan 30.12.1917. m Mytis Turussa j arj estettiin
suomalaisten j a venalaisten yhteinen kulkue j a rauhankokous.'5
Eduskunnassa kaytiin myOs kiivaita puheenvuoroj a sotalaitosta
vastaan ja puolesta. Anni Huotari piti naisliiton nimissa 11.12.1917
puheen, jossa han vastusti jyrkasti sotalaitoksen perustamista Suomeen. Han ihmetteli, etta "juuri nyt, kun maailman sotakauhut ovat
silmiemme edessei, puuhataan Suomeen sellaista" . Han korosti, etta
naiset kaikissa maissa ovat nousseet sotalaitosta vastaan, silla juuri naiset saavat siita eniten karsia, erityisesti siita karsisivat tyOldisnaiset. Samassa eduskuntapuheessaan Huotari julkisti naisliiton
ponnet, joiden mukaan sotalaitosta oli vastustettava ensinnakin
siksi, etta sota yleensa ja sen perustana oleva sotavaki soti sosialistista maailmankatsomusta ja veljeyden aatetta vastaan. Toiseksi
ponsissa tandennettiin, etta kaikissa maissa sotaj oukkoj a kaytetaan
tyiivaenluokkaa vastaan ja naisten mukaan oli syyta olettaa, etta
nain kavisi myOs Suomessa. Suomen vahainen sotavaki olisi siksikin naisten mukaan turha, ettei se voinut asettua suurvaltoja vastaan. Lisaksi miehia tarvittiin tyiissa maan hyvaksi eika lorvailemaan siveellisesti turmeleviin kasarmeihin.16
Seuraavana paivana eduskunta sosiaalidemokraattien suureksi
pettymykseksi hyvaksyi 97 aanella 85 vastaan lain suojeluskuntien nimittamisesta Suomen sotalaitokseksi. TyOrnies-lehden kirj eenvaihtaja kuvasi tyOvaestOn edustajien jarkytysta j a kirjasi tulistuneen Hilja Parssisen huudanduksen: "Mina katsoin porvariston

13 "Sotalaitos Suomeen?" 18.12.1917 Sos.dem. Naisliiton puolesta H. Parssinen. Sos.dem.
kirjeet 1917. TA.
14 Tyomies 10.1.1918, s. 4.
15 TyOmies 3.1.1918, s. 4.
16 Anni Huotarin eduskuntapuheenvuoro 11.12.1917. Sota sotaa vastaan 1973, s. 113-115;
Anni Huotarista ks. myOs Markkola 1997, s. 145-162.
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iloista naurua peititejksen johdosta. Mutta mina sanon, to jotka nyt
nauratte, to kohta itkette. "17

Viela 25.1.1918 naisliitto lahetti osastoilleen kiertokirjeen, jossa se kannusti jarjestdmaan kansainvalisia naistenpaivia, teemana
sosiaalidemokraattinen naisliike ja taistelu militarismia vastaan.18
Turhaan. Kolme paivaa myOhemmin aseet alkoivat puhua.

Naissotilaat

Naisten rooli Suomen kansalaissodan taisteluoperaatioissa ja hallinnollisessa j ohdossa oli marginaalinen. Tasta huolimatta naisten
osallistuminen etenkin punakaartien toimintaan aseellisina joukkoina on kiehtonut monia erikoisuutensa takia. Sodan aikana ja
sen jalkeen aseistautuneet punikkinaiset olivat valkoisille oiva propaganda-ase. Heissa nahtiin ruumiillistuvan punakapinan moraalittomuus ja julkeus. Viime aikoina historiantutkimus on niin ikaan
naisista puhuttaessa kiinnostunut juuri tasta miehisesta toimintamuodosta.
vuosiNaisten aseistaminen ei ollut ensimmaista kertaa
sadan alussa vastarintaliikkeen aikana j a erityisesti vuosina 190506 asiaa oli pohdittu. Kuten aiemmin on kerrottu, naisliitolle tuli
runsaasti tiedusteluj a naiskaartien perustamisesta, harj oituksista
seka mandollisesta kaartien rintamerkeista. Naisliitto otti naiskaartien perustamiseen kielteisen kannan. Naisliiton johto vastusti ensinnakin kaarti-nimen kayttOd ja korosti, etta "naisten ei ole
tarpeellista esiintya ulkosalla harjoituksissa miehia matkien" perustamalla punakaarteja. Niiden sijaan kehoitettiin aidossa valistushengessa perustamaan naisten suurlakkokomiteoita ja lukurenkaita.19
Mallia naisten aseistamisesta saatiin myOs Venajalta, missa naiset olivat jo 1800-luvulta lahtien osallistuneet miesten rinnalla ja
aseet kasissa katumellakoihin. MyOs ensimmaisen maailmansodan
aikana venalaisissa osastoissa rintamalla oli mukana naisia. Naispatalj oonia perustettiin vapaaehtoisuuteen perustuen etenkin lokakuun vallankumouksen 1917 j alkeen. Monien naisten kapinoinnin

17 TyOmies 21.1.1918, s. 4.
18 Naisliiton kirjelma 25.1.1918 piiritoimikunnille. Sos.dem. naisliiton arkisto. TA.
19 Sos.dem. naisliiton kiertokirjeet v. 1905-06. TA.
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Naispunakaartilaisia k7ipurista kevddlla 1918.
Keskelld Saimi Sorvali ja
oikealla Hanna Sorvali.
Kuva: Ty&den Keskusmuseo.

pontimena oli yha heikentyva elintarviketilanne. Suomen kansalaissodan sytyttya oli vapaaehtoisten, punakaarteihin liittyneiden
venalaisten joukossa mytis yksittaisia naisia ainakin Tampereella
j a Karjalan rintamalla, mika lienee ollut esimerkkina suomalaisille naisille.2°
Kaiken kaikkiaan Suomen punakaarteihin kuului noin 2 000
naista eli noin kolme prosenttia punakaartin kokonaisvahvuudesta.
On kuvaavaa, etta nuo pari tuhatta naista eivat varvaytyneet sosialidemokraattisesta naisliitosta, vaan pdaosin sosialidemokraattisesta
nuorisoliitosta. Olivathan naissotilaat nuoria naimattomia naisia,
enimmakseen ompelijoita, palvelijoita ja teollisuustyOldisia. He
pyrkivat pukeutumaan yhdenmukaisesti housuasuihin ja otattivat
valokuvia muistoksi vallankumouspaivistd. Naiskaartej a perustettiin helmi—maaliskuussa 1918 ensin Helsinkiin ja Viipuriin, sitten
mytis MaritsaMan, Kotkaan, Orivedelle, Loviisaan, Maariaan,
Uuraalle, Tampereelle, Kangasalalle ja Juupaj oelle.21

20 Ks. Stites 1987, s. 246-255; Piiroinen-Honkanen 1995, s. 12-16; Myôs McDermid 1999;
Wood 1997; Porter 1988.
21 Klemettila 1976, s. 88 seka liite 1.
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Eri yhteyksissa naisten keskeisimmiksi liittymismotiiveiksi on
arveltu aatteellinen innostus ja taloudelliset syyt. Mytis ystavien
esimerkki, seikkailunhalu, nuoruudesta johtuva toiminnanhalu seka
elintarvikepulasta johtuvat taloudelliset seikat vaikuttivat liittymiseen. Taloudellinen motiivi oli etenkin nuorille, tehtaista ty6ttOmaksi jaaneille naisille tatted. Kaartilaisille maksettiin palkkaa,
jonka lisaksi he saivat muonan ja vaatetusta. Taman takia myEis
monet taloudellisessa andingossa olevat vaimot pyrkivat kaarteihin.
Heita ei kuitenkaan niihin mielellaan otettu. 22 Martta Salmela oli
eras niista naimisissa olevista ja perheellisista naisista, joilta evattiin padsy kaartiin. Silloin han oli ulosajosta "syclanjuuriaan
myOden loukkaantunut", myOhemmin kun hanen miehensa vietiin
leiriin, han kiitti mielessaan ettei hanta oltu huolittu. 23 On kuitenkin liioiteltua sanoa, etta naiset liittyivat punakaarteihin pelkastaan leivan tanden: taustalla oli lahes aina jonkin asteinen aatteellinen sitoutuminen — tai suoranainen yhteisOn tai johtajien taloudellinen j a sosiaalinen painostus.
Punakaarteissa jouduttiin nimittain sodan jatkuessa turvautumaan yha enemman pakotteisiin. Aluksi korostettiin, etta liittyminen kaartiin oli tyOvaenluokkaan kuuluvan velvollisuus. Mytihemmin tandennettiin, etta punakaartiin liittymasta kieltaytyva oli petturi. Maaliskuun alussa 1918 kansanvaltuuskunta paatti, eta elintarvikekorttien saanti riippui kuulumisesta punakaartiin tai ty6skentelemisesta "yleishyOdyllisissa tOissa". Paikallisesti saatettiin
kayttad voimakkaampiakin pakotteita. Sodan aikana kirjoitetuista
kirjeista nandaan, etta etenkin vanhemman ja keskipolven tyOvaenliikkeen aktiivit kokivat vakivallanteot hyvin raskaina ja punaisten asiaa vaikeuttavana. Esimerkiksi aidit kirjoittivat rintamalla
oleville pojilleen pyytden naita muistamaan jumalan ja aidin uskon. Kotijoukoille sodan padmadrat jaivat monta kertaa epaselviksi ja tapahtumat olivat kaoottisia. Laheisten menettamisen pelon
lisaksi tyOldisaiteja huolestuttivat heikko elintarviketilanne ja muut
kaytann011iset arkipaivan asiat.24
Nuoret naiset, jotka liittyivat punakaarteihin, kohtasivat palj on
ennakkoluuloj a mytis omiensa puolelta. Muuan makitupalainen
arvosteli ankarasti naisten tuba mukaan. Hanen mielestaan puna-

22 Piiroinen-Honkanen 1995, s. 25-33;
23 Salmela-Jarvinen 1966, s. 137-140.
24 Soikkanen 1969, s. 118-121,195,287.
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*Nai sten mars si
Silloin Kertun eiiti pyyheilsi juosten portista ja huusi: "Tulkaa katsomaan, naiset marssivat rintamalle!" SyOksyttiin kadunkulmaan, 4.
linjan ja Porthaninkadun kulmaan. Ja tosiaan. Pitkei rivi naisia marssi
pitkalle sillalle pain. Heillei oli kiveieiri olalla, ei kaikilla, josta joku
tiesikin, ettei ne on sairaanhoitajia. Jokseenkin jokaisella oli esiliina,
josta joku arveli ettei kai taskujen tanden. Liina oli sidottuna tiukasti
niskaan, josta taas joku sanoi "ettei nuttura hajoaisi"

Itkevia lapsia koetti pysytella rivistOn mukana, pitaen kiinni aitinsa
hameesta tai kadesta. Naiset marssivat vakavin kasvoin, pystypain,
suoraselkaisina, uljaina. He lauloivat ja marssivat sen tandissa. Katu
kaikui heidan laulustaan. He lauloivat sits samaa laulua, jonka koko
kulmakunnan lapsetkin olivat oppineet, sen jalkeen kun venalainen sotavaki jatti koulun ja punakaartilaiset ottivat sen haltuunsa. Se oli ollut
myEis lasten marssilaulu sotaleikeissa: "Pieni Suomen kansa, katkoo
kahleitansa... Aiti itki ihan huutamalla: tama ei voi olla oikein! Ei voi!"

Juuri aitien osallistuminen sotatoimiin aiheutti tunnekuohua paitsi
tytivaestOn itsensa keskuudessa, mytis porvarillisissa piireissd. Mannerheimin paivadskyn mukaan valkoisten naisten paikka oli kriisin hetkellakin
"Sotaista kamppailua piddn miehen yksinoikeutena ja velvollisuutena" Nain Mannerheim vastasi Lapuan naisliiton ja Suomalaisen Naisliiton Helsingin osaston aikomuksiin perustaa naispataljoonia.
Naispataljoonat eivat siis olleet yksinomaan punaisten hankkeita, tosin
vain he saivat esikunnaltaan luvan niiden perustamiseen.
Lande: Kansalaissodan aikana 9-vuotiaan Esteri Mikolan (s. 1909) muistelma
1930-luvulta. SATA 11680-11738. SKS; Soikkanen Hannu, Kansalaissota dokumentteina 2. Valkoista ja punaista sanankayttoa 1917-18. Helsinki 1969, s.

205.

kaartilaiset olivat remusakkia, joka kaiket ) 1 E4 tanssi ja melusi.
Hanen mukaansa naisia ei olisi pitanyt kuljettaa rintamalle, silla
"ne pilasivat koko sakin " . 25 Kansalaissodan rintamanaisia voidaan
verrata toisen maailmansodan aikaisiin nuoriin rintamalottiin, joskaan Suomessa lotat eivat olleet aseistettuja.

25 Soikkanen 1969, s. 183.
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2. Puheenjohtaja Aalle-Teljon sota
Tammikuun lopussa 1918 Ida Aalle-Teljo kaveli Helsingin keskustassa mieli kuohuksissa. Han oli juuri lukenut tolppaan kiinnitetysta
julistuksesta, etta vallankumous oli alkanut. Ida oleili kotona
nittyneend pari seuraavaa paivaa, kunnes han 30.1. sai kirjeen Eero
Haapalaiselta. Hanen oli valittOmasti saavuttava Kansanvaltuuskunnan huoneistoon Senaatintorille. Ida sai tehtavakseen matkustaa ladkari Castrenin kanssa Malmille, jossa oli odotettavissa verinen yhteenotto. Tappelua ei tullut, mutta Ida joutui seurueineen
punakaartilaisten epaluulon kohteeksi ja han paasi pois Malmilta
vasta seuraavana paivana.
Helmikuun 6. paivana Aalle-Teljo maarattiin TyOvaen
neuvoston jaseneksi naisliiton ehdotuksesta. Ida oli tuohon aikaan
naisliiton puheenj ohtaj a ja kauan harkittuaan han suostui tehtavaan
"velvollisuudesta puoluetta kohtaan" Hanen tehtavakseen annettiin mielten rauhoittaminen ja moraalin yllapitaminen. Han kiersi
niin rintamalla kuin toreillakin pitamassa puheita. Han sai toimestaan palkkaa kandelta kuukaudelta 1 200 markkaa.26
Lisaksi han oli yhdessa Miina Sillanpaan ja Hedvig Gebhardin
kanssa Helsingin kaupungin hataapukomitean alaisessa keittolakomiteassa, joka oli perustettu edellisena vuonna.27
TyOrniehessa esiteltiin 4.2.1918 TyOvaen Paaneuvostoon valitut jasenet ja varajasenet. Naisista oli valittu neuvostoon Hanna
Kohonen Viipurin itaisesta piirista, Anni Savolainen Mikkelin piirista ja naisliitosta Ida Aalle-Teljo. Varajasenina toimivat Turun
pohjoisesta piirista Aino Forsten, Oulusta Hilda Herrala ja naisliitosta Olga Manner. Muista naisliiton johtohenkilOista Hilj a Parssinen oli valmistelevan valiokunnan jasen ja kansanvaltuutettu eli
ministeri, Anni Huotari oli oikeudellisen jaoston lainvalmistelukunnan jasen, Alma Jokinen Tampereelta oli oikeudellisen jaoston
ylioikeuden jasen j a Hanna Karhinen Paaneuvoston tulkki, sihteeri ja Parssisen ohella toinen naispuolinen kansanvaltuutettu. Aura
Kiiskinen oli Paaneuvoston Elintarvikeosaston ja TyOasiainosaston
toimitsij a ja kassanhoitaja. Hanna Malm oli TyOvaen Paaneuvoston

26 Suomen Paaneuvoston jasenten palkkalistat 14.2.-15.3.1918. Ida Aalle-Teljoa koskevan
Valtiorikosoikeuden poytakirjan 28.5.1919 liite. KA.
27 Keittolakomitean poytakirjan 9.3.1918 ote. Ida Aalle-Teljoa koskevan Valtiorikosoikeuden
poytakirjan 28.5.1919 Hite. KA.
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Sisdasiainosaston sihteeri, Hulda Salmi kouluneuvoston jasen ja
Elviira Vihersalo oikeudellisen jaoston "ekspeditOOri". Kaiken
kaikkiaan naisia oli Suomen vallankumouksen keskushallinnossa
virkailij oina 61, j oista edella nimelta mainitut 11 olivat j ohtavissa
tehtdvissa ja loput 50 olivat varajasenia, konekirjoittajia, lahetteja
ja muuta toimistohenkilOkuntaa. Hallinnossa toimi kaikkiaan 500
henkiltia, joten naisten osuus oli noin 12 prosenttia.
Naiset osallistuivat sisallissodan aikana tOihin, joita heille osoitettiin. Valtaosa mukana olleista naisista toimi elintarvike-, huolto-, jarjestyksenpito- ja ensiaputoiminnassa. Taisteluj en kaannyttya
tytivaelle epaedullisiksi maaliskuussa, alettiin asepalvelukseen ottaa myOs naisia. Padasiassa he joutuivat vartiointitehtdviin, mika
saattoi olla taisteluhaluisille tytoille pettymyskin: "Meitei oli joukko tehtaan tytteijei, jotka olimme peieitteineet liittya punakaartiin...komennettiin ruoanlaittajiksi tai sairaanhoitajiksi. Landen
naiskomppaniaan otettiin naisia, meitei leihti kolme tytpeiaseveimme rintamalle. Jouduimme radan vartiointiin. "28

Kuukauden vaihduttua huhtikuuksi alkoivat punaisten tappiot
kasvaa. Tampereen antautuminen valkoisille 6.4. merkitsi punaisten havitita. Punaiset johtohenkilOt alkoivat siirtya kohti itaa. Huhtikuun lopussa 1918 Ida Aalle-Teljo siirtyi miehensa kanssa viimeisten punaisten joukossa Helsingista Kotkaan, jossa han osallistui ainoana naisena rauhanneuvotteluihin paikallisen valkoisen
kaartin kanssa. Han otti osaa myOs muonitusosaston tyOhOn 29 ja
piti vappuna sovittelevan puheen Kotkan tytivdest011e. Toukokuun
kolmantena paivand han siirtyi kaupungista Tiutisten saarelle sisarensa luo. Siena han tapasi vanhan ystavansa Maria Paaso Laineen,
joka oli paennut sotaa poikansa luo. Kun huhuttiin, eta kiinni saadut punaiset tapettiin heti, ldhtivat Aalle-Teljotkin pakoon saarille. Idalle oli jarjestetty laivamatka Venajalle, mutta han ei halunnut Milted ilman miestdan.
Aalle-Teljon pariskunta pakoili saarelta toiselle puolitoista kuukautta. Kesakuun puolivalissa he uskaltautuivat Viron maaseudulle ja syksylla 1918 Tallinnaan, missa KyOsti Teljo sai paikan orkes-

28 Mandi Nirosen muistelus 1918 tapahtumista. Ka.
29 Luettelo huoltoasiain osaston henkilOkunnasta Kotkassa 16.4.1918 ja Lentolehtinen Kymenlaakson tytivaelle 1.5.1918. Ida Aalle-Teljoa koskevan Valtiorikosoikeuden pOytakirjan
28.5.1919 Iiitteet. KA.
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Rakas Aune!
(Samoin muut lapseni).
Jos nykyisessa taistelussa sattuisi kaymaan niin onnettomasti, etta aitisi
ja mina joko joutuisimme vangiksi tai kuolemaan, niin jatan mina siskosi ja
veijesi sinun hoitoosi. Koeta olla heille hyva sisko, kun olet meidan
sijaisenamme. Kasvata heita kunnon ihmisiksi ja kunnioittamaan vanhempainsa muistoa, vanhempain, jotka ovat tehneet kaikkensa teidan hyvaksenne ja uhranneet kalleimpansa kOyhalistOn asian eteen. Huolimatta erinaisista ennakkoepailyista nykyisen aseellisen taistelun suhteen olemme katsoneet olevamme velkaa Iiikkeellemme kaiken tyOkykymme, kun kerran
valtataisteluun on paatetty !aka Olemme kasvaneet sosialidemokratisen
Iiikkeen mukana, ja velvollisuutemme kutsuu meita.
Taman kirjeen alta lOydat Pellavatehtaan TyOvaen Osuuskaupan antaman saastOkirjan, jossa on saasts55 1 500 markkaa seka korot. Niilla paasette alkuun. Rahat on nyt nostettava Osuusliike Voimalta. Sitten kun Ufa
tulee, muutettakoon myEis talo-osakkeet rahaksi. Ne ovat 800 markan panttina Hameen TyOvaen SaastOpankissa. Ei pida myyda niita alle 5000 markan. Tarpeettomampaa irtaimistoa, kuten salin kalusto, suuri kirjoituspOyta
y.m. voidaan sitten rahaksi muuttaa. Kaikessa sopii kayttaa esim. Arvi Ahosta
apuna. Henkivakuutuksistani on varmasti voimassa vain 2000 markan vakuutus "Suomessa", mutta pitaa kuitenkin koettaa saada "Suomen" 3000
mkan ja Kalevan 2000 mkan vakuutus.
Koettakaa kukin 1(5)/0 koulua niin pitkalle kuin varoja riittaa. Poikain
ainakin toivoisin jatkavan yliopistoon asti. Ellei sovi, niin sitten on antauduttava mille tahansa kunnialliselle alalle.
Pitakaa, jokainen lapsikultani, elamantiellanne kunniallisuutta ja rehellisyytta ohjeenanne! Alkaa mytiskaan unohtako sits asiaa, jonka puolesta
vanhempanne ovat tyOskennelleet ja karsineet.
Hyvasti rakkaat lapseni Aune, Aili, Aino, Tauno, Terttu ja Tapio!
Onnea elamanne tide!
Isanne
Anton Huotari
Tampereella 18/2 1918
J.K. Aunelle
Niin pian kuin kykenet kirjalliseen tyi5hOn, etsi kokoon tarkeimmat
kirjoitelmani. Niita on eri julkaisuissa kaunokirjallisia seka asiallisia ja Kansan Lehdessa runsas maara asiallisia artikkeleita monilta aloilta. Voisit julkaista niista toisen kaunokirjallisen ja toisen artikkelikokoelman. Se olisi
muistoni.
Isasi

Anton Huotarin liikuttavajeleihyvellskirje lapsilleen helmikuussa 1918. Ero laps isto ei ollut lopullinen. Huotarit keskeyttiveit pakomatkansa ja palasivat kotiin. eidat tuomittiin vankilaan, josta Anni Huotari vapautui keseikuussa 1919 ja An' on
Huotari tammikuussa 1922. Leihde: Anton Huotarin arkisto. Tyovaen Arkisto,
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terista. Maaliskuussa 1919 pariskunta pidatettiin ilmiannon perusteella ja passitettiin vangittuna Suomeen. Helsingin satamassa VdinamOisen tuloa oli vastassa suuri joukko Idan ystavia, muun muassa Mimmi Kanervo. He tervehtivat eloonjaaneita huudanduksin,
kukkasin j a paketein."
Ida Aalle-Teljo tuomittiin valtiorikosoikeudessa vankeuteen huhtikuussa 1919: 12 vuotta kuritushuonetta j a 15 vuotta ilman
kansalaisluottamusta. Kuultuaan tuomionsa Aalle-Telj o oli j arkyttynyt ja kirjoitti armonanomuksensa pianistin rouvan ja entisen
kansanedustajan statuksella. "Kun en parhaalla tandollanikaan voi
keisittdd etta moista ankaraa rangaistusta olisin ansainnut..." Han
paheksui syvasti sita, etta raskauttavana seikkana hanelle oli luettu osallistuminen tyOvaenj arjestOj en toimintaan. Kuulumistaan paaneuvostoon han selitti silla, etta katsoi maltillisten henkilOiden
olleen velvollisia rauhoittamaan tilannetta: han ei ollut liittynyt
kapinallisten hallintoon suinpain, vaan tarkan harkinnan jalkeen
j a sosiaalidemokraattisten naisten pyynnOsta j a naisten edustaj ana
— hanhan oli naisliiton puheenjohtaja. Naisliitto suhtautui hanen
mukaansa koko ajan kielteisesti kapinaan. Ansiokseen Aalle-Teljo
sanoi, etta han ajoi paaneuvostossa naisten aseistamista vastustavaa
kantaa. Punakaarti Oath kuitenkin vastoin hanen tahtoaan toisin.
Aalle-Telj on puolustuspuhe valottaa hanen ja muidenkin naisten asemaa Sosialidemokraattisessa puolueessa: "... viaksi on luettu myos se, etta olen puolueessa johtavassa asemassa. Ttillainen
imarteleva lausunto ei nyt kumminkaan vastaa todellisuutta. Johtoon ei voinut vaikuttaa syysta, etta puolueen enemmistO kannatti
vasemmistopolitiikkaa, kun taas mind revisionistina lukeuduin
puolueen oikeistoon. Puolueen naisten keskuudessa minulla oli
jonkun verran luottamusta, teimei johtui siitei, etta koko lyOni ja
toimeni tarkoitti tyOldisnaisten aseman parantamista ja teitei
tarkoitusperaa varten uhrasin kaiken aikani ja kykyni... " 31 Viroon

han pakeni pelastaakseen yksinkertaisesti henkensa tilanteessa,
jolloin tutkimatta ja tuomitsematta ampuminen alkoi. Aalle-Teljon tuomio lieveni sittemmin siten, etta han vapautui vankilasta
tammikuussa 1922 eli hanen vankeutensa kesti lahes kolme vuotta.

30 Ida Aalle-Teljon muistelmat 1941. Y.K. Laineen kokoelma, kansiot 4 ja 10. TA.
31 Ida Aalle-Teljon kuulusteluasiakirjat. Valtiorikosoikeuden poytakirja 28.5.1919 liitteineen.
KA.
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* Naistoverin puolustuspuhe
Erdand toukokuun paivana 1919 asteli Helsingin laaninvankilaan kaksi
naista. Toinen heista oli tunnettu kansanedustaja Miina Sillanpaa, toinen Aino Artukka. Naiset ilmoittautuvat Valtiorikosoikeuden avustajalle
ja pyysivat etta heita kuulusteltaisiin vangitun Ida Aalle-Telj on asiassa.
Oikeus suostui naisten pyyntOtin ja kuulusteli Sillanpaata valallisesti ja
Artukkaa ilman valaa. Sillanpad kertoi, etta hanen kasityksensa mukaan
vangittu ei hyvaksynyt aseellista toimenpidetta ennen kapinaa eika myOskaan kapinan aikana. Aalle-Teljo oli hanen mukaansa paheksunut punakaartin toimia useasti. Vangittu oli ajanut Sillanpaan mukaan naisasiaa
paaneuvostossa.
Sillanpaa jatkoi lisaksi, etta kun suurlakon 1905 aikana suunniteltiin
naisten liittamista punakaartiin ja naispunakaartien perustamista, vastusti Ida Aalle-Teljo jyrkasti aikeita. Kuulusteltavat antoivat oikeudelle
myOs otteen vuonna 1917 perustetun Helsingin kaupungin keittolakomitean pOytakirjasta, josta ilmeni ettei komitea ollut punakaartin alainen, vaan kunnallinen: siihen kuuluminen ei siis voinut olla rikos. Komitea lahetti ruokaa myOs valkoisille vangeille. Se joutui kuitenkin toimittamaan ruokaa myas punakaartille: kaarti ei toimittanut sille elintarvikkeita ilman tata. Keittolakomiteaan kuuluivat sosiaalidemokraattien
lisaksi Suomalaista puoluetta edustanut ensimmaisen eduskunnan kansanedustaj a Hedvig Gebhard j a kuulusteltava Aino Artukka.
MyOs muita porvarisnaisia pyrki toimimaan sodan aiheuttamien
seuraamusten lieventamiseksi. Nuorsuomalainen kansanedustaja Lucina
Hagman oli sodan sytyttya pyrkinyt jopa sovittelemaan rauhaa ja kaynyt esittamassa neuvotteluj a 1.2.1918 Kansanvaltuuskunnassa.
Miina Sillanpaan rooli ja ratkaisut naisliiton yhtena johtohenkilOnd
olivat kriisin hetkella toiset kuin Aalle-Teljolla. Siind missa Aalle-Teljo pasifistisesta kannastaan huolimatta paatti tehda mita tehtavissa oli,
Sillanpaa luopui syyskuussa 1917 naisliiton liittotoimikunnan j asenyydesta eika halunnut osallistua toimintaan "levottomien olojen takia".
Tama ei kuitenkaan tarkoittanut sita, etta han ei tehnyt mitaan. Han toimi aktiivisesti em. keittolakomiteassa, avusti tuttaviaan, kuten Aura
Kiiskista, Hulda Tihlad ja Edvard Gyllingia, naiden pakomatkalle hankkien passej a ja ytivyttaen heita kotonaan.
Sillanpaan poliittisen uran nakOkulmasta siirtyminen sivuun kapinan
hetkella avasi hanelle kuningastien sodan jalkeen.
Lande: Ida Aalle-Teljon mappi. Valtiorikosoikeuden poytakirjat liitteineen
12.5.1919. Ida Aalle-Teljon kirje Valtiorikosoikeudelle 13.5.1919, nro 25856.
KA; Aura Kiiskisen kirje Miina Sillanpaalle 20.4.1918. Miina Sillanpaan arkisto. TA; Makikossa Oma, Yhteiskunnalle omistettu elama. Helsinki 1947, s.
222-224; Soikkanen Hannu, Valkoista ja punaista sanankayttOa. Kansalaissota
dokumentteina 2. Helsinki 1969, s. 155.
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3. "Punikkiarnma" Hjulgrenin teloitus
Kansanedustajina toimineista sosiaalidemokraattisista naisista teloitettiin sodan loppuselvittelyissa yksi, joutsenolainen Sofia eli
Sohvi Hjulgren (os. LundstrOm). Sosso, joksi hanta ystavat kutsuivat, syntyi vuonna 1875 Kullaalla. Han oli ammatiltaan kutoja ja
naimisissa Ulvilasta kotoisin olevan sahatytilainen Antton Hjulgrenin kanssa ja heilla oli yksi lapsi. Perhe eli taloudellisesti suhteellisen hyvin, silla mies oli Joutsenon kunnan tOissa tyOnjohtajana.
Eduskunnassa Sofia Hjulgren oli vuosina 1914-16.
Sofia Hjulgren ammuttiin 43-vuotiaana 5.5.1918 Viipurissa koirien hautuumaalla punaisten joukkoteloituksessa. Toisen tiedon
mukaan ampuminen olisi tapahtunut 21. toukokuuta. Ennen kuolemantuomion langettamista Sofia piti sorakuopan reunalla puheen,
josta on jaanyt tietoja ns. luokkasotakirjallisuuteen. Eras tarina
kertoo, etta odotellessaan ampumistaan Hjulgren olisi noussut pienelle mattaalle, paljastanut rintansa ja puhunut. Puheen sisaltO vaihtelee vahan, mutta eraiden muistelujen mukaan Sofia Hjulgren julisti, "ettei teimei vapaudelle vuodatettu veriuhri hukkaan vuoda,
vaan jokainen pienikin ruohonkorsi, joka teistd viattomalla
verelleimme punatusta maasta nousee, huutaa kostoa ja vienoinkin
tuulenhenkeiys tdmein jeilkeen itkee syytteimdsti murhattujen puolesta, eikei lakkaa ennenkuin viattomasti vuodatettu veripisara on
kalliisti maksettu" . 32 Hjulgrenin puhe oli kertomuksen mukaan

katkennut useiden kivaarien ja upseerien mauser-pistoolien
laukauksiin. Seuraavana aamuna vankileirilta oli viety 60 miesta
hautaamaan teloitettujen ruumiita. Niita oli ollut 130, Sofia
Hjulgrenin ruumis oli ollut hiukan sivussa, rinta yha paljaana ja
monen luodin lavistamand. Hanen kasvonsa olivat olleet tyynet ja
hymyilevat.33
Teloittaj at puolestaan kirj asivat arvion Hjulgrenista nain:
"...teimei kiihked punikkieimmei Joutsenosta, sos. dem. jasen, kiihkeei

kansankiihoittaja, saatiin kiinni, tuomittiin ensimmeiisten joukossa,
ammuttiin itsensei Ripatin ja muun esikunnan kanssa pdeivartion seineiei vasten 5. toukokuuta".

32 Kilpi 1953, s. 158-159; Paavolaisen kokoelma vuoden 1918 teloitetuista, Hjulgren Sofia.
KA.
33 Kuolemaan tuomitut, kirj. Hertta Kuusinen, Kuusinen 1960, s. 149-150.

89

Joutsenolainen Sofia Hjulgren (1875-1918) oli ainoa
naiskansanedustaja, joka
teloitettiin kansalaissodan
puhdistuksissa. Kuva: TOvaen Arkisto.

Kuten naistd kovin erilaisista arvioista nandaan, tyOvaestO nosti
Sofia Hjulgrenin pyhimyksen ja hyvantekijan asemaan, valkoiset
puolestaan murhanhimoiseksi kriminaaliksi.34
Naihin tarinoihin liittyy valtavasti symboliikkaa, kuten paljas
naisen rinta, josta lapsi imee elinvoimansa tai ruumiiden silpominen
hapaisyn merkkina. Sala, etta vakivallan kohteena oli nainen, oli
tarked tunteita herattava merkitys ja sita kaytettiin puolin ja toisin
propaganda-aseena. Luokkasotakirj allisuudessa valkoisella kostolla
ei nahty olevan mitaan rajoja, koska se hapaisi "koyhan tyOldisaidin" hengen ja ruumiin. Vapaussotakirj allisuudessa puolestaan
"punikkiammien" raadollisuus kuvasti yleisemminkin punaisten
daretOnta ja halveksittavaa moraalittomuutta. Vain nainen saattoi
olla sisallissodan pyOrteissa yhta aikaa raaka murhaaja ja pelastava
enkeli.
Sofia Hjulgren oli aktiivinen tyOvaenliikkeen toimija ja siita
syysta hanet myOs teloitettiin. Han oli Honkalanden kylan tyOva-

34 Luokkasodan muisto 1947, 184; Paavolainen 1967, 117; Tikka—Arponen 1999, 161-163,
189, 197-200, 245, 296.
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enyhdistyksen j ohtokunnan jasen j a traagisina vuosina 1917-18 yhdistyksen puheenjohtaja, mild. oli todella poikkeuksellista naiselle. Ehkapa juuri hanen kansanedustajuutensa ja muutoinkin
aktiviinen toimintansa nostivat hal-let tahan asemaan. Sofia oli myOs
naisosaston puheenj ohtaj a j a kunnallistoimikunnan j asen, han toimi myOs piirijarjestOssa ja osuustoimintaliikkeessa. Han oli seka
Joutsenon eta Lappeenrannan punakaartin esikuntien j asen, mika
oli naiselle myOs hyvin harvinaista.
Muisteluiden mukaan Sofia oli tunnettu ja pidetty henkilO, lahjakas puhuja ja han esiintyi paattavaisesti kuntakokouksissa ja luottamustehtavissa. Naisliittolaisaktiivi Aura Kiiskinen, joka pakeni
Neuvosto-Vendj dile sodan loppupuolella, on muistellut Hjulgrenia
nain: "Soflalla oli aina asiaa tyOleiisasuntoihin ja kaikkialla hanet
otettiin vastaan kuin hyvein uutissanomain tuoj a. Heinellei oli aina
kirjapaketti kainalossaan, sanomalehtitilauskirja taskussa ja usein
leipeipala tai jokin pikkutuominen toisessa kaikkein koyhimpia lapsia varten, sillei Joutsenon tehtaan tyeileiiset eliveit tavattoman kurjissa oloissa... "35

Itse sotatapahtumiin Sofia Hjulgren ei aluksi liittynyt, vaan
naisliittolaisten tapaan vastusti aseellista yhteenottoa. Sodan pitkittyessa ja kaannyttya punaisille epaedulliseksi ilmeisen temperamenttisen Sosson on kerrottu polkeneen jalkaa " .. jumalauta, jos
muuten ei parjata, opetetaan naisetkin tappelemaan" . Hanen
sovinnollisuuttaan kuitenkin kuvaa se, etta han punaisten vallan
aikana pelasti valkoisia vankeja varmalta kuolemalta. Valkoisten
saavuttua paikkakunnalle esitti Hjulgren hyvauskoisesti rauhanneuvottelua valkoisten kanssa. Valkoisten lahestyessa Hjulgrenin
pariskunta hakeutui punakaartilaisten suojiin Lappeenrantaan ja
jatkoivat sielta pakomatkaansa kohti Viipuria. He joutuivat 29.4.
1918 vangiksi Viipurin lahella olevalla Tienhaaran pysakilla. Viimeisimpia muistikuvia Sofiasta oli kun han laittoi ruokaa punakaartilaisille. Viipurista Sofia Hjulgren vietiin Aleksanterin vankileirille.36
Sofian mies, Antton Hjulgren paasi pakenemaan oltuaan jo haudan reunalla ammuttavien joukossa Viipurin leirilla. Erdan tiedon
mukaan han hakeutui kotiseudulleen ja piileskeli metsissa vangitsemiseensa saakka. Joka tapauksessa han oli jo 3.7. 1918 Tammi35 Kuusinen 1960, s. 151.
36 Tikka—Arponen 1999, 161-163, 189, 296.
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saaren vankilassa kuulusteltavana. Antton oli liittynyt aktiivisena
tyOvaenliikkeen ihmisena aluksi jarjestyskaartiin marraskuussa
1917 j a punakaartiin tammikuun lopulla 1918. Liittymisensa syyksi
han sanoi piiritoimikunnan kehotuksen. Hanella oli kivaari j a han
oli jonkin aikaa ollut rintamalla Lappeenrannan, Joutsenon, Korvenkylan ja Honkalanden maisemissa.
Joutsenon Suojeluskunta antoi Anttonista kaksi arviota. Ensimmaisessa hanta luonnehdittiin elamantavoiltaan saann011iseksi ja
tyOteliaaksi, mutta kiihoittajaksi. Jalkimmaisessa hanen elamantapansa olivat "saann011iset ei laheskaan" ja lisaksi han oli laiska
tyOmies. Hjulgren oli vaimonsa kanssa Joutsenon punaisten karkinimia ja Suojeluskunta vaati hanta rangaistavaksi: "Han on henkilOitd, joita olisi rangastava ankarasti, silla han on niita pahempia
Joutsenon kiihottajia, han oli yleensa luottoa nauttiva henkilO
punasten keskuudessa ja han olisi jdrkeveind henkilona voinu vaikuttaa niin etta Joutsenon tehtas alueelta ei olisi menny keteian".

Antton Hjulgren todettiin syypdaksi valtiopetokseen ja ryOstelyihin
ja tuomittiin seitsemaksi vuodeksi kuritushuoneeseen ja menettamaan kymmeneksi vuodeksi kansalaisluottamuksensa.37
Kaiken kaikkiaan kansalaissodan aikana kuoli tai katosi 28 088
punaista, heista oli naisia 755 eli 2,6 % kaikista kuolleista. Valkoisten naisten osalta vastaava luku oli 47 (0,8 %). Punaisista naisista kuoli eniten teloituksissa eli 428 naista eli 55,2 % kuolleista.
Toukokuun lopulla vankileireille oli koottu noin 74 000 punaista,
joista naisia oli noin 4 300. Vankileireilla tai heti vapautumisensa
jalkeen kuolleita naisia oli 110, naisista kaatui tai kuoli haavoihinsa
74, kuoli muihin syihin 94 ja katosi 49. Miehia teloitettiin siten
suhteellisesti ottaen vahemman kuin naisia. Suurin osa miehista
kuoli leireilla (45,5 %). 38 Sotatoimissa mukana olleet naiset koettiin niin hirveiksi ja pahasuisiksi, naisten olemusta ja kutsumusta
pilkkaaviksi olennoiksi, ettei heita saastetty. Muun muassa Ilmari
Kianto kirjoitti, etta on hulluutta saastaa ja olla ampumatta naisia.
Han kutsui punaisia naisia naarassusiksi, jotka olivat viela pahempia kuin miehensa.39
Monia naisliittolaisaktiivej a kuoli kansalaissodan tapahtumien
yhteydessa: muun muassa forssalainen, vuonna 1868 syntynyt Maria

37 Valtiorikosoikeuden pOytakirjat 1918, VRYO 14996, Hjulgren Antton. KA.
38 Eerola—Eerola 1998, s. 159-160, loppuviite 252, s. 173.
39 Lehtileikkeita 1918. Kansio 61. Vuoden 1918 kokoelma. TA.
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*Valtiorikosoikeuksissa syytetyt j a tuomitut naiset 1918
Kasittelypaikka

Naisia
syytetty
lkm

Naisia
tuomittu
lkm
%

Helsinki
970
Tampere
920
Lahti
576
Riihimaki
336
Hameenlinna 1273
Viipuri
387
Tammisaari
96
263
Turku
Pori
412
Kuopio
19
Lappeenranta
84
153
Kotka
4
Oulu
27
Mikkeli
Vaasa
5
8
Sortavala

675
605
391
280
1026
292
84
194
229
4
58
136
4
20
3
2

70
66
70
83
81
77
88
74
56
21
69
89
100
74
60
25

5533
7

4003
6

72

Yhteensa
% kaikista

Syytetyista naisista 72 % sai myOs tuomion. Miesten vastaava osuus oli
91 %. Naisten rangaistukset myOtailivat miesten saamia rangaistuksia:
2/3 kaikista tuomituista sai 1-3 vuoden kuritushuonetuomion. Kuolemaan valtiorikosoikeuksissa tuomittiin yksi nainen ja 554 miesta. Elinikaisen kuritushuonerangaistuksen sai nelja naista ja 882 miesta. Suurin
osa naisista, 3 447, sai kuritushuonetta 1-3 vuotta, joten heidat armahdettiin. 4-12 vuotta kuritushuonetta sai 347 naista. Lisaksi sai 46 naista
vankeutta ja viisi naista sakkoja.
Punakaartiin osallistuneista noin 2 000 naisesta kuoli taisteluissa ja pidatyksen jalkeen teloitettiin noin 10 % eli 200 naista.
Lande: SVT XXIII Oikeustilasto 32. Tilastollinen tutkimus 1918. 1923, s. 1516.
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Milli ammuttiin 21.5.1918, Otalammen tyOvaenyhdistyksen aktiivi Sanni Stdhlberg 19.5. ja keravalainen Ida Savolainen 31.1. ollessaan sitomassa haavoittunutta. Niin ikaan keravalainen Tekla
Ekltif ammuttiin Landessa toukokuussa 1918 ja tamperelainen 18vuotias Saima Rantanen kanden nuoren veljensa kanssa heti Tampereen valtauksen jalkeen Palokunnantalon pihaan. Lappeelainen
Elisabeth Starck puolestaan vangittiin miehensa ja poikiensa kanssa: han itse saastyi, mutta mies j a vanhempi poika ammuttiin, nuorempi kuoli nalkaan leirilla. Forssalainen naisliittolaisaktiivi Alina
Aaltonen sai kuolemantuomion, mutta se vaihdettiin myOhemmin
vapauttavaksi: todettiin, etta palvelijatarosaston perustaminen ei
liene ollut perusteltu syy kuolemantuomion langettamiseen. 4° Suurin osa teloituksista tehtiin sodan loppuselvittelyissa Uudellamaalla,
Hameessa j a Viipurissa.

4. Ministeri Parssisen pako
Naisliittolaisaktiivi Hilja Parssinen valittiin punaisen hallituksen
eli Kansanvaltuuskunnan ministeriksi maaliskuun alussa 1918.
Hanen ministeriaikansa jai kuitenkin lyhyeksi, silla jo 25.3.1918
Hilja varustautui yhdessa miehensa Jaakko Parssisen kanssa jattamaan levottomaksi kayneen Helsingin. Hilj a ompeli toisen naisministerin, Hanna Karhisen, kanssa rahanippuj a vaatteisiinsa,
hameiden helmoihin j a valetaskuihin. Parssiset olivat realisoineet
maallisen omaisuutensa myymalla Laivurinkadulla olevan asuntonsa seka huvilansa Pieksamaelta. Pakosuunnitelmakin oli selvd:
ensin Siperiaan ja sielta Sveitsiin asumaan. Pakoepailysten halventamiseksi Parssiset jattivat kotinsa erillaan toisistaan ja saapuivat
rautatieasemalle eri aikaan. Junassa he etsiytyivat j alleen yhteen j a
pakomatka itadn saattoi alkaa.
Matkan ensimmainen pysakki oli Terijoki, josta Jaakko Parssinen
jatkoi matkaansa suoraan Pietariin. Vaimon oli sen sijaan palattava takaisin Helsinkiin kuultuaan TyOvaen Padneuvostosta ankaran
vaatimuksen paikoillaan pysymisesta: lahtO ei ollutkaan onnistunut ilman silminnakijOita. Vastahakoisesti Hilj a palasi paakaupunkiin j a kavi ilmoittamassa naisliiton toimistolla landOstaan. Saman
tein han matkusti miehensa peraan Pietariin.
40 TyOlaisnaisen Joululehti XII, 1919, s. 2-3.
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Kansakoulunopettaja Hilja
Parssinen (1876-1935) oli
Sosialidemokraattisen naisliiton teoreetikko ja liiton toiminnan kansainveilisteijei.
Kuva: TyOveien Arkisto.

Pietarissa Parssiset yrittivat useaan otteeseen hankkia passia ulkomaille matkustamista varten, mutta turhaan: Jaakko Pdrssisen
mukaan kapinalliset eivat halunneet hajauttaa suomalaisia pakolaisia. Vihdoin he lahtivat omin pain toukokuussa 1918 kohti Siperiaa. Eteneminen pysahtyi kuitenkin valkoisten joukkojen asemapaikoille labelle Jekaterinburgin isoa kauppakaupunkia. Paria kuukautta mytihemmin bolsevikit surmasivat tsaarin perheen samalla
alueella. Parssisten etenemisen pysayttivat valkoisten joukot, joten heilld ei ollut muuta mandollisuutta kuin palata takaisin Pietariin, missa he toimivat muun muassa suomalaisen yhteiskoulun
opettaj ina.
Parssisten matkustelu ja passinhankintayritykset levottomalla
Neuvosto-Vendjalld kestivat runsaat puolitoista vuotta. Marraskuun
alussa 1919 Viron viranomaiset toimittivat heidat vangittuina Suomeen. 41
Hilja Parssinen tuomittiin valtiopetoksesta ja siihen yllyttamisesta elinkautiseen vankeuteen ja menettdmdan kansalaisluotta-

41 Hilja Parssinen: Valtiorikosoikeuden poytakirja 27.1.1920 liitteineen. KA: Jaakko Parssisen
henkilomappi. EK-Valpon arkisto. KA.

95

muksensa "loppuelamakseen". Jaakko Parssinen sai tuomion avunannosta valtiopetokseen. Hilja piti tuomiota "kohtuuttoman ankarana" ja anoi armoa. Asianajajanaan hanella oli VainO Hakkila.
Alunperin syyttaja. vaati Hilj a Parssiselle kuolemanrangaistusta.
Hakkila hyvaksyi maanpetoksen, mutta lisasi samalla, etta "syytetyn sukupuoli on otettava huomioon rangaistusta maeiritelteiessei".

Loppujen lopuksi Hilja istui Hameenlinnan naisvankilassa kolme
vuotta ja kaksi kuukautta. Han vapautui vankilasta 22.1.1923 ollessaan 46-vuotias. Aviomies oli paassyt ehdonalaiseen vapauteen
jo kesakuussa 1921.

)aakko Parssinen toimi kansalaissodan aikana Suomen kouluneuvostossa.
20.3.1918 Ifán Mad Sosialidemokraattiselle naisliitolle seuraavan sisaltOisen kirjeen: "Saamme taten kohteliaimmin tiedustaa haluatteko tulla
edustetuksi uudessa koulukomiteassa? Komitean tehtavana tulee olemaan eri

koulumuotojen yhteastyttaminen, uuden opetussuunnitelman laatiminen seld
uusien oppikirjojen aikaan saaminen. Edustajastanne ilmoittanette meille ensi
tilassa."
Leihde: Vuoden 1918 kokoelma. Tyovaen Arkisto.

Venajalta palaavien asema ei ollut helppo myOskaan omien keskuudessa: sosiaalidemokraatit suhtautuivat heihin viileasti j a kommunistit leimasivat heidat pettureiksi: "jos et ollut kommunisti olit
porvari". Ei sits ihme, etta myEis Hilj a Parssisella oli tarve puhdistaa maineensa sosiaalidemokraattien edessa. Han kirjoitti Ty6mieheen artikkelin kokemuksistaan Neuvosto-Venajalla korostaen
maan sekasortoisuutta. Kommunistit ilkkuivat hanta: "Hilja Dinamaa-Peirssinen on nykyisin hieno rouva...Oikeastaan han ei ole
koskaan tehnyt tehtaissa tyeitei, ei maalla, ei kyokissa. Tast y johtuu, etta han nakee tyOveiessa "lauman", joka likaisena vuona
marrii sinne tanne, pieksatyttaa itseeiein, nuolee ruoskaa... ".42

42 Amerikansuomalainen Tyomies 1920-luvulta. Lehtileikekokoelma. Hilja Parssisen arkisto.
TA.
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Kapinallisten paluu arkeen ei ollut helppo. Mytis Parssisen pariskunta joutui sen kokemaan. Opettajan tointa oli "punikkivaimon"
ja kapinallisen mandotonta saada. Syksylla 1924 Hilja koetti saada edes miehelleen tyiipaikan Vaasan TyOvaen Sanomalehti
Oy:sta:43
H Toverit. Mieheni on joutunut kuten tunnettua kapinassa paikatta.
En tarvinne heinen opinnoistaan kertoa mm. on kansantalous ja
yhteiskuntaoppi peldaineitaan. Tuskimpa pidatte oppineisuutta esteenä, silld onhan han sen vastapainoksi ollut tyOveienliikkeen kanssa
ikeinsei kosketuksissa ja kaynyt Tammisaaren yliopistossa 1,5 vuotta.
Tohtorinarvon ja diploomin sai han keveieillei Jenan yliopistossa.
Kaarlo Saarelta voitte soveliaisuutta tiedustella. Ilmoittakaa pian,
voitteko toimeen kutsua, tyOttOmeinei olo kay mandottomaksi, kuten
ymmeirreitte. Kun han yield aikoo palata koulualalle, toivoisimme,
ettei paikkanne, jos han siihen tulee, hiljaisuudessa telytetteiisiin. Mina
jeiisin edelleen Terijoelle talvihuvilaamme.
Toveritar tervehdyksin Hilja Peirssinen

Parssinen oli niita harvoja kapinassa mukana olleita naisia, jotka
valittiin y ield eduskuntaan. Han oli edustajana vuosina 1929-35.
Hilja Parssisen viimeiset vuodet olivat tummasavyisia. Hanen miehensa erosi j a otti heidan toisen kasvattityttarensa vaimokseen. Hilja
itse sairastui rintasytipaan ja kuoli syyskuussa 1935."

43 Kirjeita. Hilja Parssisen arkisto. TA.
44 Mm. Kilpi 1967, s. 153-160.
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*Uusi kotimaa
Huhtikuussa 1918 punaisten tappioiden myOta alkoi tyOvaenjohtajien
pako itaan. Venajalle paenneiden naisten kohtalot olivat monta kertaa
tummasavyisia. TyOlaisnaisaktiiveista lahtivat Aura Kiiskinen, Aino Forsten,
Hanna Malm, Sandra Lehtinen, Alma Jokinen, Elvira Vihersalo ja Hanna
Karhinen Hilja Parssisen ja Ida Aalle-Teljon lisaksi. Anni Huotari Lahti myOs
miehensa Antonin kanssa, mutta keskeytti pakomatkansa Viipuriin: han ei
voinut jattaa kuutta lastaan ja palasi kotiin. Flatlet tuomittiin viideksi vuodeksi ja neljaksi kuukaudeksi kuritushuoneeseen. Elvira Vihersalo menehtyi pilkkukuumeeseen ja lastensa menettamisesta aiheutuneeseen suruun,
kuten naisliittolaiset sittemmin, huhtikuussa 1919, muistelivat. Alma Jokinen menetti miehensa VainOn Kuusisen klubin murhissa Pietarissa elokuussa
1919, itse han sairastui tuberkuloosiin ja kuoli ennen talvisodan puhkeamista. Hanna Malmin kohtalona oli joutua Stalinin puhdistusten uhriksi
1930-luvulla. Aino Forsten erotettiin toimistaan ja vangittiin niin ikaan vuoden 1937 puhdistuksissa. Han kuoli Petroskoissa vuonna 1947.
Hilja Parssisen ministeritoverina Suomen Kansanvaltuuskunnassa ollut
Johanna Sofia eli Hanna Karhinen pakeni muiden johtonaisten mukana,
mutta ei itaan vaan lanteen. Alkujaan viipurilaisen Andelinin suutariperheen
tytar oli avioitunut poliisin kanssa 21-vuotiaana ja teki toimittajan
Kansanedustajana han oli vuosien 1914 ja 1917 valtiopaivilla. Kansalaissodan aikaan han oli 40-vuotias. Suomen Kansanvaltuuskunnan sisaasiainosastolla han oli toiminut tulkkina ja sihteerina seka majoitusjaoston
valvojana ja huoltoasiainosaston valtuutettuna eli ministerin g . Sodan
kaannyttya tappiolliseksi han pakeni Ruotsiin, missa han oli kaksi vuotta
valittaen sita kautta poliittista kirjallisuutta. Sielta han siirtyi Yhdysvaltoihin toimien puhujana ja toimittajana. Vuonna 1926 Karhinen siirtyi Neuvostoliittoon. Han asettui Petroskoihin. Puhdistusten aikaan hanet erotettiin Suomen kommunistisesta puolueesta ja han lienee menehtynyt leirilla.
Naisliittolaisista Aura Kiiskinen saastyi vainoilta ja eli pitkan elaman
uudessa kotimaassaan. Han kuoli Petroskoissa vuonna 1968. MyOs Sandra
Lehtinen pelastui puhdistuksilta. Pakonsa jalkeen han palasi Neuvostoliitosta vuonna 1921, mutta meni sinne takaisin ja asui Petroskoissa ja Moskovassa vuodet 1933-45. Tassa valissa han ehti olla Suomessa vankilassa
poliittisista syista vuodet 1929-32. Sandra Lehtisen tytar Inkeri oli kuulun
Kuusisen hallituksen opetusministeri vuonna 1939. Lehtinen palasi Suomeen lopullisesti vuonna 1945 ja kuoli Helsingissa 1954.
Lahteet: Suomen eduskunnan matrikkeli; Kilpi Sylvi-Kyllikki, SOrnaisten tytOn vaellusvuodet. Helsinki 1965, s. 99-105; TyOldisnaisen Joululehti XII, 1919, s. 2-3.
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III. Piirun verran oikealle
1. Naisliiton uusi suunta
Lainarahoilla uuteen alkuun

Sosialidemokraattisen naisliiton toiminnassa oli lahes 11 kuukauden tauko helmikuusta 1918 j oulukuuhun 1918 kansalaissodan j a
sen jalkiselvittelyj en takia. Marraskuun 26. paivana 1918 julistettiin yleinen armandus, jonka jalkeen vankiloihin jaivat punaisten
johtotehtavissa olleet. Jaljella olevat naisliittolaiset kokoontuivat
ensimmaiseen sodanjalkeiseen kokoukseensa 14.12.1918, jolloin
todettiin, etta vain kaksi vakinaista liittotoimikunnan j asenta, Elin
Fagerholm ja Hilda Oberg olivat vapaina. Elannon tyOntekijOina
kumpikin heista osallistui vain valillisesti punaisten toimintaan tai
kuten Sylvi-Kyllikki Kilpi asian ilmaisi, kumpikaan heista. "eijoutunut punaisten puuhiin"

Naisliiton varat oli siirretty turvaan sodan jaloista kolmen liittotoimikunnan jasenen huostaan ja ne olivat teilla tietymattOmilla.
Fagerholmin myOtavaikutuksella SOrndisten tyOvaenyhdistyksen
naisosasto lainasi liitolle 200 markkaa, jonka turvin toiminta pystyttiin j alleen kaynnistamaan. Ensimmaisessa kokouksessa valittiin uusi liittotoimikunta, johon tuli puheenjohtajaksi Elin Fagerholm SOrnaisten osastosta, sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Suomen Sosialidemokraatin toimittaja Lyyli Eronen (han avioitui myelhemmin osuuskauppamies Uuno Takin kanssa) ja muiksi jaseniksi
Hilda Oberg, Mimmi Kanervo, Olga Leinonen, Fiina Pietikainen
j a Anni Karki.1
Naisliittotoimikunta antoi ensi tOikseen osastoilleen kehotuksen kaynnistaa toiminta ja liiton kiertokirjeet alkoivat ilmestya jalleen kesakuusta 1919 lahtien. Tuolloin toiminnan todettiin olevan
yield heikolla pohjalla ja osastoja kannustettiin valmistautumaan
1

Kertomus Sos.dem. Naisliiton toiminnasta 14.12.1918-30.9.1919. Alustuksia ja ehdotuksia
Suomen Sos.dem. Naisliiton IX edustajakokoukselle 5.-7.12.1919, 6-9.
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Kymintehtaan Sosialidemokraattisen Naisosaston johtokunta 1930luvulla. Kuva: TyOvaen Arkisto.
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tulevaa edustajakokousta varten. Ensimmaisen suunnitelman mukaan sen piti olla lokakuussa 1919, mutta kokous siirrettiin pidettavaksi saman vuoden joulukuuhun viikkoa ennen puoluekokousta. 2
Naisosastot, kuten muutkin tyelvdenjarjestOt, kokosivat rivinsa
olosuhteisiin nanden nopeasti. Naisliitolle lahetti vuoden 1919
kertomuksensa jo 65 osastoa. Kaiken kaikkiaan naisosastoja oli
81 vuoden 1919 lopussa. Ensimmaisena koottiin ompeluseurat
varoj en keradmiseksi. Hyva esimerkki aktiivisesta osastosta oli
Pietarsaaren naisosasto, joka perustettiin uudelleen 13.3.1919. S iihen liittyi 183 jasenta. Osasto piti vuoden aikana 14 kokousta.
Keskustelu- ja lukuiltoja osasto piti kaksi kertaa kuukaudessa.
KasityOseuraa yllapidettiin kesdsiirtolaa varten. Osastossa oli kerdtty tietoja vuoden aikana tyOttOmista naisista ja pyydetty heille
tytipaikkoj a kaupunginvaltuustolta. Yleisia ohjelmallisia naisten
kokouksia oli jdrjestetty kaksikin kertaa kuukaudessa. Kokouksissa oli keskusteltu tyOttOmyyden lisaksi turvattomien lasten asemasta, kieltolakirikkomuksista, asuntopulasta, naisten j arjestaytymisesta ja itsekasvatuksesta. Avustuksia osasto jakoi vuoden 1919
aikana 450 markan arvosta.3
TytivaenjarjestOjen elpymiseen vaikutti osaltaan Sosialidemokraattisen puolueen puheenj ohtaj an VainO Tannerin vierailu elokuussa 1918 Ruotsissa ja Tanskassa, mika oli omiaan kiinnittamaan ulkomaiden huomiota Suomeen ja sitd kautta painostamaan
poliittisten toimintavapauksien mytintamista sosiaalidemokraateille: vankileirien jarkyttavat kuvaukset eivdt olleet eduksi Suomen
ulkopoliittisten suhteiden luomisessa. MyOs kunnallisen demokratian mandollistaminen asetti paineita yhteiskuntaelaman normalisoimiselle. TyOvaenjarjestOjen nopeaan rivien kokoamiseen vaikutti osaltaan myOs "vallankumouksellinen henki", joka leimasi
vuotta 1919 niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa.4
Pietarsaaren ty6vdenyhdistyksen naisosasto oli hyvd esimerkki
ripeasti toimintansa kaynnistaneesta osastosta, jonka kaikki entiset toimintamuodot otettiin kdyttOOn jo vuoden 1919 alussa. Mytis
heikoimmin toimintansa aloittaneet osastot — kuten Talikkalan
naisosasto — aktivoituivat vuoden 1919 lopulla puoluekokouksen
2
3
4

Sos.dem. naisliiton kiertokirje 12.6.1919. TA.
Pietarsaaren naisosaston toimintakertomus 1919. Sos.dem. Naisliiton arkisto D 4. TA; Vuoden 1919 rahasumma 450 mk vastaa vuoden 1995 rahana 811,35 mk.
Ks. Soikkanen 1975, s. 309-337; Ahti 1987, s. 28.
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ja naisliiton edustajakokouksen ldhetessa: "Toiminnan aloittaminen pitkan ja pakollisen seisautuksen jdlkeen on ollut enempi laimeaa kun keirsittiin niin kova isku...niin ripeys on keskuudestamme pois. Nyt on toimintamme vilkastunut, olemme saaneet varojakin
ja yleinen mielipide on pdeissyt vilkastumaan".5

Naisliiton j arjestOtoiminta palautui j ouluun 1919 mennessa kansalaissotaa edeltaviin uomiinsa. Liitto palkkasi kiertavaksi luennoitsijakseen Mimmi Kanervon ja Oath kansainvalisen naistenpaivan vietosta maaliskuun ensimmaisena sunnuntaina. 6 Jasenia
liitolla oli vuoden 1919 lopussa 3 253 eli noin puolet vuoden 1917
huippuluvuista (jasenmaarien kehityksesta ks. liite 2).

Hajaannuksen merkit 1919

Selvat merkit sosialidemokraattisen naisliiton suuntariidoista olivat nahtavissa liiton yhdeksannessa edustajakokouksessa j oulukuun
alussa 1919. Kokouksessa nousi esille nelj a keskeista teemaa, jotka j akoivat naisedustaj ien mielipiteita. Vuoden 1919 vallankumouksellinen henki oli saanut valtoihinsa osan naisistakin. Kaytetyista
puheenvuoroista nakyy, etta kannat olivat muotoutuneet jo aiemmin, syksyn 1917 ja kansalaissodan jalkiselvittelyn pohjalta.
Kiivainta sananvaihtoa saivat aikaan keskustelu sodan oikeutuksesta, paivakotikysymys, suhde Sosialidemokraattiseen puolueeseen ja naisten erillisen piiritoiminnan virittaminen.
Oikeutettu sota?
Ei ollut sattuma, etta kysymys sodasta nostatti naisten tunteita.

Ensimmaisen maailmansodan ja kapinan kokemusten lisaksi ItaKarjalan heimosodat saivat monet kavahtamaan aseellisia yhteenottoj a j a korostamaan naisliikkeen toiminnassa perinteista rauhanliiketta. Kokouksen enemmistO tuomitsikin periaatteessa sodan
mielettomyyden j a aseistautumisen. Varsinaiseksi kiistakysymykseksi nousi kuitenkin se, oliko tuomittava kaikki sodat vaiko vain
niin sanotut imperialistiset sodat. Oululainen Ellen Makelin, YrjO
5
6

Talikkalan naisosaston toimintakertomus 1919. Sos.dem. Naisliiton arkisto D 4. TA.
Sos.dem. Naisliiton kiertokirje 21.12.1919. TA.

102

Oikea perheenAiti
huolebtii siita, ettii miehensa on henLctrakuutettu

Kansa-yhtiOn vakuutusmainos Sosialidemokraattisen
naisliiton lehdessei Toverittaressa nro 9/1926. Kuva: Tyeivden Arkisto.

KANSA-yhtiOssa.
KANSAN Imksrit ovat
KANSAN chdot (:vat edullisirrmat,
Topatunraiscli kuolen-tan s'atti.WSSa
1.10

t t a, it ilenkiNTkiliAUSSIArnilan

kaksinkertaisena
aino3staan 'KANSA 3,711t;6.

Makelinin vaimo, nousi jyrkimman linjan johtohenkilOksi.
mukaansa naisliitolla oli aiheeseen vain yksi kanta ja sen mukaan
oltiin periaatteessa sotia vastaan, mutta "emme voi tehdei peidtOstee, ettel vastustamme sotaa sen kaikissa muodoissa, silly jos por-

varisto hyOkkeiti meitti vastaan, emme voi vastustamatta ottaa
lyOntejei vastaan".

Sotaa kaikissa sen muodoissa vastustivat helsinkilaiset Miina
Sillanpad ja Taavi Tainion vaimo Olga seka. turkulainen Aino Lehtokoski ja kandeksan muuta edustajaa. Heitd voidaan pitaa vanhan
naisliiton pasifistisen politiikan jatkajina. Imperialistiset sodat tuomitsevia oli enemmistO, kaikkiaan 35 edustajaa 46:sta hyvaksyi
puolustussodan. Vahemmistiiiin jaivat sellaiset kannanotot kuin
vuoksenniskalaisen Lovisa Tiaisen puheenvuoro: "Parlamentaristinen toiminta on meickin kiveidrimme. Punainen jeisenkirja, jarjestaytyminen ja yhteenliittyminen ovat meidein parhaat aseemme
ja niillei me voitamme". Olga Tainio ja Aino Lehtokoski jattivat

kokouksen padtOslauselmaan kirjallisen vastalauseensa, jossa he
ilmoittivat vastustavansa kaikkia sotia.7

7 Sos.dem. Naisliiton IX edustajakokouksen 5.-7.12.1919 poytakirja, s. 38-40.

103

Naisten vapauttaminen kotiin

Toinen rintamalinjoja jakanut kysymys oli suhtautuminen lasten
paivakoteihin ja yhteiskunnan huolenpitoon aideista ja lapsista.
Keskustelun pohjana oli helsinkilaisen Martta Salmelan alustus.
Salmela loi katsauksen kansalaissodan jalkeiseen tilanteeseen, jossa
aidit joutuvat jattamaan lapsensa paivakausiksi ilman hoitoa ja
man saann011ista ruokailua. Tata ilmeista epakohtaa oli lievennettava Salmelan mukaan perustamalla lastentarhoja, seimid ja
paivakotej a, j oita yllapitaisivat valtio ja kunnat hyvantekevaisyysj arj estOj en sij asta. Yksityiset paivakodit istuttivat lapsiin heidan
"omaa luokkaansa vierovia aatteita". Paivakotikysymys oli Salmelalle seka taloudellinen etta ideologinen kysymys.
Kaydyissa keskusteluissa nousi jalleen vastakkain Ellen Makelinin seka Miina Sillanpaan ja Hilda Seppalan kannat. Makelin vastusti paivdkotien perustamista: "Siind meillei on periaatteellinen
ristiriita. Sellaisten pikkuparannusten kautta emme saavuta
paeimeieirdamme, vaan tulee yhteiskuntaolojen muodostua sellaiseksi, etta jokaisella eiidillei on tilaisuus itse kasvattaa ja hoitaa
lapsensa". Sillanpaa puolestaan puolusti paivakoteja pitaen niita

erityisen tarpeellisina sodan j alkeisessa vaikeassa tilanteessa:
"Paikkaustyejtei on tehteivei silloin kun hetken tarve sitti vaatii ja
tally kertaa silly voidaan jonkun verran lieventeiti ympeirillamme
olevia keirsimyksiei".

Vanhan naisliiton kanta paivakotikysymykseen oli ollut selked:
jo vuonna 1905 liitossa oli pohdittu kysymysta j a paddytty puoltamaan paivakotitoimintaa. Vuoden 1919 kokouksessa Hilda Seppala hyOkkasikin kipakasti jyrkempaa linjaa vastaan sen omin argumentein: "Silly aikaa kun odotamme nykyisen yhteiskunnan romahtavan ennattati moni kuolla neilkeiein ja kurjuuteen". Kokouksessa
kaytettyjen puheenvuorojen savy oli kuitenkin sovitteleva: vastustettiin paivakotej a periaatteessa, mutta pidettiin niita kuitenkin tarpeellisina: "A. ideille on annettava niin suuri avustus, ettei he voivat itse hoitaa ja kasvattaa lapsensa". Jyrkempaan siipeen lukeutunut Mimmi Kanervo piti paivakoteja sosialidemokratian irvikuvina eika suinkaan naisten periaatteiden mukaisina. Ellen Makelin ja Fiina Pietikainen puolestaan korostivat, etta yhteiskuntaan
tuli saada sellainen tilanne, ettei ditien tarvitsisi kayda thissa ko-
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din ulkopuolella. Tamahan oli naisliiton vahva periaate jo vuosisadan alusta.8
Kielteinen suhtautuminen ditien osallistumiseen palkkatytihOn
ja ylipaatadn naisten roolin maarittaminen oli kuitenkin alkanut
saada rinnalleen uudenlaisen nakemyksen. Naisliiton teoreetikko
Hilj a Parssinen naki naisten palkkatyeildisyyden koko naisliikkeen
peruskysymyksend. Han toi asian esiin muun muassa vuonna 1917.
Parssinen mukaan sosiaalidemokraattisen naisliikkeen ei pitaisi
sitoa naista kotiin, vaan antaa hdnelle mandollisuus kayda tOissa
kodin ulkopuolella. Koska liike ei voinut antaa tai ottaa tybpaikkoja, kyse oli periaatteellisesta asennoitumisesta naisten vapauksien j a toimintavaihtoehtoj en lisadmiseen.
Kuten vuoden 1919 kokous osoitti, naisliiton kansalaissodan jalkeinen enemmistO oli konservatiivisempi tassa suhteessa: naisten
paikka oli kotona. Naisten valinnanvapautta korostanut Parssinen
itse istui vuoden 1919 aikana telkien takana Hameenlinnan naisvankilassa. Paitsi valinnanvapautta, Parssinen oli edellisessa edustajakokouksessa esittanyt myOs konkreettisia toimia naisten vapauttamiseksi palkkaty6hOn. Paapaino oli laitettava juuri lastenhoidon
jarjestamiseen ja naisten palkkauksen parantamiseen miesten palkkauksen tasolle. 9 Naisten vapauttaminen palkkaty6hOn jai kuitenkin itamaan nuorempien naisten mieliin ja asia nousi esille 1930luvun keskusteluissa, kuten tuonnempana naemme.
Keiyhien puolue vai ei?

Kolmas dramaattista 1919 edustajakokousta jakanut aihe oli tytivaenj arj estOj en suuntariidat j a suhtautuminen sosialidemokraattiseen puolueeseen. Asiasta syntyi kiivas sananvaihto jo siitakin syysta,
Pietarsaaren naisosaston tekema alustus oli jatetty pois käsiteltavien asioiden listalta. Maltillisiin kuulunut liiton sihteeri
Hilda Seppald luki sen edustajille daneen. Alustus sisalsi voimakkaan kritiikin puolueen sanomalehdistOd j a eduskuntaryhmad vastaan. Mina tahot olivat himmentaneet alustuksen mukaan luokka-

8
9

Sos.dem. Naisliiton IX edustajakokouksen 5.-7.12.1919 poytakirja, s. 20-24 ja liiteosa s.
41-43.
Suomen Sosialidemokratisen Naisliiton kandeksannen edustajakokouksen 4.-6.10.1917
Nytakirja, s. 22.
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kasitteita siind maarin, etta "luokkatietoinen ryysykOyheilistO sen
on tuntenut loukkaukseksi itseadn kohtaan sekei niitd tovereita kohtaan solvaukseksi, jotka kaikkensa olivat uhranneet kOyhdlistOn ja
tulevan sukupolven hyvaksi". Taman onnettoman tilanteen vuoksi

tyOldisnaisten tehtava oli valvoa, etta sosialidemokraattinen puolue pysyi koyhien omana "puhtaana" puolueena.
Tuohtuneet pietarsaarelaiset syyttivat liittotoimikunnan j asenia
pelkuruudesta, minka nama yksimielisesti kiistivat. Sihteeri Hilda
Seppala totesi alustuksen olleen liian suppean niinkin laajakantoiselle kysymykselle. Radikaalimpi Elin Fagerholm puolestaan
kielsi pelkuruuden, mutta muutoin yhtyi kritiikkiin. Edustaj a Agda
Vatanen puolestaan esitti suoraan, eta mikali puolue liittyisi maltilliseen toiseen internationaaliin, olisi naisten liityttava kolmanteen. Tassa Vatanen osui kiistakysymyksen ytimeen.
Internationaalikiista oli kansainvalistakin tyOvaenliiketta j akanut keskeinen aihe. Maltilliset kannattivat sosiaalidemokraattien
pysymista toisessa internationaalissa, sen sij aan vasemmistosiipi
j a kommunistit vaativat liittymista kolmanteen eli kommunistiseen
internationaaliin. Naisliiton 1919 kokouksessa molemmat nakemykset saivat kannatusta. Hilda Seppala palautti kiihtyneita kokousedustaj is maan pinnalle toteamalla, ettei naisten paatOksella ollut mitaan vaikutusta tulevassa puoluekokouksessa, missa asia pHtettaisiin. Naisten edustaja ei ollut edes aanioikeutettu tulevassa
puoluekokouksessa.
Miina Sillanpaa puolestaan esitti, etta asia jatettaisiin puoluekokouksen paatettavaksi. Ajan hengesta kertoo kuitenkin se, etta
radikaali kanta sai hienoisen enemmistOn: naisliiton oli vaadittava
puoluetta pysymaan jyrkan marxilaisen luokkataistelun kannalla,
kuitenkin niin, etta naisliitto sailytti suhteensa sosialidemokraattiseen puolueeseen ennallaan.")
Erilliset naispiirit?

Neljas kiistaa aiheuttanut kysymys oli naisten piiritoimikuntien
uudelleen kaynnistaminen. Nyt ideologinen maltillinen j a radikaali vastakkainasettelu ei enaa toiminutkaan kuten aiemmissa kiista-

10 Sos.dem. Naisliiton IX edustajakokouksen 5.-7.12.1919 pOytakirja, s. 49-53.
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kysymyksissa, vaan kuvaan tulivat muut perustelut. Piiritoimikuntia
vastustivat muun muassa pienet osastot korotettavien j asenmaksuj en j a vahaisten voimien jakamisen pelossa.
Asian taustalla oli myiis periaatteellinen ero suhtautumisessa
naisten erillistoimintaan paikallistasolla. Esimerkiksi helsinkilainen Olga Tainio esitti naisten siirtymista yhteisiin piiritoimikuntiin
miesten kanssa. Hanen mukaansa naisten eristaminen omiin piireihin ei tuottanut hyvaa lopputulosta. Milan vastattiin eta.,
6. . . tunnettuahan on, ettei yhteisissei kokouksissa miehet syrjelytteiveit
naiset ja tunnettuahan on myeis se, ettei naiset puhujina voivat vaikuttaa enemmein naisiin kuin miehiin" Piiritoimikuntia puoltaneet
suuret naisosastot voittivat kiistan ja naispiiritoimikunnat, jotka
oli lakkautettu vuonna 1909 pdatettiin jalleen kaynnistaa.
Naispiirikiistelyn taustalla oli kysymys vallankaytOsta naisliiton sisalla: oliko kaikki valta keskusjohdolla Helsingissa vai
hajautettiinko valtaa naispiireille. Vuoden 1919 kiihked poliittinen tilanne johti siihen, etta naispiirit nahtiin taas tarpeellisiksi.
Alueellista ristivetoa oli toki ollut jo aiemminkin liiton sisalla.
Esimerkiksi oululainen Ellen Makelin oli jo vuoden 1917 kokouksessa vaatinut paatOsvallan siirtamista enemman osastoille. "Paikallisten toimikuntien ja osastojen tehttiveiksi on jeitetteivei puhetilaisuuksien jeirjestely ja lopullinen maeirdelminen" Keskustelus-

ta nakyi lapi myEis naisten huoli omista vaikutusmandollisuuksistaan suhteessa miehiin: naisilla ei ollut tarpeeksi valtaa miehisissa piiritoimikunnissa, joten he valitsivat toisen tien."
Radikaalit ja maltilliset puoluekokouksessa 1919

Naisliiton vuoden 1919 edustajakokous pidettiin kaiken kaikkiaan
poliittisesti jannittyneessa ilmapiirissa. Helsinkiin oli saapunut jo
varsinaisia puoluekokousedustajiakin ja keskustelut kavivdt vilkkaina kahviloissa ja kokouksissa. Jos naisliiton kokouksessa radikaalimpi siipi sai hienoisen enemmistOn puheenvuoroissa, oli naisliiton uudessa liittotoimikunnassa kuitenkin maltillisten enemmistO
(nelja maltillista, kolme radikaalia) toisin kuin useimmissa historiikeissa on esitetty.
11 Sos.dem. Naisliiton IX edustajakokouksen 5.-7.12.1919 poytakirja, s. 45-49; Suomen Sosialidemokraattisen Naisliiton kandeksannen edustajakokouksen 4.-6.10.1917 pOytakirja,
s. 10.
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Lappeenrannan Sosialidemokraattisen Naisyhdistyksen vaki huviretkella vuon
1927. Kuva: Tyovaen Arkisto.

Maltillisuus nakyi myOs samaan aikaan naisten edustajakokouksen kanssa pidetyssa puoluekokouksessa. Kaikkiaan sosialidemokraattisen puolueen vuoden 1919 kokouksessa oli edustajina 25
naista (15 %), joista 17 (68 %) edusti maltillista siiped.
Naisliiton varsinainen edustaj a puoluekokouksessa oli radikaaleihin lukeutunut Mimmi Kanervo, joka ei kuitenkaan kayttanyt
yhtaan puheenvuoroa. Liput liehuen kokouksessa esiintyi muun
muassa helsinkilainen Ida Kantanen, joka julistautui "rehelliseksi
luokkataistelijaksi ja kommunistiksi" . Kaiken kaikkiaan puoluekokouksessa maltillisten j a radikaalien voimasuhteet j aivat 2/3 maltillisten hyvaksi. Tama nakyi myOs henkilOvalinnoissa. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen VainO Tanner j a sihteeriksi Taavi Tainio. Naisten asemaan puolueen johdossa kokous ei vaikuttanut:
johtoryhmaan ei valittu yhtaan naista. Ainoastaan maltillinen Hilda Seppala tuli valituksi varajaseneksi.12

12 Sos.dem. puolueen 12. edustajakokouksen Nytakirja 8.-16.12.1919, s. 235-236: Soikkanen 1975, s. 365-371.
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Naisliittolaisten linj anvalintoihin vuoden 1919 suuntakiistoissa
vaikuttivat monet tekijat: keskeisimpia selittajia lienevat kiinnittyminen ammattiyhdistys- ja osuustoimintaliikkeeseen seka alueelliset tekijat. Itaisistd ja pohjoisista piireista tulleet seka tehdaspaikkakunnilta saapuneet ja ammattiyhdistystoiminnassa mukana
olleet naisedustajat olivat suhteellisesti ottaen radikaalimpia kuin
muut. Muun muassa radikaalin siiven valinneet Aura Kiiskinen,
Sandra Lehtinen, Mimmi Kanervo, Fiina Pietikainen, Paula Saari
ja Ida Kantanen olivat toimineet nimenomaan ammattiosastoissa.
Sen sijaan maltillisemman suunnan edustajat olivat aktiivisia poliittisissa puoluejarjestOissa.
Toiminta osuuskauppaliikkeessa nayttaa selittavan jakoa. Maltilliset Hilda Seppala, Anni Huotari, Lyyli Eronen ja Miina Sillanpad olivat osuustoiminta-aktiivej a. Niin ikaan maltillisen suunnan
valinneet naisliittolaiset Ida Aalle-Teljo, Ida Wihuri ja Fanny Ahlfors olivat osuustoimintanaisia. OsuustoimintatyOssa naiset saattoivat olla paljonkin tekemisissa porvarillisten naisten kanssa. Nain
muun muassa Miina Sillanpaa, jolla oli lampimat valit Hedvig
Gebhardin kanssa."
Sen sijaan puoluekokouksessa mukana olleiden naisten ika ei
selita suuntautumista: seka maltillisten etta radikaalien keski-ika
oli 38 vuotta ja enemmistO naisista oli naimisissa: aviopuolison
poliittisella suuntautumisella nayttad olleenkin vaikutusta suunnan
valinnassa. Esimerkiksi YrjO Makelinin, Anton Huotarin ja Tahvo
Pietikaisen vaimot olivat samoilla linjoilla kuin he itse. Toimiminen tytivaenjarjestiiissa ei sekdan palj asta radikalisoitumista: molemmissa ryhmittymissa oli mukana seka vanhoja "konkareita" etta
vahan aikaa mukana olleita. Naisedustajien ammattijakauma oli
niinikaan homogeeninen: entisia ompelijoita ja palvelijoita, puolueen puhuj ia ja jarjestajia. Ainoa ylioppilas 25:n naisen joukossa
oli maltillisten Lyyli Eronen.
Puoluekokouksessa mukana olleiden naisten kansalaissodan
aikainen kokemustausta oli myEis samansuuntainen: lyhytaikainen
vankeus tai passiivisuus sodan aikana. Radikaali Ellen Makelin ja
maltillinen Anni Huotari olivat istuneet vankilassa, missa heidan
puolisonsa edelleen istuivat.'4

13 Lahteenmaki 1990, s. 35-41; Hedvig Gebhardista ks. Kaartinen 1997, s. 177-192.
14 Ks. tarkemmin Lahteenmaki 1990, s. 35-41.
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Naisliitto repedd kahtia

Naisliitossa edustaj akokouksen ja puoluekokouksen j alkeinen tilanne oli jannittynyt. Kumpikin ryhmittyma pyrki varmistamaan
asemiaan jo selkeasti nakyvan hajaannuksen edessa. Valtataistelua
kaytiin liiton johdossa yield koko vuoden 1920 ajan. Huhtikuussa
naisliitto lahetti osastoilleen poliittista tilannetta valaisseen kirjeen. Koska puoluekokouksessa vahemmistOOn joutuneet vasemmistolaiset olivat alkaneet aktivoitua oman puolueen perustamiseksi, katsoi naisliiton johto aiheelliseksi tiedottaa asiasta maakuntiin.
Yhdistyksille tehtiin tiettavaksi, etta mykis naisliiton j ohdossa
oli vasemmistosiiven edustaj is (Mimmi Kanervo, Fiina Pietikainen ja Elin Fagerholm), jotka halusivat tietaa, oliko liitto edelleen
sosiaalidemokraattinen vai ei. Mikali oli, eivat uuden suunnan edustajat halunneet enda olla mukana sen toiminnassa. Taman takia
esitettiin pidettdvaksi jasendanestys j a mika.li enemmistO olisi uuden suunnan kannalla, olisi sosiaalidemokraattien (Hilda Seppala,
Olga Tainio, Olga Leinonen j a Hilda Oberg) poistuttava liiton hallinnosta.
Pidetyn liittodanestyksen tulos oli pettymys uuden suunnan edustaj ille. Asiaa kasitteli kaikkiaan 66 naisyhdistysta, joista 36 danesti sosiaalidemokraatteja, 19 vasemmistosiiped ja 11 ei Oathsvallattomina tai muista syista antanut selkeda vastausta. 15 Kentta
oli selvasti maltillisen etenemisen linjoilla.
Kun liittoaanestyksen tulos hyvaksyttiin naisliiton 12.7.1920 kokouksessa, eivat vasemmistosiiven edustaj at j attaneetkaan lupauksesta huolimatta paikkojaan, vaan he alkoivat voittaa aikaa. He
esittivat liiton toiminnan sailyttamista ennallaan. MyOhemmin he
selittivat tappiollista aanestystulosta silla, etta danestys pidettiin
epasuotuisaan aikaan: "Osastot eivat olleet yield kypsyneet kylliksi asiaa ratkaisemaan". Syntipukiksi nostettiin naisliiton pitkaaikainen sihteeri Hilda Seppala, jota syytettiin sosialidemokratian
agiteeraamisesta. Hilda Seppalan mustamaalaamiseen sosiaalidemokraatit vastasivat, etta liiton ainoa kiertava puhuja oli vasemmistosiiven Mimmi Kanervo.16

15 Sos.dem. Naisliiton kiertokirje 17.7.1920. TA.
16 Sos.dem. Naisliiton kiertokirje syyskuussa 1920. TA; Suomen Sosialidemokraatti 4.1.1921,
s. 6.
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Koska vasemmistosiiven toimet naisliiton valtaamiseksi eivat
olleet onnistuneet, puuttui vasemmistolainen lehdistO asiaan: Suomen TyOmiehen palstoilla naisliiton vasemmistolaisia syytettiin
toimettomuudesta ja yhteistyOsta sosiaalidemokraattien kanssa:
C‘... sosialististen naisosastojen on erottava sosialidemokraattisesta naisliitosta". Taman kirjoituksen jalkeen erosivat virallisestikin naisliitosta Hyvinkaan (Lydia Kallio), SOrnaisten (Elfin Fagerholm), Kuopion (Emmi Makelin) ja Oulun (Ellen Makelin) naisyhdistykset: liitto oli niiden mukaan hylattava, koska se oli sosiaalidemokraattinen.
Vanhan naisliiton repeaminen kahtia tapahtui tosiasiallisesti
21.12.1920. Vasemmistosiiven pelaaminen ajalla onnistui sikali,
etta tassd kriittisessa tilanteessa maltillinen Olga Leinonen jatti
yllattaen paikkansa, jolloin vasemmistosiipi sai enemmistOn. Radikaalit peruivat omat eronsa ja sen sijaan erottivat loputkin sosiaalidemokraatit liittohallinnosta. Vaikka miehet olivat kehottaneet
vasemmistosiiven naisia eroamaan liitostaan, nama eivat tahan taipuneet, vaan pysyivat loppuun asti kannassaan: "Me emme jatei
liittoa sosialidemokraateille, vaan muutamme sen sosialistiseksi"."

Helsinkilainen Edla Peltola paljastaa kuvaavasti vasemmistosiiven taktiikan: "Eroaminen veisi vain turhaan kallista aikaa - valmiissa jeirjestOssei toiminta saatettaisiin nopeammin keiyntiin...
Emmehein me Helsingin sosialidemokraattisessa naisosastossakaan
lahteneet pois, vaan valtasimme sen, muutimme mielemme ja
noskeraukat saivat ruveta rimpuilemaan oman sakin yhdistamiseksi. Se on johdonmukaista taktiikkaa".18

Vasemmistosiiven naiset eivat kuitenkaan saaneet pitaa liittoaan: marraskuussa 1920 Suomen Sosialistisen TyOvaenpuolueen
(SSTP:n) puolueneuvosto sinetOi vanhan naisliiton kohtalon: "Erikoisen sosialistisen naisliiton muodostaminen ei ole tarpeen, vaan
se voi olla jopa vahingollistakin. Sitd vastoin perustetaan puoluetoimikunnan yhteyteen heti tyôlaisnaisten valistusjaosto, jonka jdsenet valitsee puolueneuvosto. Lcihimmeit ohjeet jaosto saa puoluetoimikunnalta".19

Sosiaalidemokraattiset naiset puolestaan alkoivat nopeasti rakentaa omaa keskusjarj estOdan uudelleen.

17 Suomen Sosialidemokraatti 4.1.1921, s. 6; Suomen TyOmies 20.1.1921, s. 4.
18 Suomen Tyomies 12.1.1921, s. 5.
19 SSTP:n puolueneuvoston poytakirja 27-28.12.1920. TA.
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Sosialidemokraattisen naisliiton toimiston henkileikunta 1920-luvun lopussa. asemmalta Hilda Seppala, Tyyne Salmela ja Elsa Metsdranta. Kuva: Tyôvden
kisto.
Hildan ja Miinan liitto

Sosialidemokraattista naisliittoa ryhtyi luotsaamaan kaksi tarmokasta naista, joista Miina Sillanpad oli nakyvampi. Toinen, aikaisen kuolemansa ja vaatimattoman luonteensa vuoksi varjoon jaanyt johtonainen j a Sillanpaan tukihenkilO oli Hilda Seppala, jonka
jarjestelmallinen ote nakyy selattaessa naisliiton 1920-luvun aineistoa.
Kansalaissodan paattyessa 39-vuotiasta Hilda Seppalad voisi
taustansa puolesta sanoa tyypilliseksi sotienvalisen kauden tyOldisnaisvaikuttajaksi. Han oli kotoisin varattomista oloista, keskisuomalaisen kylardatalin yhdeksanhenkisesta perheesta. Vanhimpana
lapsena Hilda j outui 11-vuotiaana lahtemaan isansa mukana kiertamaan talosta taloon tyOn perassa. Maid kiertomatkoilla Hilda
oppi ompelij an ammatin, mutta samalla katkerasti kokemaan sosiaalisen eriarvoisuuden. Osattomuuden kokemus sai hanet liittymaan
mukaan tyOvaen jarjestOtoimintaan.
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Kuten monet muutkin tyOldisnaisaktiivit, mytis Hilda elatti itsensa muutettuaan Helsinkiin vuonna 1899 palvelijattarena j a
ompelijana. Seuraavana vuonna han liittyi Helsingin ompelijatarosastoon. Vuonna 1904 Hilda avioitui tyOvaentalolla tapaamansa
suutari Hannes Seppalan kanssa ja perheeseen syntyi kaksi tytarta.
Kansalaissodan aikana Hilda menetti nuoremman lapsensa ja sisarensa, itse han joutui olemaan vankileirilla nelja kuukautta, vaikkei osallistunutkaan sotatoimiin tai punaisten hallintoon.
Kansalaissodan jalkeen Hilda Seppala tuli aktiivisemmin mukaan naisliiton toimistoon, sita aiemmin han oli ollut leimallisesti
yhdistystason aktiivi. Hanesta tulikin oivallinen tyOntekij a. Hanella
oli tyOlaistausta, yhdistystoiminnan rutiinit ja pieni perhe, joten
han saattoi omistautua jarjestotyohon. Lisaksi han oli vakavarainen j a edusti puolueen oikeaa siiped. Seppalan luonteenpiirteet
herattivat myOs luottamusta, hanta on nimitetty "hyOdylliseksi
kansalaiseksi" viitaten juuri hanen velvollisuudentuntoonsa, tarmokkuuteensa ja pikkutarkkuuteensa. Hildasta tulikin nailla ominaisuuksilla Miina Sillanpaan vahva taustatuki.
Seppalan rooli naisliiton sihteerina ja organisaattorina korostui
etenkin 1920-luvun lopulla, jolloin naisliitossa landettiin luotsaamaan kotitalouspoliittista suuntausta kentalle ja parlamenttiin. Itse
asiassa juuri Hilda Seppala teki kotitalousohjelman lapiviennin
kannalta merkittavan aloitteen vuonna 1924 eduskunnassa eli valiokunta-aloitteen kodinhoitokurssej a varten. Seppala esitti myOs
muita tarkeita ja kauaskantoisia aloitteita, kuten valtionapuhakemukset pienten lasten hoidon jarj estamiseksi (1923) ja ty8laisnaisten kesasiirtolatyOn tukemiseksi (1926).
MyOs aikalaiset nakivat naisliiton toimintojen keskittamisen
Seppalan kasiin: "Han ja liitto ovat ovat yksi, yksi sydein ja yksi
sielu", kuten hanen 50-vuotisonnittelussaan vuodelta 1929 kirjoitettiin. Hilda Seppala oli mytis puolueensa luottonainen. Han oli
Sosialidemokraattisen puolueen puoluetoimikunnan jasen vuosina 1920 ja 1930-32. Seppala osallistui naisliiton edustajana myOs
Helsingin kunnallispolitiikkaan ja oli kaupunginvaltuuston jasen
vuosina 1919-22. Muiden naisliiton johtonaisten tapaan han kuului myiis Kulutusosuuskauppoj en Keskusliiton johtokuntaan ja
Elannon edustajistoon. EduskuntatyOssaan Hilda Seppald osoitti
jatkuvuutta. Ei edes lamakausi, jolloin naisten edustus parlamentissa vaheni, uhannut hanen valintaansa. Eduskunnassa han kuului
talous- j a valtiovarainvaltiokuntaan.
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Hilda Seppalan akillinen kuolema maaliskuussa 1932 influenssan jalkitautiin ja siita aiheutuneeseen verenmyrkytykseen
otettiin naisliitossa jarkytyksella vastaan.' Hanen poismenonsa
horjutti Miina Sillanpaan asemaa. Sillanpaa toimi vuodet 1921-32
liiton puheenjohtajana. Nyt han sai taistella siita, etta tuli valituksi
liiton sihteeriksi. Tyyne Leivo (-Larsson) arvosteli suoraan niin
iakkdan — Sillanpaa oli 66-vuotias — henkilOn valitsemista sihteeriksi. MyOs Martta Salmela-Thrvinen arvosteli valintaa viitaten tulevaisuuteen: "Eihan Sillanpaan ikeija kyky ole rajaton" . 21 Sillanpaa luopui sihteerin toimestaan vuonna 1936 Martta Salmela-Jarvisen hyvaksi.

Ministeri Sillanpaa ja viiden VainOn hallitus

Huolimatta 1930-luvulla saamastaan ankarastakin kritiikista Miina Sillanpaa oli j a on edelleenkin yksi sosiaalidemokraattisen
naisliikkeen nakyvimmista lipunkantajista. Hanen nousunsa torpparin tyttdrestd, tehtaalaisesta ja piiasta vuoden 1926 hallituksen toiseksi sosiaaliministeriksi on tehnyt hanesta sosiaalisen nousun ruumiillistuman ja mallinaisen, jonka perassa muilla on nahty olleen
helpompaa taivaltaa kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.
Vuoden istunutta VainO Tannerin vahemmistOhallitusta — johon
kuului viisi Vain6a 22 — ei yleisesti pidetty kovin tuloksellisena edes
omien keskuudessa. Sosialidemokraattisen puolueen puoluehallitus arvosteli hallitusta helmikuussa 1927 siita, etta "hallitus ei ole
saanut mitdein aikaan " . 23 Naisten kannalta sen toimintaan sisaltyi
kuitenkin tarked aikaansaannos: uuden avioliittolain vauhdittaminen. Lakihan tuli voimaan vuonna 1930. Hallituksen aikana hyvaksyttiin myOs amnestialaki. Sillanpaan ministeriys sisalsi 1920luvun poliittisesti kahtiajakautuneessa ja erittain herkassa ilmapii20 Tiedot Hilda Seppalasta on koottu hyvin pienista fragmenteista, mika kertoo hanen vaatimattomuudestaan ja jaamisestaan jalkikirjoituksissa varjoon. Lahteita on kaytetty: Hilda Seppalan pieni arkisto Tyovaen Arkistossa, lehtileikkeita, eri tyO y aenyhdistysten kertomuksia,
Toveritar-lehti 1920-luvulta, E-liikkeen uranuurtajia 1967, Eduskunnan matrikkeli, Sosialidemokraattiset Naiset -matrikkeli 1996.
21 Suomen Sosialidemokraattisen Tyolaisnaisliiton XIII edustajakokouksen pOytakirja 28.31.10.1932, s. 26-29.
22 Vain() Tanner paaministerina, Vaino Voionmaa ulkoministerina, Wain0 Wuolijoki yleisten
tOiden ministerina, Vain() Hupli kauppa- ja teollisuusministerina seka Vaino Hakkila oikeusministerina.
23 Tanner 1966, s. 100.
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VainO Tannerin veihemmisteihallitus matkalla presidentti Lauri Kristian Relanderin luo loppuvuodesta 1926. Toinen sosiaaliministeri Miina Sillanpaa seurueen
keskellei. Kuva: TyOvaen Arkisto.

rissd lisaksi tarkean symbolisen kddenojennuksen paitsi sosiaalidemokraateille, myOs naisille. 60-vuotiaan "vapaan tyttOsen" Miina Sillanpaan istuttaminen ministerinpallille oli VainO Tannerin
vaimon Lindan tahto.24
Sosialidemokraattiselle naisliitolle tapaus oli vertaansa vailla:
olihan Sillanpaa liiton puheenjohtaja ja naisten lehden Toverittaren
pdatoimittaja. Kun tuore ministeri astui eduskuntaan, nousivat
kansanedustajatoverit kunnioituksesta seisomaan — paitsi kommunistit. Tapausta voidaan verrata erikoisuudessaan vuoden 1907
ensimmdisen eduskunnan juhlakulkueeseen tai vuoden 2000 ensimmaisen naispuolisen presidentin Tarja Halosen eli kuten saksalaislehdet hanta nimittivat "punaisen Tarj an" valintaan.
Sillanpaan nimitys sai aikaan laajan kirjoittelun sad kotimaisissa etta ulkomaisissa lehdissd. Pdaosin se oli myOnteista. Sillan-

24 Tanner 1966, s. 80.
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pad osoittautui maltilliseksi j a yhteistoimintahaluiseksi, j oskin
hanen roolinsa hallituksessa oli vahainen. Paaministeri Tanner
kokosi hallitukseen kolme sosiaaliministeria. Hanen mukaansa hallituksen yksi tarkeimmista tehtavista oli sairausvakuutuslain valmistelu, jossa "Johan Helo teki suurimman tyon. Sillanpaasta oli
tietysti paljon apua siind".25

Sitten nuoruusvuosien Sillanpad oli rauhoittunut, nuorempien
aatesiskoj en mielesta jopa liikaa, kuten 1930-luvun polemiikki
naisliiton sisalla osoitti. Sillanpaan sovinnollisuus muokkasi kuvaa mytis koko sosiaalidemokraattisesta naisliikkeesta "tatiliikkeend" j a loi pohjaa tulevalle yhteistoiminnalle oikeiston naisten kanssa 1930-luvun lopulla ja sota-aikana.
Sillanpaa loi uutta poliittista ministerikulttuuria: han teki maakuntamatkoja ympari Suomea, tutustui kOyhaintaloihin ja lastenkoteihin paikan paalla. 26 Ehkapa presidentti Martti Ahtisaaren idea
maakuntamatkoista 1990-luvulla nousi Miina-ministerin esimerkista.

Jeilkikuvat

Miina Sillanpaasta on tehty kolme elamakertaa ja lukematon mdard artikkeleita. Sillanpaan kanonisointi ja jalkikuvan luominen alkoivat hanen yield eldessaan 1940-luvulla. Varhaisin elamakerta
on vuonna 1947 ilmestynyt Oma Makikossan Yhteiskunnalle omistettu elama. Miina Sillanpaan eleimein ja tyOn vaiheita. Vuonna
1973 ilmestyi Martta Salmela-Jarvisen Miina Sillanpaa — Legenda jo eldesseitin ja vuonna 1989 Irma Sulkusen Naisen kutsumus —
Miina Sillanpaa ja sukupuolten maailmojen erkaantuminen.

Vertaamalla Sillanpaan poliittisen huippukauden eli 1920-luvun
aineistoj a hanesta mytihemmin rakennettuihin j alkikuviin voidaan
seka Makikossan j alleenrakennuksen ja kommunisminvastaisen
taistelun 1940-luvun ja Sulkusen hyvinvointiyhteiskunnan 1980luvun tutkimuksissa nandd painotus, joka kertoo ehka enemman
tutkimusten tekoajasta kuin Sillanpaan toiminta-ajasta: kumpaisessakin teoksessa Sillanpaa on epapolitisoitu ja nahty korosteisen
yksilOna, liikkeesta irrallisena.
25 Tanner 1966, s. 86.
26 Sillanpaan elamanvaiheista ks. Salmela-Jarvinen 1973; Makikossa 1947; Sulkunen 1989.
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Sen sijaan Salmela-Jarvisen poliittisella 1970-luvulla tehdyssa
kirjassa Sillanpaa hahmottuu osana joukkoa. Salmela-Jarvisen
joukkoliike-painotukseen on vaikuttanut se, etta han oli myOs itse
silminnakija ja kokija. Salmela-Jarvinen nakee Sillanpaan kuvaa
katsellessaan myiis ympartiivat joukot, jarjestOnaisten verkoston,
puolueen miesten varjot, punaliput ja kollektiivisen kokemuksen,
jotka puuttuivat lahes tyystin Makikossan yksiloa korostavasta teoksesta. Ei ole siis erikoista, etta Makikossan kirjan ilmestyminen
oli suuri pettymys Salmela-Jarviselle. Paivakirjassaan han vuodattaa: "Kirja on taysi fiasko. Kirjoittaja ei ole halunnut saada
ensikeiden tietoja asioista, asiantuntijoina ovat olleet pari kolme
porvarillista henkiloa. Naisliiton osuus kuitataan muutamilla sivuilla ja nekin siseilteiveit vaarid tietoja...Miinan itsensel takia en
haluaisi kirjaa moittia, mutta vaikea on kehuakaan huonoa
tei 27

Miina Sillanpaa sai vanhuudenpaivindan tunnustusta suomalaiselta sivistyneistOlta. Vuonna 1949, Sillanpaan ollessa 83-vuotias,
palkitsi Suomen Kulttuurirahasto hanet 500 000 markan palkinnolla tunnustuksena hanen tyOstaan naisten aseman ja yhteiskunnallisten olojen kohentamisessa. Sillanpad liikuttui palkinnosta niin,
etta itki "...enkei mind ole itkenyt kuin kaksi kertaa eleimasseini... "
Han jakoi suuren osan palkinnostaan apurahoina sosiaalidemokraattisille jarjestOille. 28 Vuonna 1945 Sillanpaasta maalautettiin muotokuva taidemaalari Helny Tigerstedtilla. Sosialidemokraattinen
naisliitto puolestaan teetti vuonna 1950 Sillanpaasta ja Ida AalleTeljosta reliefit. Jokioisten kotiseutukerho pystytti vuonna 1951
Sillanpaan torpan paikalle kiven:
olleessa torpassa
syntyi 4.6.1866 talousneuvos Miina Sillanpdd ".

Myos naisliiton 1950-luvun lopun hajaannuksen jalkeen Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliitto nosti Sillanpaan johtohahmokseen ja valmistutti hanesta niin ikaan reliefin. Sillanpaasta nousi
vuonna 1968 Helsingin Hakaniemeen taiteilija Aimo Tukiaisen veistama "Soihtu" -veistos. Myos valokuvat kerovat henkiMullin luomisesta: suuressa osassa kuvista Miina Sillanpaa poseeraa kirjahyllyn tai kirjoituspoydan edessa tai tyOhOnsa liittyvassa
ymparistossa. Ryhmakuvissa han on lahes aina joukon keskella.

27 Martta Salmela-Jarvisen paivakirja 30.9.1947. TA.
28 Salmela-Jarvinen 1973, s. 114-115.
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Tuhkimotarina, jossa koyhan torpan tytOn nousu valtakunnan
vaikuttajaksi ei jattanyt ketdan kylmdksi: Sillanpad oli tehnyt mahdottoman mandolliseksi. HenkilOpalvonta sai toisinaan jopa hurmoksen luonnetta. Kotiliesi kuvasi vuonna 1941 Sillanpaan puhuj amatkaa nain: "Katselin silmat pystyssa, kuinka eras ratite:Ilinrouva...kavahti itkien tulevan ministerin (Miina Sillanpaan) kaulaan heinen laskeutuessaan puhujan lavalta...Eikei aikaakaan, niin
riippuijoku toinenkin nainen puhujan kaulassa, itkija niiskutti... "29

Jos Ida Aalle-Teljo ja Hilja Parssinen olivat vanhan tyOvdenliikkeen j ohtavia suunnannayttaj id, ruumiillistui Miina S illanpdassa
tytivdenliikkeen ensimmaisen (1918) ja toisen (1957) hajaannuksen vdlisen ajan mindkuva. Mita tuo identiteetti piti sisalldan ja
miten se muovautui, siita seuraavissa luvuissa tarkemmin.

2. Sosiaalidemokraattinen kotivalistus
Kansalaissodan j dlkeinen sosiaalidemokraattinen naisliike oli monella tapaa erilainen kuin ennen sotaa, vaikkakin toiminnan peruslinj at pysyivat ulkoisesti samantyyppisind. Silmiinpistavin eroavuus
oli liikkeen poliittisen maltillisuuden korostaminen, kun radikaalein
aines siirtyi vasemmistososialistien ja kommunistien leiriin. Naisliikkeen "puhdistuminen" miesten kanssa yhteistoimintaa korostaneista ddrilinjalaisista j ohti sosiaalidemokraattisen naistoiminnan
aikaisempaa selkeammin perheiden ja kotien liikkeeksi. Siita tuli
aktiivinen osa sita laajempaa suomalaisten koteja keskiluokkaistavaa valistusprojektia, jossa ahersi jo Marttaliike. 1920-luvulla
tahan samaan rintamaan liittyivat mytis kokoomusnaiset Hedvig
Gebhardin johdattamana.
LahtOkohtana sosiaalidemokraattisessa kotivalistuksessa oli ideologinen kamppailu: sodan jdlkeen elettiin voimakkaan oikeistolaisessa hengessd ja naiset ndkivat darimmaisen tarkedksi lyOdd
poliittista kiilaa tiivistyvadn j a itsevarmaan oikeistorintamaan. Sosiaalidemokraatit ottivat oppia Martoista ja lahtivdt hakemaan uudelle kotivalistusty011een valtionapua. Liittolaisikseen he kelpuuttivat Gebhardin kokoomusnaiset ja Marttojen yksinoikeutta valistaa koteja landettiin yhdessa tuumin murtamaan eduskunnan kaut-

29 Ks. Makikossa 1947, s. 162.
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..... ....•

Me olemme

tulepaisuus
Kuhl kukka puhkeavi ummustaan
ja.
pyytaa vetta, paivaa, ravintoa,
kasvamme me. Onko paikallaan,
jos joutunemme vailie hoitelua?

•

•
•

Raikas

Kas lintuemo vaalii 1:/enoistaan;
ei siivet hennot uuvu lentajalta,
mut rnoni meista kuihtun kehdossaan,
tyennyllyn kita
Myiis mehilaiset keraa kennoihin
himajan makean vuoks' pienOisitten.
Mut tubs ihmistyiista useinkin
valahtaa taslcuihin vain rikkahitten.
Vain pivo pieni janhovakkaseen
keraantyy rahavailan maaratessa,
ken tuottaa tuottehet ja tnarkkoineen.
saa !nista maksaa, meidan naintyessa.
E iastenseintei, a siirtulaa,
ei kelp() ravintoa meille kerry,
sike lihaksemme hervota ne saa,
ei p!emi poski terveheksi verry.
Mut yhteenliittyessa toisin kay,
isat itse hallitsevat,
ei yhden vo;tto yripuolla nay,
pois noidat kehdoiltamme pakene a
Me pienokaiset, ajar!. vastaisen,
jotk' oomme vartiot ja uusi voima,
me teihin katsomme nyt vedoten
vuoks' aattehen, mi ammoin kunnioima

Alkiia antako
kirpasten kiusata mita!

►

Alkia hyssytelko meita

tyiin 1-aatajien of ahkerain.
Te osuustoiminnassa tayttakiatte
min voitte. Tuosta oloin parempain
myiis lapsalenne koituvart to naatte,
ja Liinomaa-Piirssinen,

lkaa heinmoiteiko meita
oilla vaatteilla

suudelo Suojelkaa meita
meita huulille!
vahingoi ta!
........

Antakaa meille
vaarattomia ja
hyOdyllisia leikkikaiuja!
.. .............................0

Hilj a Parssisen lastenhoitovalistusta Toverittaressa nro 8-9/1924. Kuva: Tyôvden Arkisto.
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*Punaorvot
Elokuussa 1918 perustivat 12 vankileireilta pelastunutta helsinkilaista
sosiaalidemokraattia ensimmaisen avustusjarjestOn, Suomen tyOlaisten
avustuskomitean, korjaamaan valkoisen terrorin jalkia. Komitea listasi
29 011 apuatarvitsevaa lasta. Kaikkiaan avun piiriin tuli 43 066 henkilOa 12 900 perheesta. Varansa komitea kerasi iltamilla seka lahjoituksilla
niin koti- kuin ulkomailtakin. Tama toimikunta lopetti tyiinsa helmikuussa 1920 ja toiminta siirtyi uudelleenperustetuille tytivaenjarjestOille.
Nain perustettiin toinen toimikunta, TyOvaenjarjestOjen avustustoimikunta huhtikuussa 1920. Siihen liittyi 21 keskusjarjestOd. 2/3 jaetuista varoista saatiin ulkomailta.
TyOldisnaisia loukkasi syvasti se, etta osa oikeistopiireista kuulutti,
etta "sotaorvoissa on valtava meleird sellaisia, joiden didit oval pidettavat siveellisesti ala-arvoisina, joiden kdsiin yhteiskunta ei voi uskoa
niin kallista omaisuutta kuin heidein omat lapsensa" . Vieraisiin perheisiin sijoitettuja punaorpoja oli vuoden 1920 lopulla vajaat 2 000. Lisasi lastenkoteihin siirrettyja lapsia oli runsaat 3 000. Heista noin 600 oli
siirretty vieraisiin kuntiin sijaiskoteihin. Karkeasti ottaen noin puolet
punaorvoista (vajaat 6 000 lasta) sai jaada kotiinsa. Naisliittolaisten huoli
koski nimenomaan "valkoiselle" Pohjanmaalle lahetettyjen lasten ja
lastenkotilasten ideologista kasvatusta.
Sosiaalidemokraattiset naiset vaativatkin, etta eduskunta kiireellisesti
muuttaisi helmikuussa 1919 annettua lakia, jonka mukaan kansalaissotaan osallistuneiden soturien perheille annettu elake koskisi myôs punaisten riveissa kaatuneiden omaisia. Epaoikeudenmukaisen elakejarjestelyn lisaksi naiset pitivat kohtuuttomana, etta lapsia vietiin kodeistaan vastoin aitien tahtoa. Viedakseen asiaansa eteenpain naiset alkoivat julkaista erityista punaorpomerkkia ja lehtea seka jarjestad
turvattomien paivaa, joilla saadut varat luovutettiin punaorpoty6hOn.
Naisliiton punaorpoty6 jatkui 1920-luvun puolivaliin saakka, jolloin se
annettiin paikallisosastojen toimeksi ja viime kadessa kuntien ja valtion
vastuulle.

Lahteet: Tytivaenj arj estOj en avustustoiminta kansalaissodassa turvattomaksi jääneiden hyvaksi, kirj. Hilda Seppala. Turvattomien paiva. Sos.dem. naisliiton
syysjulkaisu 1921, s. 7; Suomen sos.dem. tyOlaisnaisliiton X edustajakokouksen Nytakirja 20.-22.5.1921, 21-26.
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ta. Yhteistoiminta tuotti tulosta ja vuonna 1929 mytis muut naisjarjestOt kuin Martat saivat valtionapua kotitalouskurssien jarjestamiseksi. Sinansa valtionavun saaminen ei ollut uusi asia. Jo 1800luvun lopulla valtio oli tukenut tyOvaenyhdistysten toimintaa. Itsendistymisen mytita valtionapujarjestelma kuitenkin muuttui
jarjestelmallisemmaksi ja jaettavien avustusten ja tuettavien kansalaisjarjestOjen madra kasvoi.
Sosiaalidemokraattiset naiset saivat ensimmaisen kerran valtionapua vuonna 1924 pienten lasten hoitokursseja varten ja vuonna
1928 raittiuskasvatukseen. Naihin kolmeen painopisteeseen keskittyikin aikaisempaa tiukemmin sosiaalidemokraattisen naisliikkeen
toiminta 1920-luvulta aina 1950-luvun lopulle saakka: lasten ja
naisten elinolojen kohentamiseen, terveysvalistukseen ja raittiuskasvatukseen.

Kuluttajavalistuksen puolesta
Mita naiset sitten tekivat kursseillaan? Ohjelma koostui lyhyesta
poliittisesta selostuksesta tai agiteerauksesta ja aiheista, joiden
uskottiin ja haluttiin kiinnostavan tyOldisnaisia eli kaytanniin ruokaohjeiden ja kodin kunnossapitoon liityvien vihjeiden jakamisesta.
Kentan dani oli vankkumaton: mita enemman kaytannOnlaheista
toimintaa, sita suuremman tuen kentan naiset antoivat naisliiton
politiikalle. Naisliiton tehtava oli taman mukaan ennen kaikkea
naisten elaman helpottaminen eika yleinen puoluepolitikointi.
Kuvaavan esimerkin naisliittolaisten kiinnostuksesta antavat
Helsingin sosialidemokraattisen naisyhdistyksen vaalikokouksessa
pidetyt esitelmat vuodelta 1924: Kuulijat saivat tietoa asuntokurjuudesta, lasten huoltolaitoksista ja paivakodeista, lasten kouluruokinnasta ja pikkulasten hoidon opetuksen kehittamisesta. Lisaksi pidettiin esitelma 1920-luvulla muotiin tulleista kesasiirtoloista, joita Helsingin kaupunki alkoi jarjestaa. Vaalikokouksen
lopuksi ilmoitettiin kasityOseuran kokoontuvan j oka maanantai-ilta.
Kokouksen jalkeen vietiin kuulijat katsomaan omaa mallikotinayttelyd.
JasenistOn kiinnostus kaytannOnlaheisiin aiheisiin nakyi myOs
Toveritar-lehden kiertokyselyssa vuodelta 1925. Lukijat pitivat lehden poliittista uutisointia liian raskaana ja toivoivat lehteen enemman kevyempaa luettavaa, kaunokirjallisuutta, talousohj eita ja
121

lastenhoitoa kasittelevia artikkeleita. Utralainen Anni Romppainen tilitti tuntojaan nain: "Moni emanteija neitonen tilaa mieluummin Nyyrikin tai Vipusen sen kevyen ja vaihtelevan lukemisen takia... Liseiksi moni pelkaa sosialisti-sanaa...Apinoimishalu ja välinpitamattOmyys on yksi meidein veihemmein kauniita ominaisuuksiamme. Onhan jotain kuulua tuohon kermakerrokseen, vaikkapa ei todellisuudessa kuulutakkaan...". Monissa keski-euroop-

palaisissa sosialidemokraattisissa naisjarjestOissa lehtiongelma
ratkaistiin perustamalla kaksi erillista lehted. Toisessa pohdittiin
ideologisia ja puoluepoliittisia kysymyksia, toisessa tarjottiin
aj anvietetta.
Kotitalouskurssit saivat suuren suosion. Vuonna 1929 naisliiton jarjestamilla kursseilla oli osallistujia kaikkiaan 8 500. Samanaikaisesti naisliitossa oli maksavia jasenia 1 800 ja koko puolueessa 8 700 naisjasenta. Seuraavana vuonna kuulijoiden madra oli
jo yli 20 000 ja vuonna 1931 noin 50 000. Nain siita huolimatta,
etta elettiin tiukentuvan oikeistosuuntauksen aikaa eika toimintaa
naisliiton kertomusten mukaan voitu j arj estaa taysipainoisesti.
Kurssitoiminnasta tulikin naisliitolle neljaksi vuosikymmeneksi
oikea "kultakaivos". Muun muassa vuoden 1929 budjetista naisliitto sai 70 prosenttia valtiolta. Paitsi rahallista turvaa kurssit toivat myOs poliittista painoarvoa eli kentan mytitamielisyytta j a kannatusta.3°
Se, eta jasenistO niinkin yksimielisesti otti vastaan uuden
toimintamuodon, johtui osittain siita, etta puoluehajaannuksen j alkeen Sosialidemokraattisen puolueen jasenistO maalaistui 31 j a Willa
nakyi myOs naisten ammateissa: naisliiton jasenistOssa oli aikaisempaa enemman perheenditeja, jotka ainakin osittain olivat kotona lapsiaan hoitamassa. 32 JasenistOn sosiaalisen rakenteen muutoksen naisliiton johto otti huomioon suunnitellessaan uusia
toimintalinjoja. Miina Sillanpaa ilmaisi asian nain: "Kotitalousneuvontalyei ei kylleikeitin varsinaisesti kuulu ohjelmaamme puoluejarjesteinei, mutta Orman kautta voimme hankkia puolueeseen uusia jeisenid, kannattajia ja deinesteijia, ja siten tehdei valistustyOtei
puolueemme hyveiksi" .33

30 Ks. Lahteenmaki 1990, s. 70-84; Lahteenmaki 1995, s. 201-218.
31 Kettunen 1986, s. 216-220.
32 Toveritar 1/1926, s. 5.
33 Miina Sillanpaa avatessaan Sos.dem. naisliiton edustajakokouksen 1929. Suomen Sosialidemokraattisen Tyolaisnaisliiton XII edustajakokouksen pOytakirja 28.-31.5.1929, s. 4.
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Oulun sosialidemokraattisen naispiirin vanhasta uutta -kurssit 1920-luvun lopulla. Kuva: Tyeivcien Arkisto.

Paitsi ideologinen ty6 ja puhdas "jasenkalastus", oli naisliiton
toiminnan suuntautumisella kotivalistukseen myEis laajemmat yhteiskunnalliset ulottuvuutensa. Kuten jo vuosisadan vaihteessa,
naisliittolaisten valistusty011a oli kansanterveydellinen ulottuvuutensa. Yield 1920-40-luvullakin pelattyj en tartuntatautien keskeisimmaksi syyksi propagoitiin epasiisteytta j a koyhyytta. 34 Mita
paheita vastaan myOs keskiluokkaistuva sosiaalidemokraattinen
tytivaenliike tahtoi taistella. Naisliikkeesta tuli kotitalous- ja lastenhoitokurssien kautta yksi kansanterveyden sanansaattaj ista muiden
naisjarjestajen ohella. MyOs taloudelliset kriisiajat, kuten vuosien
1917-18 pula, vuosien 1929-32 lama ja toinen maailmansota nostattivat naisten kurssi- ja ohjaustoimintaa. Talouslaman aikana
muun muassa Toveritar julkaisi "Kaytann011isia neuvoja" -palstaa, jossa esiteltiin saastavaisen emannan ruokaohjeita, vaatteiden
kunnostusta ja lastenhoitoa. Samantyyppisia ohjeita julkaistiin lehdessa myOs kansalaissodan jalkeisessa vaikeassa taloudellisessa
tilanteessa.35
34 Mm. Lahteenmaki 2000, s. 154-156.
35 Mm. "Maukkaita ja halpoja ruokia tahteiksi jaaneista leipapalasista ja -kannikoista", Toveritar
2/1930, s. 24; "Porkkanaruokia, kakkuja", Toveritar 19/1928, s. 302.
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*Aitienpaiva
Ensimmaiset ditienpaivat vietettiin Suomessa vuonna 1918. Alun perin
Yhdysvalloista alkunsa saanut tapa levisi nopeasti ensin Kanadaan ja
Australiaan. Euroopassa paivan vietto aloitettiin ensin Belgiassa vuonna 1913, josta se levisi muihin maihin. Suomeen ditienpaivan vieton toi
Kotikasvatusyhdistys, joka oli perustettu vuonna 1907 vahvistamaan
kotien ja ditien asemaa. JarjestOn sihteeri teki kolme vuotta myOhemmin opintomatkan Yhdysvaltoihin, jossa paivan vietto oli saanut innostuneen vastaanoton. Suomessa otollinen tilaisuus tuli kansalaissodan jalkeen j a on kuvaavaa, etta ensimmaisten ditienpaivajuhlien kunniavieraita
olivat juuri voittaneiden valkoisten aidit. Ensimmaiset ditienpaivat olivatkin Suomessa leimallisesti valkoisen Suomen juhlamuoto. Sellaiseksi ne tyOvaenliike myOs mielsi.
Ei siis ollut yllattavad, etta ensimmaiset ditienpaivat eivat saaneet
tyOldisnaisjarjestOissa vastakaikua. Sen sijaan vappumarssit ja maaliskuinen kansainvalinen naistenpaiva kokosi tyOldisnaisia tytivaentaloille ja kulkueisiin. Etenkin kansainvalisen naistenpaivan juhlissa korostettiin ditien tyOn merkitysta ja vaadittiin yhteiskunnalta arvostuksen
osoittamista mytis punaisille naisille teoin eika juhlapuhein.
dan jalkeen se olikin vaikeaa: punaisia naisia leimattiin kelvottomiksi
lastenkasvattajiksi ja punaorpoja siirrettiin valkoiselle Pohjanmaalle
kasvattilapsiksi.
TyOldisnaisjarjestOjen suhtautuminen ditienpaivaan muuttui 1920luvun lopulla. Lapimurto tapahtui, kun Sosialidemokraattinen TyOldisnaisten liitto teki marraskuussa 1929 paatOksen ditienpaivan viettamisesta. Asiaa oli pohdittu jo edellisind vuosina niin liiton toimistossa
kuin osastoissakin. Erdat maaseutuyhdistykset olivat ennattaneet j arj estää juhlia menestyksellisesti. Nain naisliitto tavallaan legitimoi jo tapahtuneen muutoksen. Vuonna 1930 naisliitto lahetti kymmenia puhujia ympari maata ditienpaivajuhlille.
Tarkea tekija naisliiton kannanmuutokselle olivat jasenistOlta tulleet
pyynnOt juhlien jarjestamiseksi. Toisaalta naisliitto ei katsonut hyvalla,
kuinka tyOldisnaiset riensivat porvarillisten jarjestOjen organisoimiin
juhliin rukoushuoneille ja seuraintaloille. Jarjestamalla omia ditienpaivajuhlia vaki saatiin omalle tyOvaentalolle ja niinpa tyOldisnaisosastoja
kehotettiin jarjestamaan juhlia, joissa hyvan ja "tyiivaenluokan taisteluhenkeen sopivan ohjelman muodossa muistetaan kovia kokeneita,
unohdettuja tyOldisaiteja ja tarjotaan heille virkistysta ja valistusta".
Koska ditienpaiva oli aluksi niin leimallisesti valkoisten juhla, esitettiin nimen uusimista "vanhempain paivaksi", mutta se ei saanut kannatusta.
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Juhlamuodot omaksuttiin osin porvarillisten naisten juhlista, osaksi
omasta juhlatraditiosta. ikidei Ile ojennetti in valkovuokkoja ja tarj otti in
kahvia, omenoita ja karamelleja. Ohjelmasta vastasivat paaasiassa lapset: oli lausuntaa, kuorolaulua, puheita, naytelmia, kertomuksia ja torvisoittoa. Tyffidislapsille juhlaohjelmaan osallistuminen merkitsi astumista uudenlaisen julkisen trOvaenkulttuurin piiriin. Juhlamuotoihin
vaikutti myOs se, missa maarin juhlajarjestelyissa oli oltu yhteistyOssa
paikkakunnan muiden jarjestOjen kanssa.
Lande: Sosia1idemokraattisen naisliiton kertomukset ja poytakirjat 1920-30luvulta. TA.

Aitienpaivan juhlamainos vuodelta
1939. Kuva: Tyeivden Arkisto.
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Naiset Mukaan -toimikunnat

Osuustoimintaliikkeen painoarvo vahvistui 1920-luvulla. Tama
kertoo viime kadessa elintason noususta. Sosiaalidemokraattisten
naisten toiminta osuuskauppaliikkeessa oli aktiivista jo vuosisadan alkupuolella. Osuuskauppaliikehan jakaantui vuonna 1916 aatteellisesti kahtia: yhtddlta tyOvaestOn niin sanottuun edistysmieliseen Kulutusosuuskauppojen Keskusliittoon (KK:hon) ja toisaalta
tuottaj ien hallitsemaan Suomen Osuuskauppoj en Keskuskuntaan
(SOK:hon). Naisten osuus KK:laisten osuusliikkeiden jasenistOsta nousi 1920-luvun aikana: vuonna 1926 naisten osuus oli noin
24 prosenttia, kolmea vuotta myOhemmin lahes 30 prosenttia.36
Ei siis ollut ihme, eta sosiaalidemokraattiset naiset nakivat
osuustoimintaliikkeen kautta avautuvat mandollisuudet tavoittaa
kotiaidit mytis poliittiseen toimintaan. Osuustoiminta nahtiin ty6laisnaisliikkeen kasvukumppaniksi, erottamattomaksi osaksi: "Isoveli osuuskauppaliike ja terhakka siskotyttO tyOlaisnaisliike", kuten Lyyli Takki asian osuvasti ilmaisi. KaytannOssa tama sisaruus
hoidettiin perustamalla vuodesta 1928 lahtien osuuskauppoihin
naistoimikuntia, jotka saivat nimekseen "Naiset Mukaan -toimikunnat". Niiden tehtavana oli naisten valistaminen periaatteella
"Hallitse kauppaa ja tuotantoa".

Ajatusten tulkiksi perustettiin Koti-niminen vuosikirj a perheenemannille. Kirjan viesti oli selked: "Kodin sielu on nainen. Nykyajan perheenemannan pitaisi kyeta hoitamaan taloutensa niin, etta
myOskin nykyajan sivistykselliset ja kauneudelliset vaatimukset
voidaan kodissa tyydytteia". Koti-vuosikirj a edusti puhtaasti pikku-

porvarillista koti-ideologiaa ja siihen kirjoittivat paaasiassa eri aloj en asiantuntij at, eivat poliitikot. Sosiaalidemokraattisten naisten
ja muiden naisjarjestOj en kotitalouskurssit loivat pohj an, j ohon
Koti-vuosikirja rakensi oman ohjelmansa. Naiset nahtiin tarkeina
kuluttajina ja perheiden ostosten tekijOina, siksi heita oli koulittava
vastaanottamaan kaupallistuvan yhteiskunnan haasteet. Heidan tuli
olla paitsi hinta- ja laatutietoisia, myels yritystietoisia: piti osata
ostaa oikeat ostokset oikeista kaupoista.

36 Suonoja 1966, s. 72-78, 86; Kuluttamisen lisaantymisesta ks. Hentila 1999.
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Kritiikki

Vaikka sosiaalidemokraattisten naisten valtaosa hyvaksyi liiton
toiminnan suuntaamisen kotivalistukseen kurssitoiminnan muodossa, se ei saanut aivan kaikkien myOtamielisyytta osakseen etenkaan 1930-luvulla. Varsinkin nuoren polven aktivoituvat naiset
nakivdt kurssitoiminnassa myiis riskeja. Tahan liittyi laajempi keskustelu Toverittaren linjasta ja liiton sihteerin paikasta pitkaan
naisliitossa toimineen Hilda Seppdlan kuoleman (1932) jalkeen.
Nuorempaa, kriittisempaa ja poliittisella urallaan eteenpain haluavaa naispolvea edustivat Martta Salmela-Jdrvinen, Tyyne LeivoLarsson ja Sylvi-Kyllikki Kilpi. Naiden Helsingin sosialidemokraattisen keskusteluseuran naisjaoston johtonaisten mukaan toiminnan
liiallinen eriyttaminen miesten toiminnasta ei ollut hyvaksi. Naiset olisi saatava opintokerhoihin kasityokerhoista: "Keisityôkerho,
jossa kokoonnutaan vain ompelemaan ja jutustelemaan toisarvoisista asioista on rikos jeirjestOtoimintaa kohtaan yhta paljon kuin
miestovereitten tuntikautiset oleskelut biljardihuoneissa ja tyeivdentalon juttutuvissa".
Nain jyrkin sanoin tuomitsi Sylvi-Kyllikki Kilpi liiton linjan.

Han varmisti viestin perillemenemisen vertaamalla naisliiton ohj elmaa "fascistiseen" ohjelmaan. Sekin kun vaati naisia aj ettavaksi takaisin keittiOOn. Puheensa tueksi Kilpi esitti lukuja kerhojen
maarasta: varsinaisia opintokerhoja osastoissa oli 14, mutta ompelukerhoj a perati 61. Vanhan kaartin edustaj at puolustivat linj aansa
vedoten kentan tukeen. Pitaytyminen pelkastaan poliittisella linjalla ei ollut onnistunut ja naiset olivat pakotettuja uudistamaan
linjaansa.37
Sosiaalidemokraattien kayma keskustelu kuvaa hyvin eurooppalaisessa naisliikkeessa tapahtunutta yleista, muutosta 1930-luvun
alussa. Saksassa kansallissosialistit julistivat kolmen k:n politiikkaansa (Kirche, Kirche, Kinder) ja jopa Neuvostoliitossa, missa
1920-luvulla yritettiin vapauttaa nainen keittiOn kahleista, palattiin vanhaan perhekeskeiseen malliin. Taloudellinen lama oli yksi
tarkea tekija, minka vuoksi naisia pyrittiin vetamdan pois tyiimarkkinoilta kotitOihin."

37 Suomen Sosialidemokraattisen tyolaisnaisliiton XV edustajakokouksen 27.-29.10.1935
pOytakirja, s.17, alustusvihko, s. 18, 46-47.
38 Neuvostonaisen mallista ks. LiljestrOm 1995; Saksan mallista mm. Bock 1991.
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Mainos kutsuu asuntokulttuurinayttelyyn vuonna 1935. Kuva: Tyeivaen Arkisto.
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Asuntokulttuurindyttely 1935

Sosiaalidemokraattiset naiset elivat tiiviisti ajan hermolla 1930luvun muuttuvassa ja uusia vaatimuksia esittavassd maailmassa.
He jarjestivat vuonna 1935 jopa oman asuntokulttuurinayttelynsa.
Sinansa ajatus ei ollut naisliitolle uusi. TyOvaestOn asumisvaikeudet
olivat olleet keskeisia kysymyksia jo vuosisadan vaihteen naisliitolle. Liiton lehdessa julkaistiin lukuisia artikkeleita asunto-ongelmista. Muun muassa vuonna 1912 TyOvaen Kalenterissa julkaistiin artikkeli "TyOvaen huonekaluista". Naisliitto oli mukana
mytis Asuntoreformiyhdistyksen vuonna 1921 jarjestamilla Naisten Asuntopaivilla. 1930-luvulla naisliitto oli nostamassa ty6vdeston asuntoasiaa yleisemman kiinnostuksen kohteeksi.
Naisliittolaisten mielesta asuntokysymys oli osa lajempaa kulttuurikysymysta, silla "sita mukaa kun sivistystaso kohoaa, sita
mukaa vaaditaan ja saadaan parempia asuntoja". Asuminen ei
ollut naisliittolaisten mukaan yksityisasia, vaan siind oli otettava
huomioon myOs yleiset terveydelliset, siveelliset ja sivistykselliset
tekij at, joiden merkitysta valitettavan harvat tyOldiset ymmarsivat.
Tama ymmartamattOmyys puolestaan johtui siita, etteivat tytildiset olleet yield oppineet arvioimaan sita, mita asunto ihmiselle oikeastaan merkitsi. TyOnsa pontimena naisliitolla oli siis vanha vahva kansanvalistusajattelu. Hellahuoneet saivat naisten tuomion: "On
kauheata ajatella yhden huoneen asuntoja. Muutaman nelieimetrin alalla synnytetaan, sairastetaan ja kuollaan, sy&lcitin, tyeiskennelltian, maataan, eletdein avioelamaa lasten todistajina ollessa loppumattomiin. Ihme ettei ihmisista tule mielipuolia vieleikin
suuremmassa meitirassei sellaisissa oloissa." Turmiollisin asunto-

muoto oli naisliiton mielesta kuitenkin asukkijarj estelma, jossa
nuoret saattoivat j outua suorastaan hyvaksikaytetyiksi.
Uutta asuntokulttuuria naisliitto lahti propagoimaan esitelmilla,
lehtikirjoittelulla ja ndyttelyilla. Alvar Aalto kavi pitdmassa esitelman lokakuussa 1935 tyOldisnaisten luentopaivilla ja Toverittaressa julkaistiin teemanumero asuntokulttuurista. Naisliiton asunto-ohj elmaan kuului muun muassa neuvoj a siita, miten tottumaton
osaisi asua avarammissa asunnoissa. Muuankin tyOlaisperhe, j oka
oli saanut tehtaalta kanden huoneen asunnon kandella sisaankaynnilla, oli ymmartamattOmyyttaan asunut keittiOssa ahtaasti ja kamari oli. ()Hut kylmillaan "vierashuoneena". Naisliiton vuoden 1935
edustaj akokous velvoitti liittotoimikuntaa pitamaan asunto129

kysymysta vireilla voimiensa mukaan muun muassa vaatimalla
arkkitehdeilta enemman pientalopiirustuksia. Kunnallista asuntopolitiikkaa oli naisliiton mukaan myOs kehitettava, jotta vahavaraisten asumiskustannukset olisivat kohtuulliset.
Asuntokulttuurinayttelyn idea syntyi, kun kesaretkeily- j a opintopaivien yhteydessa olleet pienimuotoiset asuntouudistusnayttelyt
saivat suurta huomiota osakseen. Nama naisten "kotimessut" pidettiin Helsingissd tytivaentalolla maaliskuussa 1935. Piirustukset
nayttelyyn rakensi arkkitehti Elna Kilj ander ja naytteillepanijoita
oli useita, kuten Elanto, Enso Gutzeit oy, Asko, Merivaaran Rautasankyliike (hetekathan olivat suurta muotia 193 0-luvulla!) j a Uuniliike Kastor. Naytteilla oli "tyypillisia tyOldiskotej a". Nayttely sai
suuren suosion. Kanden nayttelyviikon aikana sad kavi katsomassa noin 5 000 henkilOa. Sanomalehdissa annettiin naisliitolle julkinen tunnustus siita, etta se oli rohkeasti kaynyt kasiksi polttavaan
asuntokysymykseen.39

3. Espanjan lasten avustaminen
Sosiaalidemokraattisten naisten yksi keskeisimmista toimintamuodoista oli lastenhuoltoon liittyva avustus- ja tukitoiminta. Naisliiton mittavin hanke 1930-luvulla oli Espanj an sisallissodan j aloissa olevien tasavaltalaisten lasten auttaminen. Kerays suoritettiin kolmessa erassa, ensimmainen oli vuosien 1936-37 vaihteessa, toinen vuoden 1937 lopulla ja kolmas vuosien 1938-39 vaihteessa. Kaksi ensimmdista keraysta naisliitto toimitti yksin, viimeisessa oli mukana myOs muita tyOvaen- j a rauhanjarjestOja. Sen
sijaan poliittinen oikeisto ei asialle lammennyt.
Sylvi-Kyllikki Kilpi, joka oli aktiivisesti mukana kerayshankkeessa, kirjoitti paivakirjaansa: "Olen yrittanyt houkutella maalaisliittolaisia antamaan roponsa Espanjan lasten hyveiksi. Ainoakaan ei ole sitei tehnyt". Kansanedustaja ja oikeistolaisuudestaan

tunnettu Hilj a Riipinen suorastaan syytti naisliittoa "aseldhetyksista". Kilven mukaan myOs jyrkimmat vasemmistolaiset suhtautuivat keruuseen nihkedsti, koska naisliittolaiset eivat antaneet "kir-

39 Suomen Sosialidemokraattisen Tyôlaisnaisliiton XIV edustajakokouksen poytakirja 27.29.10.1935, s. 30, liiteosa 15, s. 32-36.
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CE QUE EUROPE TOLERE OU PROTEGE
CE QUE VOS ENFANTS PEUVENTATTENDRE

Sosialidemokraattinen naisliitto jarjesti kolme keruuta Espanjan sistillissodan (1936-39) siviiliuhreille. Kampanjassa keiytettiin seka
espanjankielisia etta suomennettuja julisteita. Kuva: Tyiiveien Arkisto.
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peita poliittisia julistuksia" eivatka paljastaneet fasismin kaikkia

toimintamuotoj a".4°
Naisliitto sai keraysajatuksensa Ruotsista ja kansainvaliselta
sosialistinaisten kongressilta, jossa kehotettiin toimeenpanemaan
kansallisia kerayksia. Muun muassa Ruotsista ja Norjassa Espanja-keraykset olivat kuitenkin paljon laajemman organisaation harteilla. Suomessa Sosialidemokraattinen puolue ja SAK lahettivat
toki varoja espanjalaisille, mutta jattivat varsinaisen keraystytin
naisten harteille. Voi olla, etta siirto tehtiin tietoisesti ajatellen lupavaikeuksia. Toisaalta lastenhuolto ja muu avustustoiminta olivat
jo vakiintuneet naisliiton tehtaviksi, joten tamakin hanke oli helppo siirtaa naisille. Naisliitto sai ensimmaisen kerayksen aikana vieraakseen Espanj an Ruotsin ja Suomen yhteisen lahettilaan Isabel
de Palencian. Tama oli yllattynyt siita, etta Suomen kerays ei ollut
saanut taakseen sivistyneistOd, taiteilijoita tai tieteen edustajia, kuten muissa maissa.41
Sosiaalidemokraattisten naisten avustusprojekti oli tastakin nakOkulmasta merkittava ja rohkea. Maan oikeistoa ja poliittista keskiryhmaa edustaneet suhtautuivat kriittisesti tasavaltalaisten tukemiseen ja mieluummin antoivat kannatuksensa Francon kumouksellisille. Suomesta lahti vapaaehtoisina Espanj an sisallissotaan noin 120 tasavaltalaisten ja parikymmenta Francon joukkoihin.
Muitakin avustusmuotoja naisliitolla oli sotienvalisella kaudella, kuten punaorpoj en, Neuvosto-Karj alan j a Saksan nalkaanakevien
avustaminen seka juutalaisten ja Abessinian pakolaisten avustaminen.
Keratyilla varoilla, kaikkiaan huikeat 900 000 mk, ostettiin
kondensoitua maitoa, lihasailykkeita ja maitopulveria. Ei ole tiedossa, miten maitopulverin kavi, silla ainakin Eino Kilpi piti sita
hengenvaarallisena aineena maistettuaan sita vahingossa. Ainakin
suomalainen munapulveri ja petsamolainen kalanmaksaoljy otettiin tyytyvaisena vastaan. Lisaksi lahetettiin vaatetavaraa, jota naiset olivat valmistaneet ompelukerhoissa ja keranneet tuttaviltaan.42
Suomalaiset tukivat myEis viitta espanjalaista kummilasta. 43 Lahjoittajat olivat paaosin tyOvaestba, jolle kerays oli suunnattukin.
40 Kilpi 1960, s. 132-142.
41 Toveritar 24/1937; Kilpi 1960, s. 140-143.
42 Kilpi 1960, s. 138.
43 Laitinen 1998, s. 1-3,29,34.
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"Landen Sosialidemokraattisen Naisosaston likkoja ja akkoja mielityOsseian"
1930-luvulla. Kuva: Tyeiveien Arkisto.

Rahakerayksen toimeenpaneminen ei ollut aivan yksinkertainen
asia 1930-luvun oikeistovoittoisessa ilmapiirissa. Luvat keraykseen
kuitenkin saatiin, koska kysymys oli "puhtaasti" humanitdarisista
syista. Listoj a tytipaikoillaan kierrattaneille keruu saattoi koitua
kuitenkin kohtalokkaaksi. Eraskin Huhtamaki-Hellaksen naistyOntekija sai lopputilin kerattyadn rahaa Espanj an lapsille. Vaikka naisliitto ja ElintarviketyOldisten liitto ottivat asiassa yhteytta tehtaan
johtoon, ei irtisanomista peruttu.44
Liiton Espanja-kerays oli selva osoitus sosialidemokraattisen
naisliiton palaamisesta kansainvalisemmille toimintakentille
solidaarisuustyossa sitten puoluehaj aannuksen.

44 Makeisteollisuuskin kunnostautuu. Palkkatyolainen 17.12.1938.
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* Joulumerkkikotej a tyOldisperheiden lapsille
Yksi osoitus yhteiskunnan painoarvon ja vastuun kasvamisesta 1930luvun sosiaalisessa tyOssa olivat ns. Joulumerkkikodit. Ne olivat tuberkuloottisista perheista eristetyille vastasyntyneille lapsille tarkoitettuj a
turvakoteja. Ensimmainen niista perustettiin tehdaskaupunki Tampereelle
vuonna 1936, sen alaosasto aloitti toimintansa Palkaneella vuonna 1939.
Pohjoiseen Ouluun perustettiin oma Joulumerkkikotinsa vuonna 1945.
Kuopiossa Joulumerkkikoti toimi vuosina 1954-64. Nimensa kodit saivat joulumerkeista, joita myytiin Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen
toimesta. Varhaisimmat keuhkotautisten hyvaksi myydyt merkit olivat
jo vuodelta 1908 ja merkkeja on myyty naihin paiviin saakka. Idea merkeilla kerattavista varoista saatiin ulkomailta, Amerikasta ja muista pohjoismaista. Ajatuksen isana pidetaan tanskalaista Einar Holbollia, jonka toimesta Tanskassa julkaistiin ensimmainen joulumerkki vuonna 1904.
Lasten eristaminen keuhkotautisista vanhemmista oli raju paatOs ja
kertoo siita vakavuudesta, mina yhteiskunta pyrki ehkaisemaan taudin
leviamista. Vauvat olivat kodeissa syntymastaan noin kuuden — kandeksan kuukauden ikaisiksi. Lapset tulivat paaosin tyOldisperheista. Esimerkiksi Oulun kodin asukeista 45 % oli tyOntekijOiden lapsia, 21 %
maanviljelijOiden ja 18 % ammattityOntekijOiden lapsia. Omaisille lapsen eristaminen oli kova pala. He saivat kayda katsomassa pienokaisiaan
lasin lapi. Mikali vauvan vanhemmat menehtyivat tuberkuloosiin eivatkä sukulaiset voineet ottaa lasta huostaansa, hanet adoptoitiin tai siirrettiin tavalliseen lastenkotiin. Tuberkuloosikuolleisuuden laskiessa
1950-luvun alusta lahtien tehokkaan rokotuksen ja antibioottien keksimisen ansiosta, loppui vahitellen myeis Joulumerkkikotien toiminta 1970luvulla.
Lande: Joulumerkkikodit 1936-1973. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys ry. Helsinki 1982.
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IV. Kriisiajan yhteisvastuu

1. Ensikoti-toiminta eriytyy
Kun arvioidaan sosialidemokraattisen naisliiton toimintaa 1900luvun vaihteesta talvisodan syttymiseen, on yllattavaa, kuinka paljon poliittinen naisjarjestO teki sosiaalista hyvantekevaisyystyOta
lasten hyvaksi. Sota-aikana tdma laajaksi kaynyt tehtavasarka kuitenkin eriytettiin erillisorganisaatiokseen. Tarked motiivi eriytta.miselle oli valtionavun lisaantyminen lapsity6hOn uuden jarjestiin
myOtd: parempien resurssien tuella tyOta voitiin tehda jdrjestelmallisemmin ja asiantuntevammin.
Lastensuojelu ja ditien huolto oli ldhella naisliiton sydantd toiminnan alkuajoista lahtien. Vuosisadan alussa huoli maalta kaupunkeihin muuttaneiden piikatyttOj en sij oittumisesta j ohti paikanvalitystoimistoj en perustamiseen. Naisliitto vaati vuonna 1905
kunnallisten aiti—lapsi -kotien perustamista epainhimilliseksi koetun kunnalliskoteihin sijoittamisen sijasta. Padstydan vaikuttamaan
eduskuntaty6hOn oli tytildisnaisedustajien ensimmaisia aloitteita
aviottomien lasten aseman kohentaminen.
Hilja Parssinen esitti kesakuussa 1907 pidetyssa istunnossa "etta
ryhdytteiisiin perustamaan naimattomia aiteja ja heidan lapsiaan
varten koteja, joissa vastuunalaisuus-tunne heratetaan ja
syvennetatin ja aiteja kehiteteitin itseapuun, sekei, joissa orvot ja
turvattomat lapset saisivat kunnollisen hoidon ja kasvatuksen".

Ehdotus oli aikanaan ennakkoluuloton ja rohkea. Ei siis ihme, etta
se heratti laajan vaittelyn eduskunnassa, asiasta kaytettiin perati
29 puheenvuoroa. Mielenkiintoisella tavalla eduskunnan naisrintama jakaantui kahtia, vaikka porvarilliset naiset olivat esittaneet mylis avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten aseman kohentamista. Suomalaisen puolueen tiukkalinjaiset edustaj at hyOkkasivat opettajatar Hilda Kakikosken johdolla avoimesti Parssista
vastaan. Kakikoski suorastaan ilkkui: "Mika on se hyva tyô, josta
naitei puheena olevia naisia on palkittava? ! " Aitien avustamisen
sijasta oikeistonaiset vaativat isien etsimista ja asettamista vas135

tuuseen. Erdat edustajat vertasivat tyOldisnaisten vaatimia turvakoteja porttoloiksi, jotka "sikisivat siveettOmyyden matahaavasta"
ja leimasivat aviottomat aidit langenneiksi huonoiksi naisiksi.
Parssinen j a muut tyOlaisnaisedustaj at esittivat, etta aviottomien ditien j a lasten surkea asema oli yhteiskunnallisten olojen syytd
ja siksi yhteiskunnan tuli jarjestaa heille inhimillisemmat olot.
Parssinen mukaan "tallainen diti on tavallisesti kotoisin alaluokasta, kOyhalistein kerroksista...Han on saanut neihdei sekei hengen etta ruumiin neilkati...Kun tallainen kOyhei tyttei 9-10 vuotiaana leiheteteiein palvelukseen, niin muuttuu hanen asemansa yield
surkeammaksi. Sinei aikana, jolloin /kin olisi oikeutettu saamaan
kasvatusta ja kouluopetusta, hanen taytyy mennd vieraan luokse
orjana raatamaan..." Tallainen turvaton tyttO joutui usein viette-

lij an uhriksi, silla tama usein aviossa oleva mies ei lahestynyt Parssisen mukaan varakkaiden kansanluokan tyttaria. Nain siksi, etta
nailla oli perheen ja suvun suoja turvanaan. Parssinen kuittasi Kakikosken ynna muiden siveettOmyys-syytOkset julistamalla, etta
avioliitoissa oli yhta paljon siveettOmyytta kuin niiden ulkopuolella. TyOldisnaisten ehdotusta kannattivat vain nuorsuomalaiset
naiset, opettajattaret ja ystdvykset Lucina Hagman ja Alli Nissinen.'
Aviottoman aidin j a hanen lastensa asian eteneminen vei pitkan
ajan, siksi syvalla ennakkoluulot olivat paattajien mielissa. Kansanedustajien kiihkedn tuomitsevat kannanotot kielivat tiukentuvasta moraalikoodistosta, jota istutettiin kaupunkimaiseen elamanmenoon. Vieth. 1800-luvulla maaseutuyhteisOissa hyvaksyttiin
esiaviolliset suhteet, kunhan ne johtivat avioliittoon. Saattoipa raskaana oleva morsian olla tytivoimavaltaisessa yhteisiissa toivottukin: suvunjatkamiskyky kun tuli nain todistetuksi.
Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen asema maariteltiin
vuoden 1922 laissa. Lakia uudistettiin vuonna 1927 siten, etta didilla oli mandollisuus hakea elatusmaksua lapsen isalta. KaytannOssd tama oli kuitenkin vaikeaa ja saatu avustus pieni. Monta
kertaa synnyttava naimaton nainen menetti asuntonsa ja tybpaikkansa "syntinsa palkaksi". Ei ollut harvinaista, etta abortteja tehtiin laittomasti j a laillisesti. Sanomalehdista saatiin lukea myOs ilmoituksia, joissa tulevat aidit tarjosivat vastasyntyneitd kasvateiksi.

1

Valtiopaivat 1907, poytakirja II, s. 470-511; Kakikoskesta ks. Ahtisaari 1997, s. 213-241.
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Lastenhuollossa saavutettiin kuitenkin yksi tarkea edistysaskel, kun
kuntiin maarattiin erityiset lastenvalvoj at hoitamaan "ruokkomaksujen" perintaa. Tehostettu elatusmaksatus maariteltiin vuoden 1949 laissa.
Kun eduskuntaty6 ei lukuisista yrityksista huolimatta nayttanyt
tuottavan tarpeeksi nopeasti tuloksia tai tulokset koettiin riittamattOmiksi, ryhtyivat sosiaalidemokraattiset naiset puheista tekoihin.
Naisliitto teki paatOksen aviottomien aitien ja heidan lastensa tueksi rakennettavista turvakodeista vuonna 1929. Jo vuosisadan alussa kehitetyn idean heratti henkiin liiton sihteeri Hilda Seppala:
"Olen tullut teitd asiaa ajatelleeksi neihdesseini, miten valtio avustaa kaikkia porvarien perustamia, jos minkei nimisia koteja ja
hoitoloita. Miksi emme mekin voisi perustaa ja hoitaa
laitoksia meille mieluisessa hengessa?" Hilja Parssinen tuki

Seppalaa, mutta "veli Ida", Ida Aalle-Teljo ja Miina Sillanpaa epailivat hankkeen menestymista. Sillanpaa arveli, etta oli parasta tyytya siihen, mita valtio j a kunnat tall y alalla saisivat aikaan. Asia ei
ollutkaan aivan yksinkertainen, olihan yksityisen turvakodin rakentaminen ristiriidassa naisliiton vanhan, hyvantekevaisyytta
vierastavan periaatteen kanssa. Liiton mukaan kuntien tuli hoitaa
aidit ja lapset, ei yksityisten armonantajien.2
Epailyista huolimatta Hilda Seppala uskoi asiaansa ja esitti erillisen Tytivaen Kukkasrahaston perustamista turvakotien rahoituksen varmistamiseksi. Traagisella tavalla Seppalan oma kuolema
(1932) sinetth paatOksen hankkeelle edulliseksi: Kun jasenyhdistykset halusivat muistaa pidettya sihteeriadn, kehotti naisliitto kukkien asemasta merkitsemaan summan Hilda Seppalan nimed kantavaan rahastoon, joka tulisi jakamaan varoja turvattomille dideille
ja lastenkodeille.3 Varoja tulikin ja nain ensikotitoiminta sai sosialidemokraattisessa naisliitossa alkunsa.
Erillinen TyOlaisaitien ja Lasten Kotiyhdistys perustettiin vuonna
1936. Ensimmaisend jarjestaytyivat hankkeen taakse helsinkilaiset naiset. Tassa vaiheessa mytis Miina Sillanpaa lampeni asialle.
Varoj a yhdistys sai aluksi raha-automaattiyhdistykselta. Vuonna
1940 voitiin aloittaa ensimmaisen ensikodin rakentaminen. Helsingin kaupunki antoi tontin vuokratta kayttOOn ja talo valmistui
2 Suomen Sosialidemokraattisen Tyolaisnaisliiton XII edustajakokouksen poytakirja 28.31.5.1929, s. 35-37.
3 Suomen Sosialidemokraattisen TyOlaisnaisliiton XIII edustajakokouksen poytakirja 28.31.10.1932, s. 50-51.
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Helsingin Ensi Kodin talon katselmus 2.6.1942. Vasemmalla Miina Sillanpa ei,
keskella Gerda Ryti ja oikealla Vaino Hakkila. Seurue istuu saunan lauteil a.
Kuva: Tyeivden Arkisto.

kesakuussa 1942. Eri paikkakunnille nousseiden ensikotien kattojarjestOksi perustettiin vuonna 1945 Ensi Kotien Liitto. Nopeasti
kohosi yhd uusia ensikoteja: vuosina 1948-61 perustettiin seitseman kotia. Niiden toimintaperiaate oli yhdenmukainen: aidit tulivat kotiin noin kuukautta ennen synnyttamista ja olivat puoli vuotta synnytyksen j alkeen "turvassa". Aideille opetettiin lastenhoitoa,
lasten ulkoiluttamista ja vaatteiden valmistamista. Aidit osallistuivat kodeissa myOs ruoanlaittoon ja siivoukseen, osa kavi tOissa
kodin ulkopuolella.
Naisliittolaiset arvelivat, etta ensikotien myOta pilkka ja haped,
joka liitettiin naimattomiin aiteihin, halvenisi. 4 Naisliiton saama
palaute ensikotitoiminnasta oli hyvin myOnteista. Osa ensikodeissa
olleista aideista alkoi sittemmin toimia myOs itse kotien tukemiseksi, kuten seuraavan kirjeen kirjoittaj a kertoo: "Koko tamein pitkan taipaleen Ensi kodista leihainijeilkeen, on Ensi koti ja sen toi-

4 Haaveista totta 1955, s. 34-45.
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minta ollut hyvin ldhellei sydeintani...tassei tyeissei varmaankin voisin olla mukana. Jos voin jotain tehdei teen ilomielin, kiitokseksi
siitei hyvdstei mita Ensi koti tarjosi minulle siellei ollessani..." Kir-

joittaja ()hi pakotettu nuorempana tekemaan abortti miehen vaatimuksesta. Vuosikaudet oli teko kalvanut kirjoittajan mielta,
syyllistanyt ja andistanut. Kun haven taloudellinen tilanteensa sittemmin hieman kohentui, uskaltautui han hankkimaan naimattomana toisen lapsen "saadakseni tunnolleni rauhan ja aidilliset
vaistoni tyydytetyksi ".5

Ensikoti-toiminnan eriyttamisen myOta sosialidemokraattinen
naisliitto jatkoi ditien ja hasten tukitoimintaa osallistumalla aktiivisesti lainsaadanttity6hOn eduskunnassa. Alalla saavutettiinkin
merkittavia uudistuksia jo ennen sotia: vuoden 1936 lastensuojelulaki j a vuoden 1937 aitiysavustuslaki olivat niista tarkeimpia. Min
sota-aikana ja sen jalkeen tehdyn sosiaalisen lainsaadantOtyOn perusta luotiin jo 1930-luvulla.6
2. Sota-aj an huoltoty6
Naisliiton kaytann011inen huoltotoiminta syrjaytti poliittisen tyOn
syksyn 1939 kertausharjoitusten ja talvisodan puhkeamisen (30.11.
1939) vuoksi. Isien landettya kotoaan tarvitsivat monet perheet ulkopuolista apua. Talvisotaan rientavien miesten asusteet olivat lisaksi kehnot ja lamminta vaatetta tarvittiin valtavat maarat. Mytis
rajaseudun siirtovaki kaipasi tukea. Tama kaikki johti siihen, etta
erilaiset kansalaisjarjestiit lahtivat joukolla vapaaehtoisty6hOn
mukaan.
Sosialidemokraattinen naisliitto lahetti osastoilleen 18.10.1939
kiertokirjeen, jossa se kehotti naisyhdistyksia ja jaostoja perustamaan ompeluseuroja valmistamaan lampimia vaatteita reservissa
oleville miehille ja heidan perheilleen. Lahes 200 naisosastoa sai
liiton toimiston kautta lahjoituksina kankaita ja lankoja, joista ne
kuuluisat naisten napparat kadet valmistivat vaatteita niitd tarvitseville. Marraskuussa 1939 alettiin koko valtakunnan tasolla organisoida huoltotoimintaa. Sen keskukseksi tuli SosiaaliministeriOn
alainen Vapaan Huollon keskustoimikunta ja alaisuuteen lddni5
6

Paivaamatiin kirje. Kirjeita 1908-51. Miina Sillanpaan arkisto. TA.
Ensikotitoiminnasta ks. tarkemmin Jousimaa 1983; Heinanen 1990.
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* Lastenneuvolat ja aitiyspakkaukset
Lasten neuvolatoiminta on ennaltaehkaisevaa terveydenhoitoa. Neuvoloiden syntyhistoria voidaan ajoittaa vuosisadan alkuun, jolloin Maitopisarayhdistys aloitti toimintansa Helsingissa (1904). Toimintamuotonsa
yhdistys otti suoraan Ruotsista, minne se oli omaksuttu Ranskasta. Helsingin jalkeen neuvonta-asemia perustettiin Viipuriin, Tampereelle,
Mikkeliin ja 17 muulle paikkakunnalle. Aluksi yhdistysten tehtavana
oli maidon ja maitoseosten jakelu, mutta toiminta laajeni pian yleisemmaksi lasten terveyttd ja terveydenhoitoa koskevaksi neuvonnaksi. Alkuaikojen tyOmuotoihin kuuluivat myOs hoitajien kotikaynnit, jolloin
varattomat aidit saivat lainata vaatteita vauvoilleen seka kaytannOn neuvoja. Neuvolatoimintaa kehitti edelleen Mannerheimin Lastensuojeluliitto, joka vuonna 1922 avasi oman pienten lasten huoltolan. Lakisaateista lastenneuvolatyOta on Suomessa tehty vuodesta 1944, jolloin kunja lastenneuvoloita.
tia velvoitettiin pitamaan ylla ja perustamaan
Vuodesta 1945 lahtien lastenneuvolajarjestelmaan on kuulunut suurin
osa syntyneista ikaluokista.
Ensimmaiset jarjestelmalliset suunnitelmat valtion ditiysavustusten
jakamisesta laadittiin vuonna 1935. Laki aitiysavustuksesta annettiin
syyskuussa 1937 ja se tuli voimaan seuraavan vuoden alusta. Lakia uusittiin vuosina 1941 ja 1949. Ensimmaisessa laissa avustuksen saannin
ehto oli vahavaraisuus, joka myOhemmissd uudistuksissa poistettiin.
Jalkimmaiseen lakiin lisattiin kuitenkin avustuksen saannin ehdoksi se,
etta odottavan aidin oli kaytava laakarin tai terveydenhoitajan tarkastuksessa raskauden aikana:
"Aitiysavustuslaki pyrkii tarjoamaan aideille — noille pienoisvaltioitten, kotien — haltijattarille jatkuvaa terveytta ja nuoruutta niin, ettei
ne aikaisemmin esiintyneet surulliset kuvat, jolloin jo 30-vuotias nuori
eati muutaman synnytyksen jalkeen saattoi nayttelei mummolta,
havidisiveit nakeipiiristeimme."
Aitiysavustuspakkausten saajien madra oli ensimmaisina jakovuosina
1938-39 noin 50 000, vuoteen 1950 mennessa madra oli kaksinkertaistunut. Avustusten arvo oli 450 markkaa ja siihen kuului rahan lisaksi

kohtaiset huoltotoimikunnat. Sosiaalidemokraattisia naisia osallistui runsain joukoin naiden toimikuntien ty6hOn. Naisliittoa edustivat Vapaan Huollon keskustoimikunnassa Martta Salmela-Jarvinen ja Sylvi-Kyllikki Kilpi.
Talvisodan sytyttya keskustoimikunnan nimi vaihtui Suomen
Huolloksi. Naisliitto oli aktiivisesti mukana tassa organisaatiossa,
mutta myOs monissa muissa sota-ajan huolto- ja jarjestelythissa,
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Turun Ensi Kodin toiminnan
tukemiseksi myyty kirjemerkki. Koti perustettiin vuonna
1951. Kuva: Tyeivaen Keskusmuseo.

tekstiileja seka aidille etta lapselle. Vuoden 1938 aitiyspakkauksessa
aideille annettiin lakanoita, sideharsoa ja vanua, lapselle napavOita, paitoja, kapaloita ja pesulappuja. Vuoden 1941 pakkauksen uutuutena oli
nykyisinkin yield kaytOssa oleva pahvilaatikko lapsen ensisangyksi. Erillista vauvansankya perusteltiin tautien tartuntavaaran ehkaisylla. Seuraavana vuonna mukana oli lisaksi Ohjekirja tulevalle diddle ja lahjoituksena saatua saippuaa. Vuonna 1947 pakkauksessa oli lisaksi vauvalle
ylellinen rOyhelOkaulus.

Lande: Helsingin Maitopisarayhdistyksen johtokunnan vuosikertomukset 19051940. Helsingin Kaupunginarkisto; Valtion lahj a Suomen dideille. Aitiysavustustoiminta 10-vuotias. Helsinki 1948. Sosiaaliministeriiin arkisto. KA.

kultaesineita keranneessa Kultakeraystoimikunnassa (Anni Huotari j a Elli Nurminen), lapsia Ruotsiin lahettavassa Pohjoismaisen

avun keskuksessa (Tyyne Leivo-Larsson ja Martta Salmela-Jarvinen), rautaromun ynna muiden j atteiden keruuta j arjestavassa Maan
Romu -jarjestOssa (Helmi Toivonen) ja invalidien huoltojarjestelyissa. Liitto osallistui lisaksi Naisten TyOvalmiusliiton perustamisvalmisteluihin ja toimintaan (Tyyne Leivo-Larsson ja Selma
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Hiisivaara). Naisliitto oli mukana mytis TyOvalmiusliiton organisoimassa Rajan Apu -toimikunnassa (puheenjohtajana Martta Salmela-Jarvinen). Jalkimmaisen tehtavana oli sotatoimialueiksi joutuneiden raj aseutuj en ihmisten avustaminen. Toimikunnan ehka merkittavin hanke oli lastensairaalan perustaminen Suomussalmelle.
Naisliiton toiminta sodan poikkeusaikana oli erityisen vilkasta ja
laaja-alaista, kuten muun muassa ensikotihanke osoittaa.7

Kummilapset

Sosialidemokraattinen naisliitto oli myOs mukana jarjestamassa
kummilapsitoimintaa. Liitto sai kesalla 1940 Sveitsin TyOldisten
avustusjarjestOlta 12 000 Sveitsin frangia, j otka se j akoi avustuksina
110 suomalaiselle kummilapselle. Lapsista otettiin valokuvat
henkilOtietoineen Sveitsin kummeille. Kummirahaa maksettiin
tyOldisjarjestiiihin kuuluvien sotaleskien lapsille. Kun Sveitsin raha
loppui, j atkoi naisliitto kummitoimintaansa. Varoj a se kerasi omilta
osastoiltaan, eri ammattiliitoilta seka muilta tytivaenj arj estOilta.
Mytis naisliiton oma, vuonna 1932 perustettu Kukkasrahasto antoi
varoj a kummitoimintaan. Lisdksi valtakunnalliselta Suomen
Huollolta saatiin varoja aina vuoteen 1949. Sen jalkeen naisliitto
jatkoi yield kummiavustuksiaan vuoteen 1962 saakka. 8 Viimeinen
kummilapsi oli Isma Veikkalainen. Hanen taytettyaan 16 vuotta
paattyi naisliiton kummity6.
Valtaosa kummilapsista oli puoliorpoj a: isa oli kaatunut sodassa ja diti hoiti lapsia yksin. Eras kummilapsista oli porilainen, 2vuotias Terttu, joka otettiin kummilapseksi heinakuussa 1942.
Hanen kummiavustuksensa oli 200 markkaa kuukaudessa ja sen
maksattamisesta huolehti tehtavaan valittu "isannOitsij an rouva".
Tertun diti oli ravintola-apulainen ja tytimies-isa oli kuollut haavoituttuaan sodassa. Aiti sai pienen palkkansa lisaksi sotakuukausipalkkaa. Terttu oli perheen ainoa lapsi. Avustuksen antamista ehdotti Porin sosialidemokraattinen naisyhdistys, jonka nimetty jasen kavi Tertun kotona useamman kerran kotikaynneilla: "30.12.
1943 Terttu on aikaisemmin sairastanut tuhkarokon seka jeilkitautina pitkaaikaista yskdei, nyk. terve. Harrastaa ulkoilua...". Toi-

7
8

Sos.dem. naisliiton huoltotoiminta 1939-40. Sos.dem. naisliiton arkisto. TA.
Sos.dem. naisliiton kertomukset 1939-62. TA.
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Eras Sosialidemokraattisen naisliiton kummilapsista oli kemildinen
Toivo Koivusaari. Kuvassa Toivo poseeraa ditinsa ja pikkusisarensa/veljensa kanssa vuonna
1942. Perheen isa kaatui
talvisodan taisteluissa
Kuhmossa. Kuva: Tyovaen Arkisto.

sen kotikaynnin jalkeen "tarkastaja" selosti: "Aiti on Tampereen
talouskoulussa 4,5 kk. Terttu on hoidettavana sotalesken X luona.
Rahaa tarvittaisiin toistaiseksi vaatteiden ostoa varten...". MyOs
diti kirjoitti tyttaren voinnista naisliittoon: "7.6.1944 Terttu on
sairastanut keskikorvan tulehduksen, mutta parantunut. Menee
Kaiken kaikkiaan pikku-Tertulle maksettiin
maalle

kuukausittain kolmena vuotena noin 8 000 markkaa.9
Toinen esimerkkilapsi oli 8-vuotias iisalmelainen Ulla. Perheeseen kuului kolme lasta. Heidan isansa oli kadonnut rintamalla talvisodan aikana. Ennen naisliiton kummiutta Ullalla oli ollut vuoden ajan yksityinen henkilO kummina. Aiti asui lastensa kanssa
anoppinsa luona maksaen kiinteistOmenot puoleksi taman kanssa.
Valtiolta diti sai miehestaan elaketta. Kummisuhdetta ehdotti Iisalmen tyovaenyhdistyksen naisjaosto. Sen johto ilmoitti Ullan
olevan etevdn ja ahkeran koulussa: seitsemdn oli alin numero todistuksessa. MyOs tytOn diti kirjoitti sdann011isesti naisliittoon:
"10.8.1944 Aseveljien hankkima oma koti on valmistumaisillaan.
9 Sotakummikortisto. Sos.dem. naisliiton arkisto. TA.
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Hirret on hakattu Rukajarvellei..." Ulla oli naisliiton kummilapsena

viisi vuotta eli vuoteen 1949. Hanen kuukausittainen avustuksensa
vaihteli 250-350 markan valilla.1°
Kaiken kaikkiaan naisliiton kummilapsia oli useita satoja.
Kummisuhde lopetettiin lapsen taytettya 16 vuotta tai sitten kun
didit avioituivat uudelleen. Kuten edella esitetyista esimerkkitapauksista nandaan, kummilasten valitsemisen ja seurannan hoitivat paikalliset naisosastot. '1

Naisliiton lyOtuvat

Naisten tytipanos ompelu- ja muissa tuvissa oli poikkeusaikana
hyvin tarked. TyOtupatoiminta olikin yksi mittavimmista sota-aj an
vapaaehtoistoista talkoiden rinnalla. TyOtupatoiminnalla on oma
historiansa hataaputOiden yhtend muotona jo vuosisadan alusta.
Muun muassa Helsingissa toiminta aloitettiin vuonna 1913. Toimintaa jatkettiin aina talvisodan puhkeamiseen saakka, jolloin se
organisoitiin uudelleen. MyOs yksityiset jarjestOt perustivat naisten tyOtupia: muun muassa vuosina 1914-15 perustivat porvarilliset naisjarjestOt naisten tyOkodit Helsinkiin ja Viipuriin "pelastaakseen" maalta tulleita tyttOja moraaliselta rappiolta.12
Sosialidemokraattisen naisliiton sodanaikaisissa tuvissa tehty ty6
ei ollut kaikilta osin vapaaehtoisuuteen perustuvaa, vaan tyOsta
maksettiin 28 markkaa paivalta. Naisliiton ensimmainen tytitupa
nousi Helsinkiin Vallilan tyOvaentalolle vuoden 1940 alussa. Pian
sen jalkeen jarjestettiin nelja tytitupaa eri puolille kaupunkia. Tuvissa valmistettiin lumipukuj a, alusvaatteita, paperipatj of a, tallukoita, villapaitoja, lapasia j a sukkia. Mita ohjasivat vapaaehtoiset
kasityOnopettajat. TyOtuvat lopettivat toimintansa olojen tasaannuttua kesalla 1940. Syksylla tyOttOmyys kasvoi ja naisliitto perusti uuden tyOtuvan. Naisia tuvissa oli yli sata. Helsingin kaupunki, SosiaaliministeriO ja Suomen Huolto tukivat taloudellisesti ty6tupien toimintaa. 1 3

10 Sotakummikortisto. Sos.dem. naisliiton arkisto. TA.
11 Kummitoimintaa koskevat asiapaperit. Sos.dem. naisliiton arkisto. TA.
12 Naisten tyokodit. TyOvAen Kalenteri 1934, s. 73-79; Kertomus Helsingin kaupungin
kunnallishallinnosta 1938, s. 265.
13 Suomen sos.dem. tyolaisnaisliiton avustus- ja kurssitoiminta v. 1939-40. Sos.dem. naisliiton arkisto. TA.
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Pakettien kokoamisessa
tuntemattomille sotilaille auttoivat myos miehet, mikeili osasivat. Kuvassa Rafael Paasio (oikealla) yskivineen koettaa saada lankavyyhtia
oikenemaan Sosialidemokraattisen naisliiton
toimistossa. Kuva:
veien Arkisto.

.'"'111111Pit

TyOtupien lisaksi toimivat sota-aikana vilkkaasti naisliiton suuren suosion saaneet kotitalouskurssit, kuten seuraavasta taulukosta naliddan:
Sosialidemokraattisen naisliiton kotitalouskurssit vuonna 1940:
Piiri

Kurssi- Osanotta- Luentoja Kuulijoita
paikkakuntia j ia

20
Oulu
Turku ja Pori 37
11
Mikkeli
43
Hame
12
Uusimaa
21
Kuopio
12
Vaasa
11
Viipuri
13
Lappi
180
Yhteensa

580
622
196
1 176
429
492
261
510
423
4 626

74
143
54
107
57
156
58
28
67
744

3 290
5 783
4 480
5 735
1 310
7 135
3 339
2 492
3 132
36 696
145

Organisoidun ja jarjestOjen kautta tapahtuvan avustustoiminnan
lisaksi naisliitto sai pyyntOja myiis suoraan yksittaisilta perheenTalvisodan aikana muun muassa rovaniemeldinen "seitsenhenkisen perheen kOyha aiti" ja rintamalla ollut mies pyysivat j a
saivatkin apua naisliitosta: "Jos voisitte leihettad vaimolleni lahjakortin, ettd han saisi ostaa ruokaa itselleen ja pikku Lassellemme
tai leimmintd vaatetta. Perheeni on joutunut puutteeseen ja vaimoni on yield sairas. Joka hetki heitti muistan. Mutta minun on taytynyt jcittda ansiotyoni ja sotilaana tayttaa tehtavdni viimeiseen
asti... .14

3. TyOvelvollisuusnaiset Saksassa
Sosiaalidemokraattiset naiset olivat 37:n muun jarjeston kanssa
perustamassa vuosina 1939-40 Naisten Tyovalmiusliittoa, jonka
tehtdvand oli organisoida vapaaehtoisuuteen perustuvaa naisten
tytipalvelua poikkeusoloissa. Mallia naisten ty6palvelun organisoimiseksi haettiin Saksasta.' 5 TyOvalmiusliiton hallituksen puheenjohtajana toimi sosiaalidemokraatti Tyyne Leivo-Larsson, joka teki
toukokuussa 1941 opintomatkan Saksaan yhdessa tyOvalmiusliiton
hallituksen jasenten, poliittista oikeistoa edustaneiden Armi Hellsten-Kallian, Margit Borgin ja Ebba Ostensonin kanssa. Naiset olivat saaneet kutsun Saksan hallitukselta Suomen ulkoministeriOn
kautta. Kulku- ja yleisten tOiden ministeriO maksoi heidan
matkakustannuksensa.
Tyopalvelua kansallissosialismin puolesta

Koska suhde kansallissosialistiseen Saksaan on ollut Suomessa
pitkaan sodan jalkeen arka asia, on syyta tarkastella lahemmin naisten matkaa. Milli mielella he sinne ldhtivat ja mita vaikutteita he
sielta saivat?
Suomalaisnaisten matka kesti viisi paivaa tarkoin ennakolta
suunnitellun ohj elman mukaisesti. Tutustuttaminen j arj estelmaan
aloitettiin perinpohjaisesti. Heti aluksi suomalaiset vietiin tutustu14 Sos.dem. naisliitolle saapuneita kirjeita 1940. TA.
15 Sinansa mallin hakeminen Saksasta ei ollut uusi idea. Akateemisten Naisten Karjalaseura
oli jo ennen talvisotaa kaynyt tutustumassa Saksassa naisten tyopalveluun. Ks. Heikinheimo
1942, s. 42-57.
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*"Emme ole elavaa naista nahneet viikkokausiin..."
Sosiaalidemokraattisten naisten sota-ajan kirjeet ja paketit saivat lampiman
vastaanoton rintamamiehiltd. Seuraavassa nayte naisliittoon saapuneista
kiitoskirjeista:
2.2.1940 Helsingin tyOveienyhdistyksen Neidot. Terveiset teiedtei kaukaa
jostakin. media annamme rysseld selkeian ettei raikuu. Kuinka siellei kotirintamalla jaksetaan, onko "Molotofin" rauhankyyhkyt kayneet heivitysretkellei,
onko kodit pysyneet pystyssa. Oletteko olleet terveitd. media kylla jaksamme hyvin ja on reipas mieli kaikilla ja hyva taisteluinto. Eleikeid vain toivossa, kylla kohta saadaan ryssei ajetuksi uraliin, etta ei se ikinei paase meitei
heiiritsemeian. Leihettakaei teinne jokunen kirjelappu, sillei tdeilla on hauskaa
kun saa jonkun kirjeen lukeakseen...Hyveiei vointia toivottaen teille Neitoset... Tkm S. Laitinen.
-Talvisen heirneirdn laskeutuessa rintaman ylle, konekiveieirien reitinein ja
tykkien kaukaisen jyskeen kantautuessa y ield korviimme saapui teidein
pakettinne joukkueemme kampalle. Jeinnitykselle ja riemulla se avattiin ja
kovin tervetullutta sen siseiltO oli. Yleisellei huutoeieinestyksellei ratkaistiin
kuka miteikin lahjaa eniten tarvitsi ja sen oli saapa. Niin jaettiin paketista
lejytyneet 2 paria ihania villasukkia, yksi loistopaita ja "mammankultu"
kaulanleimmitteijei. Kaikki tavarat joutuivat oikeille miehille. Kiitos, sydeimellinen kiitos teille kauniista lahjastanne...Pieninkin naistemme osoittama ystdveillisyys on ihmeen ihana asia, varsinkin kun taalla emme ole eleiveki naista neihneet enda viikkokausiin... 3 KKK/11 JR:n pojat
Osaatteko Te kuvitella, miten hauskalta ylleitykseltei tuntuu saada
leimpôiset ja pehmoiset jalkareitit veisyneisiin jalkoihin, kun on toista vuorokautta vaeltanut vihollisen alueella ranteikelilld ja edessei on nouseva,
kipakka pakkanen? Entei osaatteko Te kuvitella, miten suuresti tuntemattoman lahja lammittaa tuntemattoman sotilaan syddntei etenkin sen vuoksi,
etta se tulee aina iloisena yllatyksena ja etta se tuo mukanaan meille Orme
etulinjoille voimakkaan tunteen siitei, etta media on takanamme ja tukenamme
Suomen kansan koko suuri yhtenainen perhe. Viiden jalkareittiparin saajien
puolesta kiitdn siis Teitd, Arvoisat, Uskolliset ja Uutterat TyOleiisnaiset,
yhtenei onnellisena vastaanottajana. St VV Vankkoja
Leihetein teille parhaimpien tervehdyksieni ohella pienen pyynnon, koska tiedein, etta sikeili kuin mandollisuuksia on, to kykenette sen teiyttelmadn.
Media media on muutamalla pojalla puutetta villaisista alushousuista, tarkemmin sanoen viidesta parista sekei yhdestei villapaidasta...Muuten on meillei teiallei (olemrne kaikki H: gin poikia) kaikin puolin hyvat olot...Teinne neiyttää said, etta rintaman se lohko, jonka tyeiskentelyyn tekin menestyksella
olette osallistuneet on yhta vahva ja muuttumaton kuin kaikilla muillakin
tahoilla... Tervehtien Olavi Lindblom,Res. alikersantti
Lande: Sos.dem. Naisliitolle saapuneita kirjeita 1939-40. TA.
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maan tyttOj en leiriin, sitten vahitellen tyiipalveluorganisaation huipulle asti eli seuraamaan ylimpien johtajien koulutusta. Vieraiden
mielesta johtajakoulu oli "luonteeltaan kasvatuksellista syvamuokkausta", jonka tarkoituksena oli paitsi tyOopetus, myOs "oikean hengen luominen j ohtaj istoon". Politiikan tunneilla j ohtaj akokelaat lauloivat ja tekivdt "puhdetOita". Joka-aamuinen lipputervehdys oli osa ideologista kasvatusta: naisten ty6palvelun tarkein tehtava oli Saksan kansan palveleminen seka yksilollisen ja
j oukkokurin yllapitaminen.
Suomalaisnaiset havaitsivat heti, etta Saksassa naisten ty6palvelu
oli palj on enemmdn kuin kotitalousavun tai muun ty6palvelun tarj oamista tai tyOttOmyyden lieventamista, kuten Suomessa. Ty6palvelu oli Saksassa pakollista toisin kuin Suomessa. Sinne koottiin kutsuntoj en kautta tietyn ikaluokan nuoret naiset. Ennen vuotta 1936 Saksassakin naisten ty6palvelu oli ollut vapaaehtoista,
mutta sen jalkeen se otettiin osaksi kansallissosialistien maaratietoista ty6palvelusuunnitelmaa. Pakollisuus nakyi nopeasti ty6tyttOjen mddran kasvuna.
Saksalaisen jarjestelman tehokkuudesta kertoo se, etta koko maa
oli jaettu 26 naisten palvelupiiriin, joiden johtaj at saivat kaskyt
keskitetysti suoraan valtakunnan johdolta. Kussakin piirissa toimi
useampia leireja. Mina puolestaan (Ai jaettu ryhmiin, joissa oli
kymmenkunta tyttOd tai naista ja ryhmaj ohtaj a. Koulutus kesti puoli
vuotta, jonka jalkeen tyOtytOt ja -naiset lahtivat tOihin pdaosin
monilapsisiin perheisiin kaitsemaan lapsia j a tekemdan sisa- j a
ulkoaskareita sekd maataloustOita. Samoj a Wita teetettiin tyOtytOilla
ja -naisilla myOs Suomessa.
Tyttit koulutettiin leireilla nimenomaan kotitaloustOihin. Olihan
heidan tulevat tehtavansa jatkossakin "saada veihaisin keinoin koti
kayteinneilliseksi, iloiseksi ja viihtyisaksi". MyOs lastenhoidon
opettelun nahtiin palvelevan naiseksi kasvamista: taito kasitella
lapsia ja kiintymys heihin oli parasta valmennusta omaa kotia varten. Tallainen koti-ideologia ei ollut yksin kansallissosialistien
keksintO, kuten olemme nahneet ty6 1 di snai sj drj e stOj en 1920-30luvulla harj oittamasta kotitalousvalistuksesta.
Suomalaiset retkelaiset arvioivat, eta. Saksan ty6palvelussa
korostettiin "uuden tyOn eetoksen" luomista, kaden taitoj en asettamista kunniaan ja sen tunnustamista siunaukseksi. Lasten ty6palvelu nahtiin osana oppivelvollisuutta, jonka tavoitteena oli opettaa "yksittaisten ihmisten alisteisuutta kokonaisuutta kohtaan ja
148

Jeimsein Tyeiveienyhdistyksen Naisjaoston opintokerho kokoontui myejs sota-aikana. Kuva on vuodelta 1943. Paivein aiheena oli "Hurskas kurjuus". Kuva:
Tyeiveien Arkisto.
vuorenvarmaa uskoa johtajaan". Saksalaisessa tybpalveluopetuk-

sessa pantiin painoa myOs sen opettamiseen, miten lapset ja nuoret
kayttivat vapaa-aikaansa. Tallainen vapaa-ajan valtioj ohtoisuus oli
vuosilomalakien myOta omaksuttu Suomessakin 1920-3 0-luvulla.
Muun muassa vuonna 1938 sosiaaliministeriO asetti erityisen
lomankayttOkomitean pohtimaan vapaa-ajan kayttOd ja demokratisoimista.16
Eniten suomalaiset naiset vieroksuivat saksalaisessa mallissa
Hitlerin ympdrille rakennettua henkilOkulttia." Leivo-Larsson ja
kumppanit arvioivat, etta Suomen oloihin niin henkilOkeskeinen
orientaatio ei sopisi, mutta sen sijaan Suomessa voitaisiin ottaa
lahtOkohdaksi jokin historiallinen aikakausi, joka on merkinnyt
uuden aj an alkamista. Tallaiseksi historian tirkistysaukoksi ja kansakunnan yhteenliittajaksi naiset esittivat talvisodan puhkeamista,
joka "kerdei kuin polttopisteeseen kansallisen heratyksen ja yhteiskunnallisten uudistusponnistusten luoman ja syvallisista risti16 Ks. Lahteenmaki 1995, s. 140-148.
17 Naisten asemasta kansallissosialistisessa Saksassa ks. Bock—Thane 1991; Koonz 1986.

149

riidoista kirkastuneen kansankokonaisuuden" Kuten otteesta huo-

mataan, suomalaiset naiset omaksuivat nopeasti saksalaisen retoriikan. He nakivdt my6s, etta poliittinen opetus meni parhaiten lapi,
jos opettajalla oli selked maailmankatsomus ja yksinkertainen
esitystapa.
Suomalaiset kiinnittivat matkallaan huomiota myOs ruumiin
kulttuuriin, jota saksalaisessa tybpalvelussa korostettiin. Naisten
mukaan siind mentiin hieman liiallisuuksiin. "Ikarasistisesti" j ohtajilta edellytettiin ei enempaa eikd vahempda kuin ikuista nuoruutta ja "naisellisen oman olemuksen hallintaa". Uusi niin sanottu arkikauneuden kasite ulotettiin myEis tybpalvelussa fyysisestd
nayttavyydesta esineisiin ja elinymparistOOn.
Kaiken kaikkiaan suomalaiset vierailijat arvelivat ty6palvelua
tehokkaaksi tyOmuodoksi, koska siihen sisaltyi myOs yhteisOkasvatus. Toisaalta he epailivat pakollisuuden vaikutusta ty6moraaliin ja suosittivat vain asteittaista pakollisuutta, jos siihen
ylipaataan paddyttaisiin. Muutenkin opintoretkelaiset olivat sita
mieltd, etta saksalaista mallia ei voitaisi suoraan soveltaa Suomeen.
He olivat iloisia siita, etta saksalaiset kutsuivat suomalaisia
palvelun leirijohtajia ja niiksi koulutettavia opintomatkalle Saksaan. Nain sittemmin kavikin: kevdalla 1942 Saksassa oli opintomatkalla 20 suomalaista tybpalveluj ohtaj aa.18
TyOpalvelunaisten Saksan matka oli siis antoisa, eivatka retkelaiset missaan kertomuksensa vaiheessa esittaneet kriittisia arvioita Saksan oloista. Ajan henki oli Saksa-myOnteinen ja aseveljeys
hallituksen linj a. Eri yhteiskuntaluokista ja ammattiryhmista kavi
useita vierailijoita Saksassa: muun muassa TyOvaen urheiluliiton
urheilijanuorukaiset kavivat VainO Leskisen johdolla siella vuonna 1941 Hitler-Spartakiadeissa, syksylld 1942 Saksaan matkusti
Aseveliliiton valtuuskunta mukanaan Penna Tervo ja VainO Leskinen. VdinO Tanner puolestaan kavi Saksassa samana vuonna Suomen hallituksen kanssa.19

18 Kulkulaitosten ja yleisten Widen ministerille. Kertomus Saksan matkasta 18.-22.5.1941.
Armi Hellsten-Kallia, Margit Borg, Tyyne Leivo-Larsson ja Ebba Osterson. Naisten Ty6valmiusliiton arkisto. KA.
19 Keskinen 1978, s. 31; Hentila 1982, s. 503-505, 524-525.
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Tyeilaisnaisia kutsutaan virkistys- ja valistustilaisuuteen
vuonna 1941. Kuva: Tyeivaen Arkisto.
pi 004:SALM,

6.

.TYQVA1 )11PIST, . TALOS A

-.:huhtikuuta 194 k

0

-1

OHJELMA:
41.KOP/T10

Y

Ytagi$01404

P1,41E.'"Stmtter4

Esini.#40.;

00.4.4.

solrfork
40.
Esttlim*, 1;,,k.t.thantwo,. pr.limit#74,4104474044,40..
••

ont.

• •

-

•"

TER k4

Suomen malli "naisten asevelvollisuudesta"

Marraskuussa 1939 perustettu Naisten Tyopalveluskeskus organisoitiin uudestaan Naisten TyOpalveluliitoksi 29.5.1940 eli noin
viikko sen jalkeen, kun Tyyne Leivo-Larsson kumppaneineen oli
kaynyt Saksassa. Suomessa naisten ty6palvelun muodoksi valittiin vapaaehtoisuus. Sosiaalidemokraatit vastustivat etenkin Akateemisten Naisten Karj alaseuran tukemaa saksalaista pakko-mallia. 20
Ensi tOikseen TyOvalmiusliitto alkoi koota kortistoa yhteiskunnallisia asioita harrastavista naisista, j otka varsinaisen arkityOnsa
ohella olisivat valmiita ottamaan vastaan esimerkiksi sosiaalisessa toiminnassa ilmaantuneita tehtavid. Liiton yksi tarkea tyiimuoto
oli nuorille naisille (16-25-vuotiaille) tarkoitetut, puoli vuotta kestaneet tyoleirit. TyOtyttOjen tehtavana oli auttaa, kuten Saksassakin, monilapsisia perheitd maaseudulla. Kaikkiaan ty6palvelun
suoritti Suomessa sota-aikana 1 450 tyttiid. Toimintavaransa
tyovalmiusliitto sai padosin valtiolta. Aikuisten naisten osalta ty4320 Toveritar 10/1941, s. 139; Salmela-Jarvinen 1968, s. 53.
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* Sosiaalidemokraatit lottina?
Kansallisen yhtendisyyden pyrkimys kriisiaikana nakyi eri naisjarjestOjen yhteistyOnd paitsi ty6palvelussa ja huoltotoiminnassa, myOs yksittaisten jarjestOjen lahentymisena. Sosialidemokraattinen naisliitto teki
maaliskuun 6. paivana 1940 paatOksen, etta naisliiton jasenet saivat liittya lottiin ja antaa tarvittaessa tukeaan paikallisille lottajarjestOille.
Vastaavasti lottien sallittiin liittyvan sosiaalidemokraattisiin yhdistyksiin:
"Aktiivisiin maanpuolustustehtaviin haluavat sosialidemokraattiset naiset voivat ryhtyd Lotiksi... " PaatOstaan naisliittotoimikunta perusteli
silla, etta se noudatti Sosialidemokraattisen puolueen neuvoa: talvisodan riehuessa helmikuussa 1940 puoluetoimikunta ja SAK:n toimikunta antoivat nimittain yhteisen julistuksen, jossa kehotettiin tyOvaked
suhtautumaan ennakkoluulottomasti suojeluskuntiin ja haluttaessa mytis
liittymaan niihin jaseniksi.
Vaikka elettiin voimakkaassa poliittisen yhtendistamisen paineessa,
oli monille naisliittolaisille vaikeaa suhtautumisen muuttaminen lottajarjestOihin: ne oli nahty kansalaissodan raadollisten suojeluskuntien
sisarjarjestOna. Asenteita oli vaikea muuttaa yhtakkia. Vaikka suositus
yhteistyOsta annettiin epatietoiselle kenttavaelle, jai epailys itamaan
sodan paatyttya.
Valirauhan aikana, toukokuussa 1941 pidetyssa edustajakokouksessa asia otettiin uudelleen esiin. Vanhemman puoluevaen kerrottiin
vieroksuvan yhteistyOta ja "routaa" jarjestOjen valilla oh sopimuksesta
huolimatta. Osa kokousedustajista vastusti sopimusta suoraan. Miina
Sillanpaa puolusti ratkaisua silla, etta puoluetoimikunnalla ei ollut "muuta mandollisuutta" ja samoin teki naisliitto. Tarkoitus ei ollut kehottaa
naisia liittymaan lottiin, mutta liittyminen sallittiin virallisesti. Kyse oli
suuresta sisapoliittisesta asiasta: kriisitilanteessa oli saatava vanhat erimielisyydet pois paivajarjestyksesta. Helpottuneina tyOldisnaiset panivat kuitenkin merkille, ettei joukkosiirtymaa lottiin ollut tapahtunut, mita
oli hieman pelatty.
Viela kesakuun 1944 kokouksessaan naisliittolaiset olivat epailevaisia yhteistyOsta muiden jarjestOjen kanssa. Esimerkiksi otettiin Aseveliliitto, jonka toiminta oli joiltakin osin naisliiton periaatteiden vastainen. Paikallisissa asevelinaisissa toimi aktiivisesti myOs nakyvia sosiaalidemokraattisia naisia, kuten Sylvi Siltanen Turussa. MyOs Tyyne
Leivo-Larssonin oloa Naisten TyOvalmiusliitossa arvosteltiin. Kokous
paatyi kuitenkin siihen, etta yhteistoimintaa jatkettaisiin poikkeusolojen takia, vaikka siina ilmenikin ongelmia.
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Naisliiton sodanaikaisella puheenjohtajalla Sylvi-Kyllikki Kilvella
olisi puoluetoimikunnan jasenena ollut mandollisuus vastustaa suojeluskuntien ja puoluejarjestOjen yhteistoimintaa, mutta sits Ilan ei tehnyt. Sylvi-Kyllikin puoliso Eino Kilpi istui niin ikaan puoluetoimikunnassa toukokuussa 1940. Hanen mukaansa "kun on kyse lottatoiminnasta,
niin en ole tavannut yhtaan meikeildista rintamalta palannutta sotilasta, joka ei olisi antanut tunnustusta rintamalla toimineille lotille". Puoluetoimikunnan jasenista ainoastaan K.H. Wiik vastusti alusta lahtien
yhteistyOta suojeluskuntajarjestOjen kanssa. Osa ehdotti, etta suojeluskunta-nimi muutettaisiin yhteistyOn myOtd "kotijoukoiksi". Suojeluskunnat eivat tahan kuitenkaan suostuneet.
Sodan paatyttya suojeluskuntajarjestOt lottajarjestO mukaanlukien
lakkautettiin.
Lande: Sos.dem. naisliiton liittotoimikunnan pOytakirjat 1939-44; Sos.dem.
naisliiton XVI edustajakokouksen poytakirja 22.-24.5.1941, s. 17-18, alustukset s. 22-23; Sos.dem. naisliiton edustajakokouksen pôytakirja 11.-12.6.
1944, s. 19-20 ja toimintakertomus 1942; sos.dem. puolueen puoluetoimikunnan pOytakirjat 1940-44.TA.

JULKILAUSUMA

"Sos.dem. Puoluetoimikunnan julkilausuma.
Suomen Sosialidemokraattinen Puoluetoimikunta, jonka vuoden 1939 puoluekokous velvoitti neuvottelemaan suojeluskuntain johdon kanssa takeiden
saamiseksi siita, etta suojeluskunnissa erinaisissa tapauksissa ilmennyt sosiaalidemokraatteja vieroksuva mieliala ja henki saataisiin ennen sosiaalidemokraattisten tyOlaisten niihin Iiittymista poistetuksi, selittaa, neuvoteltuaan asiasta myOskin Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton tyOvaliokunnan kanssa, etta Suojeluskuntain paallikOn yIlãesitetyn kehoituksen jalkeen
puoluetoimikunta ei katso en5.5 olevan olemassa esteit5 sosiaalidemokraattisesti ajattelevan tyOvaen suojeluskuntiin liittymiselle."
Lande: Sos.dem. puolueen puoluetoimikunnan poytakirjan 16.2.1940 liite 2.
Sdp:n arkisto. TA.
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palvelu muodostui naistyOttOmyyden tasaustoiminnaksi, joskin
oli myOs kasvatuksellisia tavoitteita — ainakin alussa.21
Muistellessaan myOhemmin Saksan matkaansa Tyyne LeivoLarsson on todennut, etta idea Saksan tybpalveluun tutustumisesta
tuli IKL:laiseksi luonnehtimaltaan Armi Hallsten-Kallialta. Muut
seurueen jdsenet olivat suhtautuneet asiaan epaillen ja suostuneet
lahtemaan ehdolla, ettei heidan matkaansa kayteta propagandassa
"natsi-Saksan" hyvaksi. Alun perin naiset paattivat keskendan, etteivat he tule antamaan haastatteluj a sen enempaa Saksassa kuin Suomessakaan — ja nain tapahtuikin: matkatiedot lOytyvat vain Ty6valmiusliiton arkistomateriaalin joukosta.
MyOs Martta Salmela-Jarvinen, joka oli Rajan Apu-organisaation puheenj ohtaj a j a siten mukana naisten ty6palvelutoiminnassa,
suhtautui varovaisesti oikeistonaisten "Kraft durch Freude"innostukseen. Monet muutkin naisjarjestOt olivat varauksellisia,
mika nakyi Helsingissa kevaalla 1941 pidetyssa suuressa naiskokouksessa, jossa kasiteltiin "naisten asevelvollisuutta" eli kysymysta siita, tulisiko naisten ty6palvelu olla pakollinen myOs Suomessa. 22

4. Naisliiton sisaiset jannitteet
Sota-aika oli sosialidemokraattiselle naisliitolle kaytannOn huoltotytin aikaa. Poliittiset intohimot nousivat kuitenkin sodan loppupuolella karjekkdind esiin. MyOs naisliitto tempautui niihin mukaan etenkin puheenjohtajansa Sylvi-Kyllikki Kilven kautta. Kilpi
oli ollut koko 1930-luvun naisliitossa danekkaasti mukana, milloin jarjestamassa Espanjan lasten avustuksia, milloin kritisoimassa
kotitalouskursseja ja vaatimassa lisda aatteellista valistusta ja
rauhantyOta. Sota-aikana han oli esilla pakolaisten avustajana. Toisaalta sotatapahtumien yleinen kaAnne ja toisaalta oman perhepiirin sisaiset kriisit saivat hanet vuonna 1943 arvioimaan myOs omaa
poliittista kantaansa uudelleen. Hanen kaksi sisartaan, Aira ja Elvi,
olivat kommunisteina turvasailOssa, poika Kalevi rintamalla Syvarilla ja toinen poika YrjO rannikkotykistOssa ja "Use olen kummallisesti andistunut ".23
21 Saraste 1983, s. 146; Tyotytoista ks. Sysiharju 1997.
22 Leivo-Larsson 1970, s. 33-36; Salmela-Jarvinen 1968, s. 52-55.
23 Sylvi-Kyllikki Kilven paivakirja 22.11.1943, ks. Kalemaa 1992, s. 199.
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Kansanedustajia Anni
Huotaria (1874-1943)
ja Sylvi-Kyllikki Kilpea
(1899-1987) naurattaa
eduskunnassa vuonna
1939. Kuva: Tyejvaen
Arkisto.

Kilpi alkoi osallistua aktiivisemmin ns. rauhanopposition toimintaan. Siind oli mukana vaked Urho Kekkosesta Ruotsalaisen
Kansanpuolueen poliitikkoihin. Kilven suhtautuminen Kekkoseen
oli myOnteinen. Esimerkiksi puoluetoimikunnan kokouksessa
19.6.1944 Sylvi-Kyllikki esitti uudeksi paaministeriksi Kekkosta:
"Han ei ole ollut virallisesti oppositiossa, mutta han ei ole vanhoillinen ja han voisi ajaa rauhan asiaa ehka suuremmalla
harrastuksella kuin Ramsay... ". 24 Sosiaalidemokraateista rauhan-

oppositioon kuuluivat nimekkaimpina Atos Wirtanen, YrjO Kallinen ja Niilo Wallari.
Ilmassa leijui pelko saksalaisten Suomen miehityksesta ja sotavasymys painoi paalle. Tasta ilmapiirista syntyi eri puolueista koottu Ryhma 33:n kirjelma presidentti Rytille. Sosiaalidemokraattej a
allekirjoittaneiden joukossa oli 14, Sylvi-Kyllikki oli ainoa nainen. Muut naisliittolaiset olivat lojaalej a puoluejohdolle. Kirj elmassa kiirehdittiin erillisrauhan solmimista ja suhteiden solmimista
Yhdysvaltoihin. Sosiaalidemokraattien keskuudessa kirje heratti
24 Sdp:n puoluetoimikunnan pOytakirja 19.6.1944. Sdp:n arkisto. TA.
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ristiriitaisia tunteita: osa ajatteli, etta allekirjoittaneet olivat rikkoneet tOrkeasti puolueen menettelytapoj a. Kiistaa jatkettiin puolueneuvoston kokouksissa. Aluksi Sylvi-Kyllikki Kilpi pyrki luovimaan tannerilaisten riveissa, mutta marraskuussa 1943 han kirjoitti paivakirjaansa olevansa Tannerin vastaisen opposition edustaj a." Eroprosessi sosiaalidemokraateista oli alkanut.
Sodan kriittisina hetkina, kesakuun 11.-12. paivina 1944 kokoontunut naisliiton edustajakokous alkoi synkeissa merkeissa.
Kilpi piti liiton puheenj ohtaj ana alustuksen poliittisesta tilanteesta ja vaati nopeaa irrottautumista sodasta ja "ennen kaikkea irrottautumista Saksan aseveljeydestei". Han totesi lopuksi, eta on turha kuvitella, etta joku suurvalta kavisi taisteluaan Suomen puolesta. Selostus kuitattiin hiljaisuudella." Puoluetoimikunnan kokouksessa Kilpi puolestaan totesi heindkuun alussa 1944: "Meikeileiiset
ministerit eiveit voi endei kauan aikaa jeieidei hallitukseen, elleiveit
halua natsistua... "27

Rauhanoloihin siirtyminen laukaisi lopulta sisaiset j annitteet
avoimeksi konfliktiksi. Marraskuussa 1944 pidetyssa puoluekokouksessa Sylvi-Kyllikki Kilpi ei enaa tullut valituksi puoluetoimikuntaan, vaan hanen paikkansa sai Martta Salmela-Jarvinen. Hieman ennen puoluekokousta Kilpi tuki J.V. Ketoa, joka esitti puolueesta sodan aikana erotettujen ottamista takaisin. Erottaminen
oli Kilven mukaan ollut "ikave ja valitettava erehdys".28
MyOs naisliitossa kuohui. Naisliittolaiset kavivat kiivaasti j ohtaj ataistoaan syyskuussa 1945 pidetyssa liittoneuvoston kokouksessa. Kilpi piti jalleen alustuksen poliittisesta tilanteesta. Se sai
aikaan vastalauseiden myrskyn. Kyse oli sotasyylliseksi nimettyj en rankaisemisesta. Pidettiin epaoikeudenmukaisena, etta osaa
rangaistaisiin ja osaa ei. Kilpi jai alustuksineen yksin. Kilven poliittinen kilvoittelu kesti kolmisen vuotta: kesakuussa 1946 pidetyssa liittoneuvoston kokouksessa han ilmoitti eroavansa heti naisliiton puheenj ohtaj an tehtavasta j a poistui salista.
Lahtiessaan Kilpi jatti selostuksen eronsa syista. Han kirjoitti:
"Liityin sos. dem. puolueen oppositioon sodan viimeisend vuonna,
mutta puoluekokouksen jeilkeen jeiin siihen ryhmaan, joka ei voinut erota omasta puolueestaan vaikka sen johtoon paasi sosiali25 Sylvi-Kyllikki Kilven paivakirja 7.11.1943, ks. Kalemaa 1992, s. 205.
26 Suomen Sosialidemokraattisen Ty0laisnaisliiton edustajakokouksen poytakirja 11.-12.6.1944,
s. 16-17.
27 Sdp:n puoluetoimikunnan Nytakirja 1.7.1944. Sdp:n arkisto. TA.
28 Sdp:n puoluetoimikunnan pOytakirja 22.11.1944. Sdp:n arkisto. TA.
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demokraattiselle ajattelulle veihemmein vieraita, etupaassa asevelitoiminnassa ja sotapropagandassa kunnostautuneita kapteeneita
ja muuta sotapolitiikassa aktiivisesti mukana olleita... " Liitto oli

Kilven mukaan kokonaan ns. sotapolitiikan hyvaksyneiden kasissa ja alistunut "ns. aseveliklikin suunnitelmien nôyriksi palvelijoiksi ". Kilpi hytikkasi ennen muuta liiton sihteeria, Martta Salmela-Jarvista, vastaan. Kilpi valitti, etta liiton sihteeri ja muut liittoimikunnan jasenet yhta lukuunottamatta (Lilli Pesonen) olivat tietoisesti vahentaneet hanen toimintamandollisuuksiaan liitossa ja
suorastaan syrj ayttaneet hanet edustustehtavista, j otka olisivat kuuluneet puheenjohtajalle. Kilpi moitti myOs Salmela-Jarvisen tapaa
hoitaa talousasioita.
Kilven piikittely oli valilla kovinkin henkiliikohtaista: "Hosuminen monissa tehteivissei onnistuu 30 ja 40 vuotiaalta, ei endei
onnistu sellaiselta, joka on sivuuttanut puolivuosisataa!29 Salme-

la-Jarvinen oli tuolloin 54-vuotias, Kilpi 47-vuotias j a Leivo-Larsson 44-vuotias. Kilpi vaatikin suoraan luottamushenkilOiden
nuorentamista, samoin aktiivisempaa panosta nuorten naisten
vetamiseksi mukaan toimintaan.
Sinansa ei ollut ihme, etta Kilpi ja Salmela-Jarvinen eivat enaa
mahtuneet samaan liittoon: Martan painoarvo liitossa oli noussut
selkeasti kriisiajan ja Sylvi-Kyllikin poliittisen epavarmuuden kasvamisen myOta, samoin kuin Tyyne Leivo-Larssonin. Tassa vahvojen naisten kamppailussa Kilven oli vaistyttava. Asia ratkesi
viimeistaan silloin, kun Kilpi otti vastaan Suomi-NeuvostoliittoSeuran puheenjohtajuuden. Vaikka Sylvi-Kyllikki lahti liitosta ovet
paukkuen, arvioi han naisliitossa oloaikaansa ja vuosien 1941-46
puheenjohtajuuttaan mytinteisesti: "... ne vuodet ovat merkinneet
itselleni monella tapaa kehitysrikkaita ja erikoisesti naiskysymystd
selventeiviei vuosia...". Sosialidemokraattisen puolueen kansanedus-

tajana han ehti toimia 12 vuotta (1934-46).
Toukokuun 1947 kokoukseen mennessa pahimmat jannitteet
olivat naisliitossa purkautuneet. Kiihkean kommunisminvastaisuuden aikana naisliiton kokoukseen puolueen tervehdysta tuova
puheenjohtaja Emil Skog totesikin: "Puolueemme siseillei ilmenneet ristiriidat ovat heivinneet olemattomiin ja ryhdikas, taisteleva
sosialidemokratia on tullut tilalle .30

29 Liitekirjelma sos.dem. naisliiton liittoneuvoston poytakirjaan 14.6.1946. TA.
30 Sos.dem. naisliiton edustajakokouksen pOytakirja 16.-17.5.1947, s. 9-19.
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*Naiset sotatarviketehtaissa, pelloilla ja talkoissa
Kun Suomen miehet taistelivat itarajalla maan itsendisyyden puolesta,
muodostivat naiset laajan huolto-organisaation eturintaman takana: sotaa ei olisi voitettu ilman naisten tytita. Perinteisissa sotahistorian tutkimuksissa keskitytaan yleensa tarkastelemaan vain varsinaisia aseellisia
yhteenottoja ja kaskytyssuhteita, mutta unohdetaan se, etteivat miehet
olisi voineet suorittaa tehtavaansa ilman ammuksia, vaatteita, muonaa
eika ilman henkista ja fyysista huoltoa.
Porilainen Elvi Litonpalo oli eras sotatarviketehtaan tyOldisista. Han
tyOskenteli Porin Tulitikkutehtaalla eli Tikkulassa. Erityisesti hanelle
on jadnyt mieleen Molotovin coctailien valmistus. Ne tehtiin kasityOnd
ja koska materiaali oli niin tulenarkaa, oli kaikkien samassa huoneessa
tyOskentelevien oltava erityisen tarkkaavaisia. Jos valmistettavat
sytytystikut vahankaan paasivat hankaamaan toisiaan vasten, ne syttyivat
rajandysmaisesti. Onnettomuuksia sattuikin useita. Pahin onnettomuus
sattui joulukuussa 1939. Eras huolimaton tyOntekija heitti rikkoutuneen
tikun sytytysmassan joukkoon tuhoisin seurauksin. Eras nainen paloi
soihtuna kuoliaaksi ja useita muita naisia loukkaantui. Eniten tulitikkutehtaalaiset pelkasivat pommituksia, joita Poriin tehtiinkin useita. Vihollinen yritti tuhota tehtaita ja lentokenttia. Turvallisuussyista naiset
joutuivatkin tyOskentelemaan oisin. Kun Elvi teki sytytystikkuja, oli
hanen miehensa rintamalla autonkuljettajana. Sota-ajan tyOsta
sotatarviketehtaassa jai Elville loppuikdinen ikava muisto: han sai tehtaassa kaytetyista kemikaaleista astman.
Kaiken kaikkiaan sotien aikana tyOskenteli sotatarviketeollisuudessa
noin 70 000 naista. Naiset tekivat muun muassa kasikranaatteja, tykinammuksia ja muita aseita. Varsinaisten ase- ja ammustehtaiden lisaksi
lukuisten elintarvike-, sailyke-, jalkine- ja kutomatehtaiden tuotanto
suunnattiin palvelemaan armeijan kysyntaa. Naisten osuus teollisuustOissa oli korkeimmillaan vuonna 1943 (51 % tyOvaesta).
Naisten siirtaminen miesten aloille, kuten metalliteollisuuteen, ei ollut
yksinkertaista. Suurimmaksi ongelmaksi nahtiin naisten ammattitaidottomuus. Se pyrittiin ratkaisemaan rationalisoimalla, keventamalla ja
yksinkertaistamalla tyOprosesseja. Sota-aika kiihdytti siten siirtymista
liukuhihnatOihin. Kaikkia toita ei kuitenkaan pystytty keventamaan ja
niinpa esimerkiksi raskaissa ammussorvaamoissa naiset suorittivat
hes kaikkia tytivaiheita. TyOhOn opastus oli vahaista, yleensa vaihetta
aikaisemmin hoitanut mies naytti mallia muutaman kerran ja naiset jatkoivat siita. Ei siis ollut ihme, etta tyOtapaturmia sattui tuon tuosta.
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Sota-aika oli talkoiden kulta-aikaa.
Kuvassa kirjeensulkijamerkki vuodelta 1942. Kuva: Tyeivaen Keskusmuseo.

Paitsi sotatarviketeollisuuteen, naisia tarvittiin myOs pientilavaltaisessa maassa maatalouden pyOrittamiseen. Naisia maarattiin kevatkylvOihin, heinatOihin, puintiin ja perunannostoon. Koska elintarvikkeiden omavaraisuus oli sota-oloissa niin siviileille kuin sotilaillekin
elintarked, vetosi maan hallitus muun muassa kuntatyOnantajiin ja yksityisiin liiketyOnantajiin, jotta llama olisivat vapauttaneet kesiksi tyOntekijansa maataloustOihin. Esimerkiksi vuonna 1943 maarattiin maataloustOihin lahes 150 000 naista ja metsa- ja polttoturvetiiihin noin 9
000 naista. MetsatOissa naiset tekivat ns. kevyempia toita, kuten kerasivat
kapyja, pihkaa ja parkkia, hakkasivat halkoja, purkivat lasteja ja istuttivat
metsda.
Hyvin suosittu ty6 etenkin nuorten naisten keskuudessa oli puolustusvoimien tarjoama ty6. Yli 200 000 lottaa toimi hyvin monenlaisissa
tehtavissa, kuten konttoristeina, ilmansuojelutehtavissa, muonittajina,
sairaanhoitajina seka kanttiinien yllapitajind vihreiden sisarien eli
sotilaskotisisarten ohella.
Yksi laaja toiminta-alue naisille oli vapaaehtoinen talkootoiminta.
Muun muassa kampanjan "Miten viettaei lomansa Suomen nainen kesand 1942" avulla varvattiin asutuskeskusten naisia maataloustOihin.
Talkoiden paajarjestaja, Suomen Talkoot/Suurtalkoot, organisoi
talkootyOn naisvaliokunnan ja naisleiriosaston jarjestamaan naisten
talkootoimintaa. NaisjarjestOjen panos tassa tyOssa oli mittava.
Lande: Elvi Litonpalon haastattelu 16.1.1991. Nide nro 256/1221/4. TyOvaen
Muistitietotoimikunta; Sotatarviketeollisuudesta mm. Saraste 1983; Nainen sodassa, kotona ja rintamalla 1939-1945 Suomen vapauden puolesta. Valitut Palat. Helsinki 1995.
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5. Vaimoista palldcatyOldisiksi
TyOldisnaisten historian nakOkulmasta sota-aj an poikkeusolot vaikuttivat monella tavalla heidan arkiseen elamaansa. Ehka vaikuttavin muutos perhe-elamaan isien poissaolon lisdksi oli se, etta
myOs didit enenevassd mdarin olivat tOissa kodin ulkopuolella.
Naimisissa olevien naisten osuus palkkatyOldisnaisista kaksinkertaistui sotavuosina. Esimerkiksi naisvaltaisessa vaatetusteollisuudessa oli vuonna 1929 ansioditien osuus 14 prosenttia, vuonna 1946
head oli 32 prosenttia naistyOldisista. MyOs muilla naisia ty011istaneilla aloilla, kuten liike-alan ammateissa, muutos oli samansuuntainen: vuonna 1935 liiketyOntekijOistd oli naimisissa 18 prosenttia, vuonna 1946 noin 39 prosenttia. Ansioditien osuuden kasvu
koski paaasiassa kaupunkilaisia ty6paikkoj a.
Vaikka naimisissa olevien naisten osuus oli kasvanut hiljalleen
jo 1910-luvulta, sota-aj an murros nakyy selvand piikkind. Naisten
siirtymistd tyOmarkkinoille lisasi poikkeusajan lainsdadantO: vuonna 1938 annettiin laki yleisesta tytivelvollisuudesta sodan aikana
ja vuonna 1942 tyOvelvollisuuslaki. Naisten osuuden kasvu tytipaikoilla pakotti miettimaan uudelleen naisen paikkaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Muutos oli siksi merkittava, etta se jatti selvat jalkensa koko j dlleenrakennuksen aikaan.
Tyiivoiman ylitarjonnasta tyOvoimapulaan
Suomen kokonaistappiot talvi- ja jatkosossa olivat 280 000 miestä. TyOmarkkinoiden nakOkulmasta luku oli huolestuttavan suuri:
jalleenrakennus tarvitsi rakennusmiehia, sotakorvauksien maksaminen teollisuuden valitOnta laajentamista, karjalaiset rintamamiehet oli asutettava ja tuhottu Lappi piti rakentaa kokonaan uudelleen. Lisdksi pyrkimys paasta eroon saannostelytaloudesta edellytti tuotannon kasvattamista kaikilla sektoreilla. Kaikki nama vaativat lisaa tyOvoimaa. Katseet kaantyivat naisiin, jotka sodan aikana olivat olleet tukipylvaina niin sotatarviketeollisuudessa ja
maataloudesa kuin kotirintaman huollossakin.
Rauhan aikaan palaaminen synnytti kuitenkin ristiriitaisia vaatimuksia naisten tehtavista. Toisaalla tyOnantaj at vaativat tyOvoimaa, toisaalla valtio antoi vuosina 1944 ja 1945 edullisia kodinperustamislainoja ohjatakseen naisia kotiin ja toisia kursseille teh160

Naimisissa olevien naisten ja vanhempien naisten osuus palkkatyolaisnaisista
alkoi nousta 1910-luvulta lahtien. Sota-aikana nousu kiihtyi. Kuvassa tamperelainen Ida Ojaniemi ahtaassa tyOpisteesselein Lapinniemen puuvillatehtaalla 1910luvulla. Kuva: Tyiiveien Keskusmuseo.

dakseen tilaa rintamalta tuleville miehille. Sodan takia olivat monet siirtãneet avioitumista. Liittoj en maard nousikin huikeasti heti
sodan jalkeen ja pian kasvoi myOs lapsiluku. Lehtiin alkoi ilmestya kirjoituksia, joissa pohdittiin, kuinka naiset ehtivat olla
kotiaiteina j a palkkatyOldisind samanaikaisesti. TyOvoimapoliittiset
ja vaestopoliittiset intressit iskivat rajusti yhteen.31
Osa naisista palasi poikkeusoloj en jalkeen ilomielin kotilieden
careen: vuonna 1944 naisten osuus tyOvoimasta supistuikin 50 prosentista 38 prosenttiin. 32 Tasta huolimatta oli paljon naisia, jotka
halusivat tai joiden oli pakko pysyttaytya palkkatyOssa. Naisjar-

3 1 Mm. VaestOkomitean mietintO 1945:4, s. 11; Perheellisyyden vaikutus naisten tyOsuhtee-

seen, Sosiaalinen Aikakauskirja 1946, s. 376-386.
32 Ks. Saraste 1984, s. 95-118.
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jestOt olivat erityisen huolestuneita naistyOttOmyydesta heti rauhan solmimisen jalkeen. Niiden synkeat ennusteet siirtyivat kuitenkin muutamalla vuodella: Vasta vuonna 1948, jolloin saannOstely helpottui, maahan alkoi tulla halpoja elintarvikkeita ulkomailta
ja sotakorvauksista alkoi olla suuri osa maksettuna, alkoi naisten
kotiinaj o.
Sodanjalkeinen kolmivuotiskausi oli naimisissa oleville naisille verraton: kysyntaa oli niin tyOmarkkinoille kuin kotitOihinkin.
Asenteet ansioditien tyOssakaynnille olivat suotuisat toisin kuin
esimerkiksi vuosien 1930-32 laman aikana. Tuolloinhan aloitettiin koko Euroopassa jarjestelmallinen naiset kotiin -propaganda,
jonka karjessa kulkivat Saksa ja Hollanti. Isossa-Britanniassa vaimojen tyOssakayntia raj oittavia saannOksia oli ollut jo aiemmin,
Pohjoismaissa j a Yhdysvalloissa vaimoj en tyOkieltoja ei suoranaisesti kirjattu normeiksi, mutta kaytannOssa niita kuitenkin sovellettiin: ty6paikat oli varattu ensisijaisesti miehille ja naimattomille
naisille.
Joissakin maissa naisen oli erottava ty6paikastaan, jos miehen
tulotaso ylitti tietyn raj an, toisissa maardttiin, etteivat mies j a vaimo voineet olla samaan aikaan valtion virassa. 1920-30-luvulla
oli yleinen kaytantO, eta nainen erotettiin tybpaikastaan avioitumisen tai viimeistaan raskaaksitulon jalkeen. Sota-aika merkitsi
asenteiden muutosta, vaikka samalla korostettiin, etta vaimoj en
palkkatyOn tuli olla luonteeltaan tilapaista. MyOnteinen asennoituminen ansioditeihin oli suhdanne- ja alasidonnainen.33
Sosiaalidemokraattiset naiset pyrkivat eduskunnan kautta ja
yhteistyOssa muiden naisjarj estiij en kanssa vaikuttamaan siihen,
etta ansioditien ristiriitainen asema eli kaksoistaakka saataisiin jotenkin j asenneltya j a epakohdat korj attua. Vuonna 1945 asetettiinkin
komitea tutkimaan naimisissa olevien naisten asemaa. Yksi hankkeen vaatijoista oli Sosialidemokraattinen naisliitto adnitorvenaan
liiton sihteeri ja puhuja Martta Salmela-Jdrvinen. Komitea-aloitteen takana olivat myOs SAK:n naisjaosto, Suomen Naisten Demokraattinen Liitto, TUL:n naistoimikunta sekd Suomen Kansallisliiton Ammattikomitea ja VaestOliitto.

33 Bock 1991, s. 233-252.
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Suomalaisten aitien paikka 1946

Komitean tyOskentelyn lahtOkohta oli sota-ajan pinnalle nostattama vaimojen ristiriitainen asema kodin ja palkkatyOn ristipaineessa: Oliko naimisissa olevilla naisilla ylipaataan oikeutta tehda
palkkatota?

Ansioditeja arvioitiin olevan Suomessa vuonna 1940 noin 800
000: valtaosa heista oli maatalouden piirissa j a noin 100 000 teollisuudessa. Ongelman ydin ei kuitenkaan ollut maarassa, vaan
tien palkkatyohon liittyi suuria periaatteellisia, naisen paikkaa
madrittavia yleisia kulttuurisia ja ideologisia tekij Oita.
Komitea teki tytita, kaskettya. Se kartoitti naimisissa olevien
naisten asemaa ennen sotaa ja huomasi, etta jo 1910-luvulta
en naimisissa olevien naisten osuus palkkatyOssa oli kasvanut. Se
naki myOs lamakausien ajaneen vaimoja kotiin, samoin 1930-1uvun oikeistosuuntauksen. Sotatarviketeollisuuden kasvu puolestaan
oli sallinut myOs vaimot aseidentekijOiksi.
Puhuminen naimisissa olevien naisten palkkatyOsta ei ollut siis
uusi asia. Se ei ollut uusi mytiskaan sosialidemokraattiselle
naisliitolle. Liitto oli lahtenyt 1900-luvun alun linjanvedoissaan
siita, etta vaimot piti vapauttaa palkkatyOsta hoitamaan kotejaan,
kuten aiemmin on kerrottu. Naisliittolaisten kanta oli kuitenkin
alkanut muuttua vahitellen j a varsinkin 193 0-luvulla, j olloin Martta
Salmela-Jdrvinen — itsekin diti ja palkkatyOlainen — vaati naisille
oikeutta kayda tOissa. 34 Sota-aika kypsytti 1930-luvulla nousseita
ajatuksia, mutta asenteellisella tasolla muutos oli palj on hitaampi.
Vasta 1960-luvulla alkoi yleinen ilmapiiri muuntua ditien palkkaty011e myOnteisemmaksi.

Perhepalkkakeskustelu

Tytivaenj arjestOj en kanta perhepalkkaan eli jarjestelmaan, j ossa
miehelle "perheenelattajina" maksettaisiin niin suurta palkkaa, ettei vaimon tarvitsisi kayda tOissa kodin ulkopuolella, oli ristiriitainen. 1900-luvun vaihteessa ty6vdenj ohtaj at kannattivat aj atusta,
jonka mukaan naiset oli vapautettava kotiin ja miesten palkkoja
34 Naisen oikeus ty0hön, Toveritar 20/1934, s. 286; Itsensa elattavat naiset, Toveritar 7-8/
1934, s. 98-99; Lahteenmaki 1995, s. 247-251.
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*Morsiuskurssit
Morsiuskurssit olivat vuosina 1944-46 pidettyja, suuren suosion saaneita kursseja. Avioliittojahan solmittiin tuolloin ennatyksellisen paljon ja kysyntaa kaytannOn neuvoista riitti. Kursseilla opastettiin morsiamille kodinhoitoa ja pidettiin luentoja kodin perustamiskysymyksista.
Malli kurssien pitamiselle ei ollut uusi, jo ensimmaisen maailmansodan
jalkeen jarjestettiin Saksassa ns. morsiustutkintoja: kuka tahansa ei padssyt naimisiin, vaan tulevan vaimon tuli osata kokata ja hoitaa kotia ainakin kohtalaisesti.
Toisen maailmansodan paattyessa sosialidemokraattisen naisliiton
organisoimia kursseja jarjestettiin 15 paikkakunnalla. Esimerkiksi Turun etelaisen piirin naisjaosto jarjesti kaksi viikkoa kestaneen morsiuskurssin vuoden 1945 alussa. Kurssit sisalsivat luentoja yhteiskunnallisista aiheista ja sairaanhoidosta. Varsinaista talousopetusta antoi ammattimainen kotitalousopettaj a. Nayteruoat tehtiin vuokralle saadun
koulun keittiOssa. Kurssi kokoontui seitsemana iltana viikossa, joista
kahtena harjoiteltiin keittiOssa. Raaka-aineiden, kuten kortilla olevien
sokerin, maidon, voin, lihan ja nisujauhojen ostoluvat haettiin kaupungin kansanhuoltolautakunnalta. Kurssi aloitettiin juhlalla Turun TyOvaenyhdistyksen talolla esitelmin ja korviketarjoiluin. Kurssimaksu oli 100
markkaa, paitsi kursseja tukeneen Huhtamaki-Yhtyman tyOntekijOille,
joille se oli ilmainen.
Lateet: Turun et.sos.dem. piirin naisjaoston morsiuskursseja jarjestavan toimikunnan poytakirjat 9.11.1944-29.1.1945. TA; Sos.dem. naisliiton kertomukset
1944-46. TA.

korotettava: "Miehille annetaan sen verran palkkaa, etta perheilla on riittava toimeentulo niin ei vaimotkaan itseansa kauppaa, ei
ainakaan kaikki"." Heti toisen maailmansodan jalkeen samanlai-

set perustelut nousivat jalleen esille. Toisaalla tyOvaenj arjestOissa
korostettiin ristiriitaisesti kuitenkin sita, etta naisille ja miehille
oli maksettava sama palkka samasta tyiista. Perhepalkka-ajatus ei
tahan sopinut.
Ei ole sattuma, eta perhepalkkaa kutsuttiin myOs tarvepalkaksi
tai sosiaalipalkaksi. Perhepalkka tarkoitti nimittain paitsi miesten
korkeampaa rahapalkkaa, myOs yhteiskunnan erilaisia tukijdrjestelmia perheille, kuten lapsilisia j a perheellisia suosivia vero35 Forssan varjari-ammattiosaston poytakirja 8.8.1906, ks. Lahteenmaki 1995, s. 264.
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Morsiuskurssilaisia Kotkassa joulukuussa 1944. Kuva: Tyeiveien Arkisto.

ratkaisuj a. Sosiaalipalkan suuruuden maarasi toisaalta korvaus ty6suorituksesta, toisaalta lasten lukumadra. Perhepalkkaperiaate sisalsi siten kokonaisvaltaisemman nakemyksen perheiden toimeentulon rakentumisesta kuin samapalkka-periaate. PalkkatyOldisnaisten nakOkulmasta perhepalkka-periaate ontui kuitenkin pahasti. Oli kyseenalaista, missa olosuhteissa naiset maariteltaisiin "ensisij aisiksi perheenelattajiksi" j a siten korkeamman palkan saajiksi. Heti sodan j alkeen mietintOnsa luovuttanut perhepalkkakomitea
tasmensi tata ongelmaa j a TyOnantajien Keskusliittokin paatyi ehdotukseen, etta leski tai eronnut nainen olisi myOs oikeutettu saamaan perhepalkkaa."
KaytannOssd perhepalkkaa toteutettiin ainoastaan poikkeusoloissa sotien tai taloudellisten kriisien aikana kalliinajan lisien j a
perheavustusten muodossa. Euroopan eri maissa ensimmaisen j a
toisen maailmansodan aikana sita toteutettiin juuri mainituissa muodoissa. Palkankorotusten sijasta maksettiin tarveharkintaisia lapsiluvusta riippuvaisia perhelisia. Ne tulivat halvemmaksi tyOnantajille
ja yhteiskunnalle kuin yleiset palkankorotukset.
36 Perhepalkkakomitean mietintii 1947:8; TyOnantajien Keskusliiton kiertokirje 1.7.1947, ks.
Lahteenmaki 1995, s. 263.
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1900-luvun alkupuoliskon perhepalkkakeskusteluilla oli tarked
merkitys ensinnakin sen takia, end niistd nandaan eri yhteiskuntapiirien asennoituminen naisen yhteiskunnalliseen asemaan. Keskustelut olivat myOs sikali tarkeita, etta ne johtivat sittemmin lapsilisien maksattamiseen. Nimittain toisen maailmansodan aikana
tukilisdt maardttiin maksettaviksi ensin erillisind perhelisind vuodesta 1943 lahtien j a kaikille lapsille tarkoitettuj en lapsilisien maksatus alkoi vuonna 1948. Namd tukimuodot helpottivat merkittavasti sodasta toipuvien perheiden toimeentuloa j a taloudellista selviytymista. Perhepalkka-periaatteeseen sisaltyneen perhelisan eriyttaminen oli naisten palkkatyOldisyyden kannalta merkittdva tekij a.
Ainakaan perhepalkkajarjestelma ei ollut esteend naisten siirtymiselle kodin ulkopuoliseen ansioty6hOn.
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Sosialidemokraattisen naisliiton perustaman Kukkasrahaston juliste
vuodelta 1947. Kuva: Tyejvcien Arkisto.

167

V. Jalleenrakennuksesta
hajaannukseen

1. Kurssien kulta-aika
Sosialidemokraattisen naisliiton historiassa sodanjalkeisia vuosia
aina vuoteen 1957 voi hyvalla syylla sanoa kurssien kulta-ajaksi,
siksi keskeisessa asemassa liiton toiminnassa oli kaytann011inen
kurssi- ja valistustoiminta. Kun toiminta oli keskittynyt niinkin
vahvasti naisten omille alueille, herad kysymys, mika oli naisten
edustuksellinen asema sosialidemokraattisessa puolueessa 1920—
50-luvulla suhteessa aiempaan ja mytihaisempaan aikaan?

Naiset ja puolue

Miehisen puolueen j a naisliiton suhde kurssien kulta-aikana oli
"siistin asiallinen". TyOnjako oli eriytetty siten, etta naiset hoitivat
paaasiassa naisten j a lasten asemaan liittyvat sosiaalipoliittiset
kysymykset, miehet muut yleispoliittiset aihepiirit. Kumpikin ryhmittyma hyvaksyi tehtavajaon kutakuinkin yksimielisesti 1920—
1930-luvulla, mutta sodan jalkeen tilanne muuttui.
Naisten asemaa puolueen edustusjarjestelmassd voidaan mitata
monella tavalla. Eras tapa on katsoa, miten naiset ovat olleet edustettuina puoluekokouksissa, eduskuntaryhmassa ja puolueen
ministerilistoilla. Naisten osuus on vaihdellut viimeisen sadan vuoden aikana seuraavasti sosialidemokraattisen puolueen puoluekokouksissa:
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Taulukko: Adnioikeutettuj en naisedustaj ien keskimaardinen osuus
Suomen Sosialidemokraattisen puolueen puoluekokousedustaj ista
vuosina 1899-19991
Kokousvuodet Naisia %
1899-1919
9
1922-1939
2
1944-1957
5
1960-1978
10
1981-1999
28
Puolueen perustamisvuonna 1899 naisten osuus puolueen jasenistä (Ai 11 prosenttia. Heidan osuutensa puoluekokouksessa oli samaan aikaan kuusi prosenttia. Naistoiminnan eriytyminen ja tyOnjaon syveneminen johti siihen, etta kurssien kulta-ajalla 1920-50luvulla naisedustus laski selvasti: puolueen jasenistOsta oli keskimaarin noin 25 % naisia, puoluekokouksessa naisten edustusosuus
oli vajaat 4 %. Erityisesti 1930-luvun lama nakyi naisedustuksen
selvana alenemisena. Ero on huikea, jos verrataan sita 1980-90luvun edustukseen. Vuonna 1999 puolueen jasenista naisia oli noin
40 prosenttia ja puoluekokousedustajista 33 prosenttia.
Naisten osuus sosialidemokraattisen puolueen kansanedustajista
pysyi pitkaan runsaan kymmenen prosentin tienoilla.
Taulukko: Naisten keskimaarainen osuus Suomen Sosialidemokraattisen puolueen kansanedustajista vuosina 1907-1999'
Vaalivuodet
1907-1919
1922-1939
1945-1958
1962-1979
1983-1999

Naisia %
13
14
16
22
37

Tastakin luettelosta ndhdaan 1920-50-luvulla pysahtyneisyyttd.
Verrattaessa tilannetta muihin pohjoismaihin nayttaa se kuitenkin

1 Suomen TyOvaenpuolueen/Sosialidemokraattisen puolueen puoluekokouspôytakirjat 18991999
2 Suomen Eduskunnan kalenterit 1907-1999.
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valoisammalta: tilanne oli niissa 1920-luvulla heikompi. Sosiaalidemokraattisia naisedustajia oli muiden pohjoismaiden parlamenteissa keskimaarin 2 prosenttia, Suomessa vastaava osuus oli 9 %.
Tilanne tasaantui 1950-luvulla: Suomen eduskunnassa oli sosiaalidemokraattisia naisia 15 prosenttia edustajista, Ruotsissa 13, Tanskassa 9 ja Norjassa 6 prosenttia. 1980-luvulla tilanne kaikissa pohjoismaissa tasoittui edelleen niin, ettd naisten osuus sosialidemokraattisten puolueiden kansanedustajista oli kivunnut 30 prosent.
tim 3
Sosialidemokraattisen puolueen ministerilistoilla samoin kuin
puoluetoimikunnassa naiset oli aina 1970-luvulle saakka valittu
yhden naisen edustus-periaatteella. Verrattaessa muihin puolueisiin sosiaalidemokraatit johtivat kuitenkin naisministerilistaa pitkaan. Vuonna 1918 kapinahallituksessa oli kaksi sosiaalidemokraattista naista (Hilja Parssinen ja Hanna Karhinen), vuoden 1926-27
hallituksessa Miina Sillanpaa, vuosien 1948-50,1954,1954-56 ja
1958 hallituksissa oli Tyyne Leivo-Larsson. Sen sijaan ensimmainen porvarillinen naisministeri valittiin vasta vuoden 1953 hallitukseen (maalaisliiton Vieno Simonen) ja ensimmainen kokoomuslainen naisministeri vuonna 1962 (Kyllikki Pohjala). Naisministerien paikka oli alkuaikoina sosiaaliministeriOssa. Ensimmaisen
kerran nainen valittiin muuhun kuin sosiaaliministerin toimeen
vuonna 1954 (maalaisliiton Kerttu Saalasti opetusministeriksi).4

Perhe-edustus

Se, miksi tyOldisnaisaktiivit, puhumattakaan ns. tavallisista rivij asenista, hyvaksyivat 1950-60-luvulle saakka miesten yksiselitteisen j ohtoaseman puolueessa, palautui kulttuuristen j a uskonnollisten tekijOiden lisaksi naisten asemaa maarittavaan lainsdadantOOn. Kuten aiemmin on jo esitetty, Suomessa Min kuin monissa
muissakin Euroopan maissa, aviovaimo oli miehensa edusmiehisyyden alainen ja siten vajaavaltainen edustamaan itsedan ja perhettaan aina 1920-1930-luvulle saakka. Niinpa oli luontevaa, etta
aviomies edusti perhettaan myOs tyOvaenpuolueessa niin kuin kaikessa muussakin julkisessa elamassa. Tahan edustusjarjestelmadn

3
4

Sundberg 1995, s. 345.
Ks. Kuusipalo 1989, liite 4.
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Sosialidemokraattisen puolueen kunniaj eisenet puoluekokoukse ssa vuonna 1949.
Vasemmalta Ida Aalle-Teljo,
Oskari Tokoi, Miina Sillanpaa, J.E. Lillnix, Matti Vuolukka, Otto Toivonenja Santeri Saarikivi. Kuva: TyOveien Arkisto.

liittyi myOs tyOldisperheen rahankayttO ja puoluejasenyys. Mies
edusti perhettaan ja niukassa taloudessa vain hanen "puolueveronsa" maksettiin. Tasta perhekollektiivin nakOkulmasta vuosisadan alun jasenlukuihin voi suhtautua varauksellisesti. Naisten
esiinmarssi 1960-luvulla voidaan nanda tdsta nakiikulmasta tietynlaisen perhe-edustuksen kulttuurin paattymisend ja individualismin nousuna: kukin edusti itsedan eika enda valttamattd koko perhettaan.
Eri puolueiden naisedustuksen heikkous 1920-50-luvulla voidaan palauttaa ensisijaisesti Euroopassa nousseeseen perhekeskeiseen ajattelutapaan, familismiin, jonka perusajatuksena oli pysyttää ja/tai palauttaa didit koteihin ja *tad julkinen elama miesten
tehtavaksi. 5 MyOs suomalaiset poliittiset naisj arj est& ammensivat
ideansa naista "uusista" tuulista, mika nakyi keskittymisena kotitalousvalistukseen ja sosiaalipoliittisiin kysymyksiin.

5 Hyvan katsauksen naisten asemaan 1920-30-luvun Euroopassa ja tyovaenpuolueiden rooleihin antaa Helmut Gruberin ja Pamela Gravesin toimittama teos "Women and Socialism/
Socialism and Women" vuodelta 1998.
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*Perheenemantien talvipaivat
Sosiaalidemokraattiset naiset alkoivat jarjestaa kesavirkistystoiminnan
rinnalla myOs talvivirkistyspaivia. Piirikunnalliset talvijuhlat ja °pintopaivat saivat nimekseen perheenemantien talvipaivat. Niiden tarkoituksena oli tarjota osanottajilleen hyiitya, huvia ja iloa, mutta samalla hankkia piiritoimikunnille varoja: paivien aikana jarjestettiin kotityOn
rationalisointiin opastavia nayttelyita, myyjaisia ja arpajaisia. Ensimmaiset talvipaivat jarjestettiin Kokkolassa, Oulussa ja Mikkelissa vuonna
1948. Seuraavana vuonna kaksipaivaisia tapahtumia vietettiin jo kaikissa piireissa. Liitto toimitti valistusmateriaalia, nayttelytarvikkeita ja
puhuj ia. Liikkeet j a teollisuusyritykset lativat hankkeeseen mukaan j a
niinpa toisilla talvipaivilla olivat "sponsoreina" ja naytteillepanijoina
OTK, Enso-Gutzeit oy, Huhtamaki-yhtyma ja paikalliset osuusliikkeet.
Osanottajia paivilla oli Mlles 33 000. Paivista saadut tulot naisliitto kaytti
valistustoimintaan.
1950-luvun alussa pidetyilla talvipaivilla oli mukana jo mannekiiniesityksia, rainoj a ja elokuvaesityksia, kotitaloudellisia tyOkilpailuja,
pyykinpesundytOksia ja havaintoesityksia painekattilalla. Muun muassa
vuoden 1952 paiville toimitti Wartsild-yhtyma naytteille uutuutensa,
sahkOkayttOisen Peko-koneen ja Tepsis-pesuaineen, T:mi Veljekset Saari
toimitti Liisa-harjanvarren ja puhdistussienen. Huhtamaki-yhtyma tarjosi puolestaan maistiaisia j a Nuoret Kotkat kokosivat paiville askartelutyOnayttelyn. Jokaiselle emannalle naytti olevan tarjolla jotakin!
Paivien yhteydessa naisliitto j arj esti kaksipaivaisia huoltoemanta- ja
toimitsijakursseja. Toinen paiva omistettiin sosiaalisille kysymyksille,
kuten perhelisaperheiden valistamiseen. Huoltoemantatyti eli naapuriapu oli aloitettu jo sotavuosina ja se tarkoitti vapaaehtoista tyOta vaikeuksiin joutuneille perheille, kuten perunan nostoa, pyykinpesua, matonkuteitten leikkaamista, villojen kehruuta, ompelutyOta ja vanhusten ja
sairaiden hoitoa seka kaytannOn ohjeiden antamista suurperheille. Naisliiton piirissa toimi yli tuhat huoltoemantaa ja huollettavia koteja oli
useita tuhansia. Talkooty6 jatkui siis pitkalle y ield sodan jalkeenkin:
aatteelliset kysymykset kulkivat jossakin mukana, mutta punaiset liput
liehuen naiset eivat paivilleen menneet. Talvipaivia vietettiin 1950-1uvun lopulle, jolloin kotitalousvalistusty6 siirrettiin naisliitosta eriytyneelle omalle organisaatiolle, Kuluttajaliitolle.
Lande: Sos.dem. naisliiton toimintakertomukset 1948-59. TA.
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2. Martta ja Tyyne — Tannerin kamarineitsyet
Sodan jalkeen sosiaalidemokraatit olivat vasemmalta tulevan paineen kohteena. "Puolue on ajautunut kanden tulen valiin ja kahden rintaman sotaan", kuten puoluesihteeri Leskinen asian ilmaisi. 6 Jo sodan aikana puolueen nakyva lasnaolo sotapolitiikassa,
K.H. Wiikin johtamien kuutosten toiminta Tanneria vastaan ja puheet erillisrauhasta saivat monet tavalliset rivikannattajatkin mietteliaiksi. Erdassa viialalaisessa perheessa jalkipolvi kertoo sotaaikaan liittyvaa juttua Tyyne-mummosta ja hanen poliittisesta
kaannOksestaan: mummo oli lukenut Kansan lehdesta Tannerin
sanoneen valirauhasta, ettei "velarti rauha kestei kauan". Mummo
oli tasta kimpaantunut, ottanut sakset ja puhkaissut Tannerin kuvasta silmat ja tokaisuut: "Kuinka rauha voi koskaan olla velarei! ". Kansan Lehti lakkasi tarnan jalkeen tulemasta perheeseen.7
MyOs Tanneria tukeneet naisliittolaisaktiivit saivat ryOpytyksesta
osansa heti sodan jalkeen. Alunperin Wiikin kuutosten perustama
Vapaa Sana moitti naisliiton sihteeria Martta Salmela-Jarvista "sodan jumalattareksi" ja Marttaa ja Tyyne Leivo-Larssonia yhdessa
"Tannerin kamarineitsyeiksi". Marttaa myOs syytettiin siita, etta
han olisi yllyttanyt sosiaalidemokraattisia naisia liittymaan lottiin.
Huhujen mukaan han oli saanut myEis mitalin palveltuaan fasismia. Salmela-Jarvinen itse ei nahnyt toimintaansa Raj an apu-jarjestOssa fasismina.
Jos yhteistyti lottien kanssa tulkittiin fasismiksi, "syypaita" olivat koko liittotoimikunnan jasenet ja erityisesti naisliiton sodanaikainen puheenj ohtaj a Sylvi-Kyllikki Kilpi, j oka "loikkasi"
SKDL:dan sodan jalkeen. Salmela-Jarvisella oli myOs antipatiansa
kommunistej a kohtaan: marraskuussa 1944 han oli sita mielta, ettei kommunisteja eika kuutosia tulisi paastaa hallitukseen. Han naki
heidat uhkana sosiaalidemokraateille. Toukokuussa 1945 pidettyyn
suureen rauhanjuhlaan Martta ei paassyt puhumaan, han oli kuulemma ollut liian innokas sotapolitiikan kannattaja.8
Oman puolueen mies, rauhanoppositiossa ollut professori
no Voionmaa puolestaan nimitti Salmela-Jarvista "tuoksi sotatammaksi" ja "aivan silmittOman tannerilaiseksi".9
6
7
8
9

Mm. Sdp:n puoluetoimikunnan ptiytftkirja 11.11.1947. TA.
Toimittaja Riitta Lehtimaen kertomaa 17.11.1999 Maria Lahteenmaelle.
Salmela-Jarvinen 1968, s. 97-102; Martta Salmela-Jftrvisen paivakirja 8.5.1945. TA; Voionmaa 1971, s. 398.
Voionmaa 1971, s. 401, 412.
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Sosiaalidemokraattien keskeista roolia sodanaikaisessa politiikassa ei unohdettu valvontakomission (1944-47) aikaisessa Suomessa. Voimansa tunnossa oleva kansandemokraattinen liike kaytti
sita valtataistelussaan, kuten Vapaan Sanan kirjoituksista nakyy.
MyOs oman puolueen "rauhanmiehet ja -naiset" ryOpyttivat Tanneria ja taman tukijoita laidan taydelta. Naisliitossahan tama
kyi Sylvi-Kyllikki Kilven erona vuonna 1946. Sosialidemokraattinen puolue ei kuitenkaan kritiikista lannistunut, vaan aloitti ankaran taistelun kommunisteja vastaan.
Taistelua lahtivat johtamaan sodassa olleet nuoret miehet, jotka
olivat merkittavilld paikoilla puoluehallinnossa. He olivat myOs
aktiivisesti mukana elokuussa 1940 perustetussa Suomen Aseveljien Liitossa ja laheisessa yhteydessa etenkin kokoomus-poliitikkoihin. Ndihin asevelisosialisteihin kuuluivat etujoukkona olympiauimari, assaluutnantti j a hurmuri VainO Leskinen, jota on luonnehdittu myOs "30-luvun pop-pojaksi" ja "sOrkan gibaksi". 1° Leskinen oli sosialidemokraattisen puolueen puoluesihteeri vuosina
1946-57. Innen lisakseen aseveljiin kuului vuosina 1944-46 puoluesihteerind toiminut j a puoluetoimikunnan jasenena aina kuolemaansa (1955) saakka ollut Unto "PAU. roisto" Varjonen. Niin ikaan
puoluetoimikunnassa istuivat vanhempi ja jayhempi Penna Tervo
seka Jorma Tuominen ja toimittaja ja TyOvaen Akatemian johtaj a
YrjO "Jahvetti" Kilpelainen. Asevelipiiriin lukeutuivat myOs muun
muassa sittemmin puoluetoimikuntaan valitut Veikko Helle j a Aarre
Simonen seka Kalle Lehmus. Jalkimmdinen oli ollut sodan aikana
paamaj an tiedotuspaallikkO. Ammattiyhdistysliiketta edustivat Eero
A. Wuori ja Olavi Lindblom, jotka olivat niin ikaan puoluetoimikunnassa, Wuori vuosina 1944-45 j a Lindblom 1955-72, josta
suurimman osan aikaa puoluetoimikunnan puheenjohtajana."
Leskisen, Tervon ja Varjosen yhteishenki oli tiivista: Presidentti Kekkonen on muistellut, etta erdassa tilaisuudessa Kalastajatorpalla nama kolme miesta menivat yhdessa vessaan ja lauloivat siella
"...silimien valliin, silimien valliin, silimien valliin rysseid juu... "

Laulun jalkeen miehet olivat palanneet pOytaansa. 12 Nama aseveljet
luotsasivat sodanjalkeistd sosiaalidemokraattista liiketta "pysahtyneisyytta" j a kommunismia vastaan. Sosiaalidemokraattisten
10 Tiainen 1968, s. 244-245; Sorsa 1995, s. 88.
11 Sosiaalidemokraattien sodanaikaisista toiminnasta ks. lahemmin Soikkanen 1987, s. 397460.
12 Keskinen 1978, s. 78.
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Toisen maailmansodan
jeilkeen naisliittolaiset havaitsivat tanssivansa eri
tandissa ja jopa eri
kuin Sosialidemokraattisen puolueen
miesjohto. Kuvan "tyttOparr tanssii naisliiton
retkeilypaivilla. Kuva:
TyOveien Arkisto.

naisj ohtaj ien j oukossa uusi, aikaisempaa dynaamisempi politiikka
ei saanut varauksetonta kannatusta, ei ainakaan vanhempien
j arj estOnaisten keskuudessa.
Martan synkkei yksinpuhelu

Martta Salmela-Jarvinen kuului niihin vanhoihin jarjestOihmisiin,
joille uusi linja ei ottanut istuakseen. Sodan aikaista politiikkaa j a
linjauksia han ei kuitenkaan katunut. Salmela-Jarvinen kirjoitti
paivakirjaansa 9.2.1945: "El olisi voitu kulkea toista tieta, kun on
kuljettu. Se olisi ollut mandotonta niin kauan kuin Saksaa pidettiin voittajana. Silloin oltiin humalassa sen voitoista". 13 Sodan
13 Martta Salmela-Jarvisen paivakirja 9.2.1945. TA.
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jalkeisina vuosina Martta joutui arvioimaan poliitikon rooliaan
uudelleen: "En sittenktian oikein mielestani sovi politiikkaan. Olin
mielelleini vapaa ja riippumaton. Nyt kaikki hajoaa kuin tuuleen.
Minulla ei ole kettle:in ysteiveiei, jolle voisin uskoutua. Aina vain telytyy neiytellei ".14

Salmela-Jarvisen itsetutkiskelu joutui osin menneesta havitysta
sodasta j a sosiaalidemokraattien panoksesta sotapolitiikassa, mutta myOs omasta paikastaan muuttuvassa liikkeessa. Puolueen j ohtomiesten suhtautuminen haneen oli nihkeda. Erdankin kerran kun
Salmela-Jarvinen oli Oslossa kokouksessa Emil Skogin ja VainO
Leskisen kanssa, eivat nama huolineet hanta mukaan elokuviin,
vaan kehuivat menevansa kapakkaan, jonne Martta ei voinut lahtea. Tasty tuntui, etta miehet olivat kiusautuneita hanen mukana
olostaan: "Miesten on kai mandotonta esiintyd toverillisesti naisia kohtaan. Kun tamei ei enad naisena heitei kiinnosta, eiveit he
yliptiansei neie hdnessei miteitin"." MyOs toisessa tilanteessa Sal-

mela-Jarvisen kyyniseksi kaynyt suhtautuminen puolueen miehiin
nakyi. Kun Helsingin kaupungin sosiaalijohtaj an virkaa taytettiin
vuoden 1948 alussa, oli Martta ehdokkaana Tyyne Leivo-Larssonin esityksesta. Jussi Railo sai kuitenkin sosiaalidemokraattien
ryhmassa kolme danta enemman ja tuli valituksi: "En ollut uskaltanut koko jutun onnistumiseen luottaa, sill y ymmeirrein etta tarvitaan paljon ansioita ennenkuin voi kilpailla miehisen asiantuntemuksen kanssa."16

"JarjestOjyran" arki oli tyOntayteinen. Salmela-Jarvinen oli aktiivisesti mukana vuonna 1950 perustetussa Lasten Paivan SaatiOssa, joka pyOritti huvipuisto Linnanmakea, ja Ensi Kotien liitossa. Vanhainkotihanke eteni Salmela-Jarvisen ja Ida Aalle-Teljon
aktiivisen tyOn tuloksena j a Kapyrinteen vanhainkodin harj annostajaisia juhlittiin lokakuussa 1950 ja avajaisia maaliskuussa 1952.
Samaan aikaan Salmela-Jarvinen kirjoitti koko ajan naytelmdkasikirj oituksia.
JarjestOaktiivisuus j a terveysongelmat veivat kuitenkin voimia.
Han naki uusien tuulien kaantyvan itsedan vastaan myOs naisliitossa. Vuoden 1950 naisliiton edustajakokouksen jalkeen Martta Salmela-Jarvinen kirjoitti paivakirjaansa, etta "tuntui silty, etta

14 Martta Salmela-Jarvisen paivakirja 26.12.1946. TA.
15 Martta Salmela-Jarvisen paivakirja 6.1.1947. TA.
16 Martta Salmela-Jarvisen paivakirja 7.1.1948. TA.
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Sosialidemokraattisenpuolueenjohtomiehet 1950-luvun alkupuolella. Vasemmalta
Velinei Tanner, Velinei Leskinen, Penna Tervo ja KA. Fagerholm. Kuva: Tyovaen
Arkisto.
olisin saanut armon jeiadei." 17 Marttaa painoi myOs se, etta "Tyyne
haukuskeli koko ajan ja kehoitteli jeittdmdein muut tehttivdt ja antautumaan enemmdn liiton asioihin". Salmela-Jarvinen paatti odottaa yield seuraavat vaalit, "mutta niiden jalkeen leihden". Naisten

valisista yhteenotoista naki, ettd Tyynen ja Martan tiet alkoivat
kulkea liian lahella toisiaan. Naisliiton kokouksissa naiset kalvoivat
alituisesti toisiaan. Marraskuussa 1950 Salmela-Jarvinen kirjoitti:
"Surullista mutta taas tieteimatteini jollain lailla olin Tyynen tieller . Kyse oli Oslon kokouksesta, jossa kasiteltiin samapalkkaisuut17 Martta Salmela-Jarvisen paivakirja 9.11.1950. TA.
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ta.' 8 Leivo-Larssonhan oli toisena sosiaaliministerina vuosina
1948-50 ja siten itseoikeutettu edustamaan naisliittoa ulkomaanmatkoilla.
Sosiaalidemokraatit pitivat maaliskuussa 1951 ennen vaaleja
puoluedanestyksen, jossa ensimmaisen kerran naisten keskinainen
arvo mitattiin. Salmela-Jarvinen tuli viidenneksi K. A. Fagerholmin, Tannerin, Leskisen — ja Leivo-Larssonin jalkeen, joka hiuksen hienosti ohitti Martan. Han ymmarsi tilanteen dramaattisuuden hyvin: "No niin, minun vuoroni on tullut ja nyt kai aletaan
laskeutua alamakeei". Laskuaan Salmela-Jarvinen selitti kuulonsa
heikentymisella. Han oli tuolloin 59-vuotias. Varsinaisissa vaaleissa
sosiaalidemokraatit menettivat hiukan aania. Martta tuli kolmanneksi, joskin menetti paljon aania. Hanen mukaansa osa danista
meni Tannerille, osa Leivo-Larssonille. Vaalin tubs andisti Salmela-Jarvista entista enemman. Elli Nurmisen erottua naisliiton
liittotoimikunnasta kesalla 1951 mietti Martta: "Tuntuu aika kovalta ajatella lahtôei, mutta kai minunkin on se tehteivei". SalmelaJarvinen koki voimakkaasti, etta han joutui vetamaan vain muiden
vankkureita eika saanut ansaitsemaansa kiitosta. Uusissa hallitusneuvotteluissa asia tuli jalleen kylmana suihkuna Salmela-Jarvisen niskaan. Hallitukseen kaavailtiin naisministeria ja naisliiton
piirista ehdotettiin Aino Malkamakea ja Tyyne Leivo-Larssonia:
"El kukaan voi kiisteid heidein ansioitaan, mutta sittenkin mieleeni
jameihtcia ajatus: minun vuoroni ei tule koskaan." 19 Puolueen mie-

hista Leskisella oli selva kanta naiden naisten paremmuudesta.
MyOhemmissa hallitusneuvotteluissa han vastusti voimakkaasti
Leivo-Larssonin nostamista ja esitti Aino Malkamakea. Fagerholm
piti kuitenkin Leivo-Larssonin puolta."
MyOskadn kirjallisella saralla Salmela-Jarvinen ei menestynyt.
Naytelmakasikirj oitukset eivat tuottaneet toivottua vastaanottoa:
"Itselleini on taas taydellisen epaonnistunut tunne". Riitaiset kotiolot pahensivat tilannetta.21
Martta Salmela-Jarvinen koki naisliitossa jalleen takaiskun kesakuussa 1952. Leivo-Larssonin valta alkoi nakya yha selvemmin:
naiset esittivat puoluetoimikuntaan naisten ehdokkaaksi Tyyned.
Martta ohitti hanet vain siksi, etta "ukot nyt eivdt kertakaikkiaan
18 Martta Salmela-Jarvisen paivakirja 9.11.1950 ja 30.11.1950. TA.
19 Martta Salmela-Jarvisen paivakirja 17.7.1951. TA.
20 Kyse oli vuoden 1956 ministeripohdinnoista. Tiainen 1968, s. 54-56.
21 Martta Salmela-Jarvisen paivakirja 1.11.1951. TA.
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sulata Tyyneei". Syyskuun kokouksessa "Tyyne tyrkytti itseaan
liittotoimikunnassa niin, ettei oli pakko valita Milanoon kansainvaliseen sosialistikonferenssiin. Minunkin teki mieleni, mutta en
toki kehdannut sentatin Used tuolla tavalla kaupitella!" Jalleen
lokakuussa 1952 Salmela-Jarvinen uhkasi lahtea naisliitosta "heti
ensi kevadnei". Marraskuussa puolue asetti yksimielisesti Leivo-

Larssonin ministeri-ehdokkaaksi. Salmela-Jarvinen esitti hanta
myOs naisliiton edustajana. Kukaan ei esittanyt Marttaa. Seuraavana paivana valintoj a jo peruttiin j a Salmela-Jarvinen sai aiheen
kirj oittaa pdivakirjaansa: "Nainen oli kertaalleen jeilleen punnittu
ja koykaiseksi havaittu".22

Naisliitolle valittiin syksylla 1953 uusi sihteeri. Valituksi tuli
Anu Karvinen. Salmela-Jarvisen mukaan valinnassa oli "paljon
kieroutta". Paikka pantiin avoimeen hakuun ja sita hakivat Aune
Seme ja Martan tytar Irj a. Naita kumpaakaan ei kuitenkaan valittu,
vaan otettiin "puolivakisin" henkilO, joka ei edes hakenut. "Ja
kotonakin on kaikki pain helvettia". MyOs Kapyrinteen vanhainkodin talous oli sekaisin: johtajatar oli sanottava irti rahasekaannusten takia. Han oli muun muassa lainannut Ida Aalle-Teljolta
varoja henkilOkohtaisiin kuluihinsa eika pystynyt niita maksamaan.
Ei niin pahaa ettei hyvaakin. Naisten eteneminen eduskuntavaaleissa maaliskuussa 1954 ilandutti Salmela-Jarvista: "Naiset alkavat olla hereilld ja antaa ukoille palttua".

Uusi pettymys oli kuitenkin vuoden 1954 hallituksen muodostus. Leivo-Larssonista tuli toistamiseen sosiaaliministeri: "Lujille
nyt otti, lujemmalle kuin koskaan aikaisemmin. Mutta saimme kuin
saimmekin naisen ajetuksi lavitse, mikei merkitsi, ettei myOskin
Maalaisliitto otti naisen. Miesten kummallista logiikkaa. Toinen
toisen kiusalla. Ensimmaisen kerran hallituksessa 2 naista".23

Toinen naisista oli maalaisliiton Vieno Simonen.
MyOs kotiolot painoivat Salmela-Jarvisen mielen matalaksi.
Hanen aviomiehensa halvaantui vuoden 1954 alussa ja toimitettiin
sairaalahoitoon. Martan aiti kuoli puolestaan vuoden 1954 lopussa. Salmela-Jarvisen jarkytykseksi aviomies siirrettiin yksityiselta
osastolta kroonikko-osastolle: "Muutos onkinjyrkkaja kauhea. Os.
VII puurakennukseen: ei jalketikaan mukavuudesta. Potilaita on
15 samassa huoneessa ja hirvittelva leiyhka lOi ovelta vastaan..."

22 Martta Salmela-Jarvisen paivakirja 4.6., 9.9., 17.10. ja 1.12.1952. TA.
23 Martta Salmela-Jarvisen paivakirja 1.9.1953, 5.5.1954, 10.3.1954 ja 14.12.1954. TA.
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Vanhusten hoito oli yield 1950-luvulla varsin vaatimatonta. Vaikka puutteellinen hoito sairaalassa huolestuttikin Salmela-Jarvista,
helpottuivat hanen kotiolonsa huomattavasti."
Salmela-Jarvinen alkoi ottaa myOs etdisyytta politiikkaan. Maaliskuussa 1955 han kirjoitti paivakirjaansa: "Puoluekokous lahestyy. Paineita. Tana kertaa minun on pyrittdvd vapautumaan puoluetoimikunnasta. Olen jo tehnyt urakkani, yli 10 vuotta".

Nain tapahtuikin ja vandinvaihto Salmela-Jarvisen ja LeivoLarssonin valilla oli nyt entista selvempi. Jalkimmainen valittiin
puoluetoimikuntaan naisliiton edustaj ana. Fagerholm asetettiin
samassa kokouksessa puolueen presidenttiehdokkaaksi, SalmelaJarvinen tosin epaili taman menestymista: "En usko, etta F:n kanssa
onnistutaan. Han on kuitenkin aidinkieleltaan ruotsalainen ja sitten hanen hoipertelunsa 10 vuotta takaperin..."25

Kotioloissa Salmela-Jarvista kohtasi suuri onnettomuus, kun
hanen tyttarensa kaksi pienta poikaa hukkuivat toukokuussa 1955
perheen kesapaikalla olevaan suvantoon: "Pepe ja Timuli...Pepe
ja Timuli...voi!" voihki Martta suurta suruaan. 26 Kuukauden padstä kuoli Salmela-Jarvisen hyva ystava ja naisliiton suuri nainen
Ida Aalle-Teljo.
Kun Leivo-Larsson valittiin toistamiseen ministeriksi vuonna
1954, oli Salmela-Jarvisen alistuttava rooliinsa. Heinakuussa 1955
naiset olivat yhdessa matkalla Lontoossa. Martan mukaan matka
oli hauska ja mielenkiintoinen. "T L-L. ei ollut lainkaan hassumpi
matkaseura, paitsi etta jouduin tavan takaa toteamaan, kuinka tavattoman itsekeskeinen han on". Salmela-Jarvinen vertasi Leivo-

Larssonia Englannin naisliiton puheenjohtajaan. Hanen mukaansa
britti oli kylma ja maaratylla tavalla keimaileva. Kotiintulo kuitenkin nostatti jalleen Salmela-Jarvisen kiukkua. Han oli keskeisessa asemassa ensikoti-toiminnassa, mutta "L-L. pitaisi taallakin
paasta jotenkin esille. Naurettavaa!"27

Syksyn 1955 puoluedanestyksessa Martta Salmela-Jarvinen oli
pudonnut naisista kolmanneksi Tyyne Paasivuoren j a Leivo-Larssonin jalkeen. "No mitapa siita, kerran se tulee vuoro siirtya sivuun ja antaa tilaa nuoremmille (mutta kirvelee silti).

24 Martta Salmela-Jarvisen paivakirja 30.3. ja 7.4.1954. TA.
25 Martta Salmela-Jarvisen paivakirja 23.3. ja 6.6.1955. TA.
26 Martta Salmela-Jarvisen paivakirja 31.5. ja 6.6.1955. TA.
27 Martta Salmela-Jarvisen paivakirja 31.7. ja 3.9.1955. TA.
28 Martta Salmela-Jarvisen paivakirja 29.9.1955. TA.
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Turun Sosialidemokraattisen Kunnallisjeirjestein Naisjaosto marssii vuonna 1946.
Sanoma ei jeidne eptiselvaksi. Kuva: Tyovaen Arkisto.

Yhden naisen kiintiO

Elakelaisend Martta Salmela-Jarvinen arvioi omaa paikkaansa sosialidemokraattisessa puolueessa. Hanhan oli vuosina 1944-53 puoluetoimikunnan jdsen: "...mina en koskaan kuulunut niihin
siseirenkaisiin...Mind tiesinja vaistosin, etta semmoisia on olemassa, mutta minua ei semmosiin salaisuuksiin vihitty, mika oli erinomaisen hyvei asia, sill y siitei misty ei tiedei, siitei ei ole vastuussa..." Sodan jalkeen sisapiiria oli yksimielinen asevelijuntta. Sal-

mela-Jarvisen mukaan juntta katsoi, etta se oli niin voimakkaasti
ajanut isanmaan ja itsenaisyyden asiaa, etta se tuli palkita sodan
jalkeen. Salmela-Jarvisen mielesta tassd omien ryhmaetujen ajamisessa oli se vika, etta sellainen vanha jarjestOihminen kuin Martta
ei voinut hyvaksyd nuorten ryhmapdatOksista lipeamista ja padtOsten ohittamista. Salmela-Jarvinen muisteli, kuinka ikava oli menna puoluetoimikunnan kokouksiin, koska kaikki asiat oli jo etukateen sovittu. Naisedustaj an annettiin kylla puhua, ehdottaa j a ottaa
kantaa ja toiset kuuntelivat sulavasti, mutta mitaan seuraamuksia
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keskusteluista ei ollut. Salmela-Jarvinen turhautui nopeiden nuorten miesten menoa katsellessa.29
Uudella puoluejohdolla oli myOs selked kanta naisliiton erillistoimintaan. Heti sodan jaikeen Salmela-Jarvinen naisliiton edustajana pyysi puoluetoimikunnalta avustusta naisliiton valistusty6hon. Han perusteli hakemusta silla, etta aina vuoteen 1939 saakka
puolue oli saann011isesti tukenut naisliittoa taloudellisesti eika sodan jalkeen kentalla toiminut yhtaan naispuhujaa. Vastaus oli musertava. Puoluetoimikunta tuli siihen tulokseen, etta liiton olisi pyydettava toimintaansa varoja valtiolta, "koska sen toimintaan sisaltyy myejs paljon sellaista keiyteinn011istei neuvontatyOtei, jonka tukeminen on katsottava valtion asiaksi". 3° Naiset _Oval itse kaiva-

maansa kuoppaan.

Puolueelle tarpeellinen veikkeirei

Sosialidemokraattisen puolueen vuoden 1949 puoluekokouksessa
Tyyne Leivo-Larsson, Martta Salmela-Jarvinen, Miina Sillanpaa
seka muut naisaktiivit esittivat ankaraa kritiikkia puoluesihteeria
kohtaan. Tuohuksissaan he kysyivat, tarvitsiko puolue naisia ylipadtaan. Joitakin maakunnista tulleita naisia oli loukannut, ettei
kyseisessa puolueen 50-vuotisjuhlakokouksessa oltu annettu edes
pienen pienta vaatimatonta puheenvuoroa naisliitolle. Kokouksen
yleinen ilmapiiri oli itsendisen naisliiton vastainen ja useat miespuoliset edustaj at esittivat naisliiton integroimista tiiviimmin puolueeseen: sita kautta naiset tulisi valistettua miesten mukana.
Naisliiton toiminta nahtiin liian yksipuoliseksi. Leskinen nauratti rehvakkaasti yleisOd aloittamalla, etta naiset ovat turhaan tuohuksissaan, silla juuri han oli pyytanyt naisliitolta esitysta naisten
asemasta puolueessa. Eraiden muidenkin miesten asenteet olivat
samansuuntaisia: "Normaalisti kehittyneen miehen ei olisi aihetta
puhua naiskysymyksesta, silla siina saattaa joutua vihoihin naisten kanssa". Naiset olivat kiihdyksissaan j a loukkaantuneita. Leivo-

Larssonin aloitettua puheenvuoronsa huudahti Fagerholm valiin
"Ala ole vihainen! ".

29 Martta Salmela-Jarvisen haastattelu. TMTTK:n kokoelmat, sidos 256, s. 29-31.
30 Sdp:n puoluetoimikunnan poytakirja 1.12.1945. TA.
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Leivo-Larsson paheksui syvasti sita, eta naisliiton esitysta, jossa
puoluetta pyydettiin maksamaan naisliitolle vuosittainen korvaus
eli 50 % puolueen naisjasenten jasenmaksuista, oli muokattu:
"Minusta tassel asiassa on harjoitettu ereicillei tavalla... (Leskisen
veilihuuto: diktatuuria!)...jollei nyt diktatuuria, niin on haluttu johtaa asiat maareittyyn pisteeseen, ettei se nayttaisi niin pahalta kuin
se tosiasiassa on". Salmela-Jarvinen puolestaan sanoi ottavansa

j atkopuheenvuoronsa aluksi iloisemman ilmeen, ettei Leskinen
pelkaisi, mika aiheutti hilpeytta salissa. Leskinen vastasi naisten
vaatimuksiin, etta "on heikko leihtbkohta, jos pyydetaan vain rahaa". Rahallinen avustus ei naisasiaa hanen mukaansa ratkaissut.
Vaikka naiset yrittivat selittaa, etta ennen sotaa puolue oli avustanut naisliittoa saann011isesti ja eta muissa pohjoismaissa, Saksassa ja Englannissa sosialidemokraattiset puolueet tukivat sakin011isesti naisjarjestOjaan, oli puolueen miesten kanta tyly. Naisten mukaan heilla oli "sellainen erikoislaatuinen kunnia omata
naisliike, Jolla ei ole puolueen tukea". Miehet puolustautuivat
ymmartavansa naisten merkityksen: "Nainen on sellainen viikkard yhteiskunnassa, ettei jos se on pitkan peitille poissa meiddn
kokouksistamme eikei meidein asioitamme puolusta, niin siitei ei
seuraa hyvad, sen vuoksi, ettei naiset kasvattavat lapsia. Me miehetkin niitei kasvatamme, mutta nainen se on, joka antaa lapsille
ajatustavan, se on tosiasia. Missa eiidit eiveit sitei tee, niin eiveit
lapset myeiskeian sosialisteja ole... ", kuten eras puolueen kunnia-

jaseneksi valittu edustaja asian ilmaisi.
Naisliiton esityksista hyvaksyttiin naisvastaavien nimeaminen
puolueosastoihin, osastoj en velvollisuus levittaa naisten lehtea
Tulevaisuutta ja puolueosastoja kehotettiin lisaksi perustamaan
naisjaostoja. Puolue lupasi myOs mandollisuuksien mukaan tukea
naisliittoa taloudellisesti. 3 ' Sittemmin Salmela-Jarvinen on muistellut Leskisen sanoneen hanelle, eta "mina en lepaei ennen kuin
olen saanut naisliiton toiminnan lakkaamaan"." Naisliittolaisten
ja puoluesihteerin valit olivat ymmarrettdvista syista jannitteiset.

31 POytakirja I ja II. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXI Puoluekokouksesta Helsingissa 30.10.-3.11.1949, s. 37-38, 71-99, 263; Naisliiton esitys nro 9, s. 96-103; Puoluetoimikunnan lausunto, s. 103.
32 Keskinen 1978, s. 67.
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Kosteat kokoukset

Toinenkin uusi jarjestOkulttuurin piirre sodanjalkeisessa tyOvaenliikkeessa oli: ravintolakokoukset. Tama arsytti vanhoja raittiusliikkeeseen sitoutuneita j drj e stiiakti ivej a. Salmela-Jarvisen mukaan
ennen kokouksia istuttiin kapakassa ja sovittiin pdatettavat asiat ja
sen jalkeen mentiin kokoukseen lyOmaan ne pOytaan. Salmela-Jarvinen ei ollut yhtaan kiinnostunut tamantyyppisesta jarjestOtyOsta,
vaikka samanlaista kaytantOd oli muissa pohjoismaissa, etenkin
Tanskassa. Komiteoihin j a edustustehtaviin tuli nain valittua "kapakkakokouksissa koulunsa kayneita" ja Salmela-Jarvisen tapaiset maallikot jaivat kuin lukutaidottomina seuraamaan vieresta.
TyOvaen jarjestOkulttuuri eli uutta aikaa ja vanhat tavat alkoivat *kid syrjaan uusien toimijoiden myOta. Leskisen tyyli, jolla
han ilmaisi "hoitavansa asian" tympaisi Martta Salmela-Jarvistd,
joka piti sita epademokraattisena. Yhteisilla matkoilla muissa pohjoismaissa Salmela-Jarvinen sai kuulla Leskisen ihanteen: "Tanskan jarjestelmd — pôytd puoluetoimistossa ja Nina Andersen

".33

Vaalea Nina Andersen oli Tanskan sosiaalidemokraattien johtavia
naisia. Han toimi ahkerasti kansainvalisissa ja pohjoismaisissa
yhteistyQj drj estOissa.
Naiset yrittivat oikoa miesten uusia jarjestOtapoja ja palauttaa
heidat tyOvaenliikkeen raittiuslinjalle. Esimerkiksi kun Leskinen
vapautui rattijuopumusrangaistuksestaan, 34 ottivat Helsingin sosialidemokraattisen naispiirin naiset hanet nuhdeltavaksi. Leskinen meni narkastyneen naisjoukon eteen j a alkoi kyynelsilmin katua tekojaan. Kerrotaan, etta naiset liikuttuivat puheesta niin, end
jotkut jopa puhkesivat itkuun. Liikuttavan puheensa lopuksi Leskinen syleili nyyhkyttavaa puheenjohtajaa: tuhlaajapoika oli saanut kaiken anteeksi.35
Puolue- ja ammattiyhdistysmiehia lienee kovastikin huvittanut
naisten epatoivoinen yritys. Sodanjalkeisen ajan miehen mallia
miehet itse kuvasivat nain: "Me emme tarvitse miehia, jotka eivdt

33 Salmela-Jarvinen 1968, s. 176.
34 Puoluesihteeri Leskinen ja satakuntalainen kansanedustaja Valter Kuusela ajoivat huhtikuussa
1948 humalassa poikajoukon paalle silla seurauksella, etta yksi pojista kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti. Leskinen sai 5 kk vankeutta ja Kuusela, joka oli ollut tapahtuman hetkella ajovuorossa, sai 1 v ja 6 kk vankeutta. Keskinen 1978, s. 61-62.
35 Sorsa 1995, s. 90.
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Pohjoismaista yhteistyeita Lundissa 27.3.1947. Vasemmalta Disa Vastberg, Nina
Andersen, Ebon Anderson, Martta Salmela-Jeirvinen ja Anse Liones. Kuva: TOWien Arkisto.
osaa ryypdtei, vaan miehid, jotka ovat selveiptiisid yield kaksinkertaisen tuplagrogin jeilkeenkin! "36

Kaiken kaikkiaan Martta Salmela-Jarvisen ristiriitainen olo sodan j alkeen selittyy paitsi henkilOkohtaisilla tragedioilla j a menetyksilld, mykis vanhan ja uuden jarjestOkulttuurin kohtaamisella.
Salmela-Jarvinen eli konkreettisesti kulttuurista murroskautta. Se
vanha naisliiton perinne, jonka lippua oli kantanut suurena ja tyynend Miina Sillanpaa, oli siirtymdssa syrjdan. Sillanpaa kuoli vuonna 1952. Toinen vanhan naisliiton perintOd ja kokemusta siirtanyt
johtonainen, Ida Aalle-Teljo, kuoli vuonna 1955. Kolmas, niin ty6vaenpuolueen kuin naisliitonkin perustamiskokouksissa mukana
ollut viimeinen perinteenvartija Olga Tainio kuoli vuonna 1961.
Vastuu liikkeen traditiosta siirtyi Salmela-Jarvisen tapaisille 1920luvulla toimintaan mukaan tulleille naisille. Voisi sanoa, etta Salmela-Jarvisen ikaluokka koki tyOvaenliikkeen kulttuurisen diskurssin muutoksen niin suurena, etta andistui. Sita lisasi alkava
avoin kamppailu jarjestOista ja puolueen hajaannus.
36 Tiainen 1968, s. 230.
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Ysteiveit tervehtiveit kuolevaa Miina Sillanpaata vuonna 1952. Kuva: Tyeivei
Arkisto.
Rivit alkavat rakoilla

Asevelijuntan tiivein kausi kesti kymmenisen vuotta. Sen johtomiehet, VainO Leskinen ja Penna Tervo, alkoivat vetaa eri suuntiin
TyOvaen Urheiluliiton riidoissa vuosina 1953-55. TUL:n tapahtumia on pidetty Sdp:n hajaannuksen ensivaiheena. 37 Vuoden 1953
puoluekokouksesta lahtien johtavien sosiaalidemokraattien keskinaiset ristiriidat alkoivat kasaantua ja ne karjistyivat vuoden 1957
ylimaardisessa puoluekokouksessa. Salmela-Jarvisen mukaan puoluekokouksen ensimmainen suuri riidanaihe oli se tapa, jolla kokous kutsuttiin koolle. Olihan edellisesta puoluekokouksesta kulunut vain runsas vuosi. Kokouksen 'lain pikaiseen koollekutsumiseen oli syyna voimakas arvostelu istuvaa puoluetoimikuntaa
kohtaan: sita pidettiin kykenemattOmand j a taitamattomana. Sii37 TUL:n riidoista ks. Hentila 1984, s. 365-452.
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hen kuuluivat puheenjohtaja Emil Skog, puoluesihteeri VainO Leskinen ja jasenina sellaisia tunnettuja nimia kuin Eero Antikainen,
Tyyne Leivo-Larsson, Matti LepistO, K.A. Fagerholm, Vainii Tanner ja Aarre Simonen.
Uusi puoluetoimikunta valittiin Salmela-Jarvisen mukaan "sellaisilla poppakonsteilla", ettei siita saanut kukaan jalkikateen selvää. Martta ihmetteli, miten muka Helsingissa oli yhtakkia tuhat
jasentd enemman kuin aikaisemmin. Kerrottiin vitsina, end kaikki
kokoomuksen nuoretkin kavivat danestamassa sosialidemokraattisen puolueen jasenkirjalla. Valittu puoluetoimikunta oli SalmelaJarvisen mukaan leskislainen ja "taydellisen puhdas" oppositiohenkisista edustajista.38
Uuteen puoluetoimikuntaan tulivat naisista valituiksi puolueen
miesten luottamusta nauttineet Meeri Kalavainen ja Sylvi Siltanen. Kansalaissodan aikana syntynyt Kalavainen oli valittu kansanedustajaksi vuonna 1948 Kotkasta. Turun laanin etelaisesta piiristd kansanedustajaksi vuonna 1958 valittu Siltanen puolestaan
tuli valituksi tannerilaisen siiven luottonaisena yield vuosien 1960,
1963 ja 1969 puoluekokouksissa puoluetoimikuntaan. Vuonna 1972
Turun ja Porin laanin maaherraksi valittu Siltanen oli Suomen ja
samalla pohjoismaiden ensimmainen naispuolinen maaherra. Puoluetoimikunnassa Siltasen paikan perivat sittemmin Satakunnan
piirista Margit Eskman ja Pirkko TyOlajarvi, joihin palataan yield
tuonnempana.39
Irti puolueesta
Puoluehajaannuksen dramaattisin vaihe oli opposition edustajien
ulosmarssi puoluekokouksesta huhtikuussa 1957. Saman vuoden
syyskuussa alettiin huhuta V.J. Sukselaisen kolmannesta hallituksesta, johon olisi menossa myOs sosiaalidemokraatteja. Sosialidemokraattinen puoluetoimikunta ei ollut tasta suunnitelmasta selvilla j a Tanner varoitteli j oukkoj a epaparlamentaarisen hallituksen
muodostamisesta: "silica ei kunnian kukko laula". Viisi oppositiossa ollutta sosiaalidemokraattia, muun muassa naisliittolainen
Aino Malkamaki, 4° menivat kuitenkin puolueen kannasta riippu38 Martta Salmela-Jarvisen haastattelu. TMTTK:n kokoelmat, sidos 256, s. 34-37.
39 Sosialidemokraattiset Naiset. Matrikkeli 1996.
40 Muut olivat Matti LepistO, Valdemar LiljestrOm, Aarre Simonen ja 011i Uoti.
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Sosialidemokraattinen naisliitto perusti vuonna 1951 Ursula Oy:n tukemacn
vanhainkoti Kapyrinteen sekei Kallioniemen ja Kotorannan keseikotien toimintaa. Yhti6 avasi vuonna 1952 ulkoilmakahvila Ursulan Helsingin Kaivopuiston
rantaan. Kahvila sai heti helsinkileiistenjakamattoman suosion. Ursula Oy avasi
myos toisen liikeyrityksen, nimitteiin vuonna 1955 kukkakauppa Ursulan Hakaniemeen Paasivuorenkatu 8:aan ja 1960-luvun alussa vielei hotelli Ursulan. Idea
liikeyritysten perustamisesta oli Tyyne Leivo-Larssonin. Osakeyhti6 Ursula toimii taustayhteis6ineen edelleen. Kuva: Ty6veien Arkisto.

matta ns. ottopoikahallitukseen marraskuussa 1957. Malkamaki sai
sosiaaliministerin salkun. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhma
erotti hallitukseen menneet j asenyydestaan. Skogilainen ryhma puolestaan ilmoitti, etteivat kyseiset ministerit olleet hallituksessa yksityisind henkilOina, vaan heidan edustamansa ryhma 94:n edustajina.4'
Kun hallitukselle esitettiin lokakuussa 1957 epaluottamuslausetta, ehdotti Martta Salmela-Jarvinen luottamuslauseen anta-

41 Kertomus sosialidemokraattisen eduskuntaryhman toiminnasta 1957. TA.
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mista. Hallitus kuitenkin kaatui. Salmela-Jarvinen oli valinnut linjansa jo aiemmin. Huhtikuun 1957 puoluekokouksessakin han oli
kuulunut ulosmarssij olden j oukkoon, vaikka olikin kokouksessa
mukana vain puolueen kunniaj asenena. Tannerilaisuus rapistui
1940-50-luvun kiistoissa ja Salmela-Jarvisesta tuli julki-skogilainen, samoin kuin hanen taisteluparistaan Tyyne Leivo-Larssonista.
Salmela-Jarvinen muodosti Impi Lukkarisen kanssa vuosina 196266 kevaalla 1959 perustetun TyOvaen ja Pienviljelijain Sosialidemokraattisen Liiton (TPSL:n) kanden naisen eduskuntaryhman.
Vuonna 1966 Martta Salmela-Jarvinen Oath 27 vuotta kestaneen
kansanedustajauransa. Samalla han oli kypsynyt eheyttamaan puolueen. Martta Salmela-Jarvinen kirjasi marraskuussa 1966 sovittelevasti paivakirjaansa: "Leskislainen mintikin jo lienen. Han kun
on muuttunut. Saisi ne vanhat sotakirveet jo haudata" . 42 TPSL:n
toiminta padttyi vuonna 1973.
Avantouimari Leivo-Larssonin nousu pinnalle

Emil Skog luonnehti Tyyne Leivo-Larssonia naiseksi, joka jo nuorena ollessaan Suomen AmmattijarjestOn toimistonhoitaj a erottui
nopeasti teravien ja alykkaiden puheenvuorojensa vuoksi. Hanen
luonteenpiirteissaan olivat ylpeys ja itsetietoisuus hallitsevia. Skog
piti hanta "aikamme huomattavimpana naispoliitikkona".
Leivo-Larsson oli ennen kaikkea sosiaalipoliitikko, mutta tunsi
kiinnostusta ulkopolitiikkaan ja "ihme kylla, myeis puolustuslaitosta kohtaan" Skog ehdotti hanta kerran valtioneuvoston iltakoulussa toiseksi "varapuolustusministeriksi". Ministerit katselivat
kummastuneina toisiaan, mutta hyvaksyivat kuitenkin Skogin esityksen. Presidentti J. K. Paasikivi ei ollut niin hienotunteinen: han
hylkasi armotta esityksen. Skogin mukaan se oli valitettavaa — varuskuntien sotilaskodit kun olisivat saaneet loistavan puolestapuhujan Leivo-Larssonista.43
Skogin arvio Leivo-Larssonista osui oikeaan: 1940-60-luvut olivat Tyyne Leivo-Larssonin nousun ja uran huipennuksen aikaa.
Leivo-Larsson syntyi vuonna 1902 tyOlaisperheeseen Uudellakirkolla. Taustastaan huolimatta han paasi kuitenkin keskikouluun ja
Suomen AmmattijarjestOssa vuosina 1926-29 toimiessaan han opis-

42 Martta Salmela-Jarvisen paivakirja 10.11.1966. TA.
43 Skog 1974, s. 132.
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keli ruotsin lisaksi englantia ja saksaa. AmmattijarjestOn hajaantuessa Tyyne siirtyi Helsingin kaupungin rahatoimistoon ja alkoi
1930-luvulla toimia aktiivisesti sosialidemokraattisessa naisliitossa
j a Helsingin kaupungin Lastensuojeluvirastossa. Jo ennen sotaa han
toimi myOs yli puoluerajojen naisten jarjestOissa, kuten Kalevalaisten naisten johdossa.
Tama yhteisty6 tiivistyi talvisodan aikana, jolloin Leivo-Larsson toimi Suomen Huollossa, ja kuten aikaisemmin on todettu,
Naisten TyOvalmiusliitossa. Tyyne Leivo-Larssonista tuli vuonna
1947 sosialidemokraattisen naisliiton puheenj ohtaj a.
Leivo-Larsson valittiin vuonna 1948 kansanedustajaksi j a vaalien j alkeen muodostetun Fagerholmin vahemmistOhallituksen toiseksi sosiaaliministeriksi, paikkaan jonka Martta Salmela-Jarvinen oli katsonut kuuluvan itselleen. Kaiken kaikkiaan Leivo-Larsson oli seuraavan kymmenen vuoden aikana viisi vuotta ministering (1948-50, 1954-58). Ministeriura teki hanesta uskottavan politiikon. Hanen ministerikausillaan toteutettiin tyiivaest011e tarkea Arava-jarjestelma, kansanelakeuudistus ja uudistettiin tyOelake- j a
merimieselakelakej a.44
Tyyne Leivo-Larssonin uran huipennus lienee se, etta presidentti
Kekkonen nimitti hanet ensimmaiseksi naispuoliseksi suurldhettilaaksi Osloon. Nimitysta on luonnehdittu palkinnoksi skogilaisten,
joihin Leivo-Larsson kuului, j a Kekkosen valisesta yhteisymmarryksesta. Pilapiirtaja Kari kuvasi Leivo-Larssonin valintaa nain:
"Ei naisten nimitteiminen suurleihettileieiksi ole yield mikeian todistus heidan Casa-arvoisuudestaan. Nimittiheth Caligulakin senaattoriksi hevosen" . Joka tapauksessa Tyyne menestyi toimessaan

hyvin. Han oli Oslossa seuraavat seitseman vuotta ja toimi vuodesta
1959 suurlahettilaana myEis Islannissa. Kaudet paattyivat vuonna
1965 ja Leivo-Larsson palasi kotimaan poliittisiin kuvioihin.
Leivo-Larsson valittiin vuonna 1966 TPSL:n naisjarjeston eli
vanhan sosialidemokraattisen naisliiton puheenj ohtaj aksi ja kansanedustajaksi, missa han toimi vuoteen 1970. Han oli tuolloin 68vuotias. Naisasia oli Leivo-Larssonin sydanta lahella ja han seurusteli poikkeuksellisen laaj asti eri yhteiskuntaryhmia edustavien
naisaktiivien kanssa. Muistelmakirjassaan "Eleimeissei tapaa ja tapahtuu" (1970) Leivo-Larsson kuvaa muun muassa "sota-Martta"

44 Ks. Soikkanen 1994, s. 68-71.
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Hattujen ysteivd Tyyne Leivo-Larsson (1902-1977) oli
sosiaalidemokraattien kestoministeri vuosina 194858. Kuva: TyOvijen Arkisto.

Fanni Luukkosta. Tama toimelias, kookas j a kenttaharmaa opettaja oli tullut Lotta Svardin puheenjohtajaksi vuonna 1929 ja naki
jarjestOnsa ennen kaikkea maanpuolustusjarjestOna. Leivo-Larsson
tosin arvelee, etta kyseisen liiton piirissa oli myiis toisenlaisia painotuksia.
Leivo-Larssonin arvio Luukkosesta oli myOnteinen. Tama oli
hanen mielestaan alykas j a kyvykas j ohtaj a, joka pyrki lahentamaan
lottia j a tyOvaen naisjarjestoja toisiinsa etenkin "suuren Hallelujan
eli kaikkien erimielisyyksien hautaamisen aikana". Ennen naisliiton j a Lotta Svardin yhteistoimintasopimusta sodan ajalta, nimenomaan Luukkonen otti ensin yhteytta Leivo-Larssoniin, jonka kanssa hanelld oli ollut paljon yhteistytita talvisodan aikana j a Suomen
Huollon tOissa. Lopullisen myOnteisen kannan ottivat kuitenkin
tuolloinen naisliiton puheenj ohtaj a Sylvi-Kyllikki Kilpi j a puolue.
Vaikka Luukkonen sai "natsi-Saksan" korkean kunniamerkin, ei
se Leivo-Larssonin mukaan tehnyt hanesta fasistia. Luukkonen nyt
oli sellaisessa asemassa, ettei han voinut kieltaytya. Olihan Suomen virallinen politiikka Saksa-myOnteinen.
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Samanlaisen ymmartavan j a ihailevan myOnteisen kuvan LeivoLarsson antaa myOs muun muassa rouva Alli Paasikivesta, jonka
kanssa han oli yhteistyOssa 1930-luvulla Kalevalaisten naisten toiminnassa, Suomen Punaisessa Ristin huoltotyOssa tapaamastaan
Henrik Ramsayn vaimosta Karinista seka Ester Stahlbergista. Jalkimmaisen Leivo-Larsson tapasi taman perustaessa hyvantekevaisyytta Helsingissa harjoittavan Tuki- ja Tyo -yhdistyksen. Hella
Wuolijokea Leivo-Larsson puolestaan luonnehtii komeaksi ihmiseksi, joka harrasti komeita pukuja ja hattuja. Koska Leivo-Larsson itse oli omien sanojensa mukaan "hattuhassu", han ihaili tdman korkealle kivunneen liikenaisen ja kirjailij an hattukokoelmaa!
Tyovaenliikkeessa aktiivisesti toimivista naisista Leivo-Larssonin tuttaviin kuului poikkeuksellisen laajalti vakea. Han oli mukana Helsingissa 1930-40 -luvulla toimineissa naisten keskustelupiireissa. Toiseen ryhmaan kuului viisi naista: professori Santeri
Ivalon puoliso Ellinor, maaherra Bruno Sarlinin vaimo Signe, Helsingin Sanomien toimittajan Valto Tuomiojan vaimo j a poliitikko
Sakari Tuomiojan aiti Laina, ministeri Heikki Ritavuoren leski Katri
Ritavuori ja professori VainO Voionmaan puoliso Ilma Voionmaa.
Tyynehan itse oli insinOOrin rouva. Han oli avioitunut Brorinsa
kanssa vuonna 1937. Leivo-Larsson oli omien sanojensa mukaan
keskustelupiirin ulkojasen. Ryhman padjoukko muodostui nimitthin samanikaisista, yhteiskunnallisia asioita harrastaneista naisista, jotka nuorina olivat aktiivisesti olleet mukana tsaarinvastaisessa
toiminnassa naiskagaalissa. Vanhat kagaalinaiset katsoivat, etta
heala oli ikaan kuin "tekijanoikeus" Suomen itsendisyyteen j a sen
kansanvaltaiseen hallitusmuotoon. Ryhmasta ainoastaan Voionmaa
ja Leivo-Larsson eivat kuuluneet edistyspuolueeseen.
Toiseen piiriin kuului kuusi naista, jotka kannattivat eri puolueita ja olivat eri ikaisia. MyOs tahan ryhmaan kuuluivat Ivalo ja
Sarlin. Heidan lisakseen siihen osallistuivat toimittaja ja kansanedustaj a Lassi Hiekkalan puoliso Elna, Helsingin ylipormestarin
puoliso Sylvi Rydman ja ylipoliisitarkastaja Walto Halmeen vaimo Helvi. Ja tietysti Leivo-Larsson. Naiset keskustelivat paivan
politiikasta ja huhuista, joita varsinkin sodan aikana liikkui. He
arvostelivat eduskuntaa, hallitusta ja poliitikkoja. Rouvat muistelivat toisilleen, mita mielta heidan tarkeissa asemissa olevat miehensa olivat kustakin asiasta. Yhteiskunnallisten vaittelyiden
saksi tapaamisissa, joita naiset jarjestivat vuorollaan kodeissaan,
puhuttiin myEis henkilOkohtaisista kuulumisista.
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Leivo-Larssonin naisverkosto oli ystavien verkosto, jonka merkitys oli erityisen suuri sotien aikana. Muun muassa ennen ty6palveluun liittyvaa Saksan matkaansa toukokuussa 1941, LeivoLarsson sai molemmilta keskustelupiireilta ankarat ohjeet pitaa
silmat ja korvat auki. Tyyne ei saanut antaa hamata itseadn vieraanvaraisuudella, "silld aivan tarpeeksi oli luettu lehdisteija kuultu
kertomuksia siitei, miten kaikki oli Saksassa mites parhaimmassa
kunnossa". Lisaksi Tyyne lupasi, end heti palattuaan matkalta ker-

too kuulumiset muille naisille. Nain tapahtuikin. Han todisti naisten epailyjen olleen oikeita: muun muassa nayteikkunat olivat "valetavaroita" taynnansa, mutta varsinaisia tavaroita ei ollut kaupassa
lainkaan.45
Leivo-Larssonia voidaan verrata Miina Sillanpaahan nimenomaan yhteistyOstaan muiden naisjarjestOaktiivien kanssa. Tuntien
Leivo-Larssonin taustan ja yhteydet, olisi voinut kuvitella, etta Ilan
edustaisi sodan jalkeen oikeistolaisempaa leskislaista politiikkaa.
Nain ei kuitenkaan tapahtunut. Hailella oli nuoreen puoluejohtoon
y ield kireammat valit kuin Salmela-Jarviselld. Leivo-Larsson kirjoitti topakasti vuonna 1951, etta "Nykyinen naispolvi on teiysin
hyveiksynyt sen neikemyksen, ettd nainen ja mies ovat erilaisia ihmisiei, mutta tames erilaisuus ei merkitse eriarvoisuutta". 46 Leski-

sen nuiva suhtautuminen naisliiton toimintaan ja halu siirtaa naiset sivuun puoluetoimikunnan jasenyydesta sai Martta SalmelaJarvisen ja Tyyne Leivo-Larssonin vanhoina naisasianaisina vetdmdan yhteista koytta. Kuten aiemmin todettiin, paatyivat he
puoluehajaannuksessa rinta rinnan Emil Skogin riveihin.

3. Lomatoiminta, vanhusty6 j a kotitalousneuvonta
eriytyvat
Sosialidemokraattisen naisliiton sosiaalisesta tyOkentasta erotettiin vuonna 1945 erilliseksi valtakunnalliseksi organisaatiokseen
Ensi Koti-toiminta. 1950-luvun alussa tuli lomatoiminnan, vanhustyOn ja kotitalousneuvonnan vuoro.

45 Leivo-Larsson 1970, s. 130-136.
46 Naisten panos yhteiskuntaelaman tervehdyttamisessa, kirj. Tyyne Leivo-Larsson. Teoksessa
Viitoitettu tie 1951, s. 38.
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*Naisedustajat Suomen eduskunnassa 1907-2000
% nais- Lkm sdp- Lkm
% naisia Sdpedustajia
naisia sdp-edust. edustajista

Vaalivuosi

Lkm yht.
naisia

1907
1908
1909
1910
1911
1913
1916
1917

19
25
21
17
14
21
24
18

10
13
11
9
7
11
12
9

9
13
12
10
9
13
17
10

80
83
84
86
86
90
103
92

11
16
14
12
10
14
17
11

1919
1922
1924
1927
1929
1930
1933
1936
1939
1945
1948
1951
1954
1958
1962
1966

17
20
17
17
16
11
14
16
16
17
24
29
30
28
27
33

9
10
9
9
8
6
7
8
8
9
12
15
15
14
14
17

10
11
12
9
8
7
8
8
10
7
9
9
12
9
6
9

80
53
60
60
59
66
78
83
85
50
54
53
54
48
38
55

13
21
20
15
13
11
10
10
12
14
17
17
20
19
16
16

1970
1972
1976
1979
1983
1987
1991
1995
1999

43
43
46
52
62
63
77
67
74

22
22
23
26
31
32
39
34
37

13
15
13
16
18
18
22
23
22

52
55
54
52
57
56
48
63
51

25
27
24
31
32
32
46
37
43

Tilastossa on nahtavissa vuoden 1970 vaalien tuottama taitekohta. Tuolloinhan
naisten osuuden kasvu ylitti kaikkien naisten osalta 20 %:n ja sosiaalidemokraattisten naisten osalta 25 %:n rajan. Lande: Eduskunnan tiedotusyksikOn tilastot. http://www.eduskunta.fi ; Sosialidemokraattiset Naiset. Matrikkeli 1996,
s. 174.
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Jo 1800-1900 -luvun vaihteessa ditien ja lasten virkistystoiminta
olivat naisliiton tarkeita toiminta-alueita, kuten aiemmin on esitetty. Kun sodan jalkeen lomatoimintaan alettiin yleisemminkin
kiinnittaa enemman huomiota, katsottiin sosialidemokraattisessa
naisliitossa tarpeelliseksi eriyttaa se kokonaan omaksi liitokseen.
Min syntyi vuonna 1951 Aitien Lomahuolto ry, joka sittemmin
sai nimekseen Lomakotien Liitto, jolla nimella se toimii edelleen.
Vanhusten huollossa oli ennen sotia suuria puutteita. Vaikka
kansanelakelaki saatiin aikaiseksi vuonna 1937, sen vaikutukset
ja lain uudistaminen siirtyivat sodanjalkeiseen kauteen. Erityisesti
vanhusten asunto-olot olivat heikot. Kun Martta Salmela-Jarvinen
vieraili Oulunkylan kunnalliskodissa, oli hoidokit sijoitettu suuriin saleihin vieri viereen. Sosiaalidemokraattiset naiset alkoivat
haaveilla omasta vanhainkodista. Helsingin sosialidemokraattinen
naisyhdistys ryhtyikin sanoista tekoihin ja perusti vanhainkodin
kannatusyhdistyksen vuonna 1938. Puheenj ohtaj aksi valittiin Anni
Huotari j a varapuheenj ohtaj aksi Martta Salmela-Jarvinen.
Vanhustytin valtakunnallista j drjestamista varten perustettiin
vuonna 1953 Koteja Vanhuksille ry, joka vuonna 1981 sai nimekseen Vanhus- ja lahimmaispalvelun liitto. Mytis tassa jarjestOssa
Salmela-Jarvinen oli puheenjohtajana vuoteen 1975 asti. Ensimmainen sosiaalidemokraattisten naisten valiaikaiseksi tarkoitettu
vanhainkoti avattiin Helsingissa Unioninkatu 45:ssa. Sota-aika siirsi kuitenkin naisliiton rakennushankkeita ja ensimmainen varsinainen vanhainkoti, Kapyrinne Helsingissa, avattiin vuonna 1952.
Helsingin kaupunki lahjoitti tontin.
Avajaisiin saapui suuri joukko tunnettuj a suomalaisia, muun
muassa juuri valittu miss Universium Armi Kuusela. Ensimmaiset
asukkaat Kdpyrinteessa eivat tosin olleet vanhuksia, vaan vuoden
1952 Helsingin olympialaisten urheilijoita. Kapyrinne oli mita suurimmassa maarin Ida Aalle-Telj on j a Martta Salmela-Jarvisen ponnistelujen tulos. Valmistuttuaan se heratti laajaa mielenkiintoa ja
siihen kaytiin tutustumassa kauempaakin. 47 Vanhainkotien perustaminen oli Ida Aalle-Telj on viimeinen suuri hanke. Han kuoli
vuonna 1955. On kuvaavaa, eta han testamenttasi varsin mittavan
omaisuutensa puoleksi Sosialidemokraattisen naisliiton opintorahastolle ja toisen puolikkaan Kapyrinteen ja Kotkaan nousseen

47 Vanhus — lahimmainen 1982, s. 23-27.
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Miss Universum Armi Kuusela vieraili Sosialidemokraattisen naisliiton perust
man Keipyrinteen vanhainkodin avajaisissa Helsingin Kapylassa kevdeillei 195
Missin seurassa vasemmalla Ida Aalle-Teljo ja oikealla Martta Salmela-Jary
nen ja Aino Malkamaki. Kuva: TyOveien Arkisto.
sosiaalidemokraattisten naisten Kalliorinteen vanhainkodin kannatusyhdistyksille.48

Kotineuvontaliitto
Edustajakokouksessaan vuonna 1956 Sosialidemokraattinen naisliitto teki pdatOksen myOs kotitalousvalistustoiminnan eriyttamisesta. Seuraavana vuonna perustettiinkin Kotineuvontaliitto.
Liiton puheenjohtajaksi valittiin naisliittolaisaktiivi Elli Nurminen.
Liiton tehtavaksi tuli jatkaa sitd tyOta, jota naisliiton piirissa oli
1920-luvulta lahtien harjoitettu, kuten erilaisten kodinhoitoon liit-

48 Lahteenmaki 1990, s. 77-78.
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tyvien kurssien, talvipaivien j a kodinhoitopaivien jarjestdmistd j a
perhelisdperheiden neuvontatyiitd.
Toiminnan eriyttamistd perusteltiin silla, eta kotiin ja sen hoitoon liittyviin asioihin oli kiinnitettava enemman huomiota ja ohjaus- ja neuvontatoiminta oli saatava tehokkaammaksi. Erityisesti
oli kiinnitettava huomiota kotityiin ammatillistumiseen, teknistymiseen ja kaupallistumiseen. Kun naisliitosta erotettiin tamanlaatuinen kaytann011inen tyti, nousisi liiton toiminnan pdaosaan
jalleen aatteellinen tyki. Tama seikka oli aina vdhan valid hiertanyt
naisliittolaisten valeja.
Tarked tekija eriyttamiselle oli myOs raha: poliittisen naisjarjestOn oli nyt vaikeampi saada valtionapua tallaiselle ty011e kuin
aikaisemmin. Naisliiton tavoitteena oli kuitenkin se, etta koko kotitalousvalistusty6 saataisiin ennemmin tai myOhemmin valtion ja
kuntien tukemaksi ja kuntiin perustettaisiin kotitalouslautakuntia
asian eteenpain viemiseksi. 49 Nain sittemmin tapahtuikin. Kotineuvontaliiton nimi muutettiin vuonna 1979 Kuluttajaneuvontaliitoksi ja vuonna 1987 Suomen Kuluttajaliitoksi.5°

4. Naisliiton toinen hajaannus
Sosialidemokraattinen naisliitto oli kiinted osa linjariidoissa hajaantuvaa puoluetta. MyOs naisliitossa ilmapiiri oli alkanut kiristyd
vuoden 1953 edustajakokouksessa. Syita jannitteisiin oli monia,
kuten aiemmin olemme nahneet Martta Salmela-Jdrvisen synkasta
yksinpuhelusta. Syyn avoimeen riitelyyn antoi puolueelta vuonna
1950 naisliiton 50-vuotisjuhlan kunniaksi saatu raha viiden
naisj drj estaj an palkkaamista varten. Loppuj en lopuksi toimitsij oita saatiin ldhetettyd kaksi. Kentaltd alkoi kuitenkin kuulua uutisia,
etta valitut puhujat arvostelivat ankarasti oman liittonsa johtoa:
"..koko naisliiton johto on matei ja Tyyne Leivo-Larsson pitaisi
heittaa laidan yli..." 51 Edustajakokouksessa (1953) nuorempi pol-

vi esittikin uuden puheenjohtajan valintaa ja ehdottivat Meeri Kalavaista. Tama ei kuitenkaan yield tuolloin saanut kannatusta.

49 Sos.dem. Naisliiton XXI edustajakokouksen pOytakirja 22.23.4.1956 liitteineen, s. 46, 8386.
50 Kotitalouslautakunnista ks. Heinonen 1998.
51 Martta Salmela-Jarvisen haastattelu. TMTTK:n kokoelmat, sidos 256, s. 37.
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Sosialidemokraattisen puolueen vaalijuliste kunnallisvaaleissa 1950.
Kuva: Tyeivaen Arkisto.
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*Vaatepaketteja raj aseutuj en lapsille
Sosialidemokraattinen naisliitto kerasi jasenyhdistyksineen 1950-luvun
alussa varoja ja vaatteita Kuusamon ja Lapin lapsille. Vaikka etelaisemmassa taajamien Suomessa alkoi elintaso jo nousta, ei siita ollut
y ield merkkeja monilapsisissa perheissa maan itaisilla ja pohjoisilla alueilla. Elama saattoi olla seka henkisesti eta. aineellisesti kOyhaa, kuten
seuraavista naisliitolle osoitettuj en kirjeiden otteista nandaan:
-K..ssa 4.4.1958 Sosialisdemograatiset Naiset
Kunnioitaen X.X. Kirjoitaa ja Valitaa koyhyytaan ja sairauttaan kun
meille on lapsia 8 alikste i ja isa sairastaa keukotautia ja eiitikin on samassa taudissa ollut jo 2 vutta meille ei ole varja eika omaa kotia eika
karjaa ole. Olemme Sosiali huneesa on pieni 1 hune missei asume nyt
kysyn tassel jos voistte autaa sairasta kôyheiei perhette i jos on vartossa
kaytetyja vaateta jos kenelle joutaa teilla perheelle antaa...Hauskaa Jumalan siunaamaa Peleisieiistei..
Kuten edellisesti otteesta nakyy, tavallisen rahvaan kirjoitustaito ei 1950luvulla ollut valttamatta kovin kehittynyt. Toisinaan lapset kirjoittivatkin
anomuksia sosialidemokraattiseen naisliittoon vanhempiensa puolesta:
-Hyvat ystavat!
Rupesin kirjoittamaan teille kun sain erdeiltei tuttavaltanne osoitteenne
ja han kehotti minua kirjoittamaan teille sellaista asiaa, jotta ettekeihein
to voisi leihetteid meille vaatetta ja rahaa. Kerron tassel nyt perheesteimme
se keisitteid 5 henkeei. Mina olen yksi, ikeiei minulla on 13 v. sitten minulla on pituutta 155 sm sitten minulla on 15 v. sisko heinellei on pituutta
160 sm ja toinen sisko jolla on ikeiei 28 v. heinella on sitten 4 v. vanha
orpo poika sitten meilla on 60 v. vanha aiti isaa meillei ei ole kelleian
sillei han kuoli jo 5 v. sitten. Ei ole minkaanlaista hankemiesta kun ainoa hankemiehemme on sotapalveluksessa Kuopiossa ollu jo lokakuusta lahtien. Sisareni siis vanhimman taytyy olla kotona kun aiti on
sairaloinen ja kun on jo niin vanha. Meilla ei ole tuloja mistaan ei maataloudesta kun ei ole maata yhtaan yksi huone. Saamme me kyllei pojasta 3000 mk kuukaudessa sotilasavustusta vaan ei se riita vaatteeseen
ainakaan kun sillei ei saa kun korttiannokset. Minullakaan Erkki pojalla ei ole peiallyshousuja kun repaleet samettihousut samoin ei ole puseroa
ei alusvaatteita eika kenkia. Kun lahetatte niin lahettakeid kunnollisia
saki kiiyheillei kun on entiset huonoja...os. Koululainen Erkki X
Lande: Kuusamon ja Lapin avustaminen 1953-56, k. Hb 17. Sos.dem. Naisliiton arkisto. TA.
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Martta Salmela-Jarvisen mukaan naisliitossa oli jo tuolloin kolmen naisen porukka, jotka junttasivat Leskisen linjaa liittoon.52
Kaksi naisliittoa

Naisliiton edustajakokous kokoontui huhtikuussa 1956 rauhattomissa sisapoliittisissa tunnelmissa. Lukuisat hallitusvaihdokset,
juuri padttynyt yleislakko ja Tuntematon sotilas -elokuva herattelivat kansaa yhteiskuntakriittisten kysymysten careen. Niin
myOs naisia. Kokouksen alku oli ulkoisilta puitteiltaan hieno. Helsingin TyOvaentalon salin seinamille oli ripustettu kymmenen suurta
punaista sydanta. Jokaisen sydamen keskella oli valokuvasuurennos
kuvaamassa liiton keskeisimpia toimintakenttid: Ensikodit, vanhainkodit, Tulevaisuus-lehti, lomakodit, Cafe Ursula, TyOvaen
Kukkasrahasto, liittojuhlat, puhujakurssit, kansainvalinen toiminta ja kotitalouskurssit. Touhukkaan nakOiset naiset hakivat paikkojaan pienet uudenuutukaiset punaiset muovisalkut kasissdan.
Muovi oli paivan muoti-ilmiO. NayttamOn ylapuolella oli suuri
naisliiton merkki ja parvekkeen reunaa koristi kokouspaivien tunnus "Sosialidemokratia — yhteistyein maailma". Varsinaisen kokouksen alkaessa 280 naisedustajan yhteisty6 joutui kuitenkin
koetuksille.
Yksimielisyys alkoi rakoilla heti alkuunsa, kun liitolle valittiin
puheenjohtajaa. Toiset esittivat Tyyne Leivo-Larssonin valitsemista
uudelleen, nuoremman polven edustajat esittivat johtoon Meeri
Kalavaista. Suoritetussa aanestyksessa Leivo-Larsson voitti Kalavaisen selvasti 230 danella 45 danta vastaan.
Seuraavaksi kiisteltiin liittotoimikunnan j asenvalinnoista. Salmela-Jarvisen ja Leivo-Larssonin ymparille kertynyt joukko teki
esityksen, jota Ulla Tiilikainen ihmetteli isoon daneen: siina ei ollut ketadn "toisen linjan" naista: "Koko tyôvdenliike on nykyisin
pelkkei junttaliike". Tiilikainen uhkasi, ettei han ldhde naisliitosta
kuin kulumalla ja ettei hanelle kelpaa varasijat. Leivo-Larsson
moitti Tiilikaisen puheenvuoroa taysin sopimattomaksi j a perattiimaksi. Taimi Rinne-Virolainen tuki Tiilikaista: "Emme halua aina
vain sanattomina todeta, mitei peidtetdein, vaan haluamme, ettei jar-

52 Sos.dem. naisliiton edustajakokouksen pOytakirja 19.-20.4.1953, s. 31; Martta Salmela-Jarvisen haastattelu. TMTTK:n kokoelmat, sidos 256, s. 37.
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jesteidemokratiaa noudatetaan". Han ehdotti listaan liitettavaksi

"oppositiossa" olevia Ulla Tiilikaista, Lempi Lehtoa ja Meeri Kalavaista. Vanha kaarti syytti asianaj aj a Tiilikaista j unttaaj aksi, j oka
liikkui maakunnissa TUL:n asioilla ja oli tuonut sen riidan
naisliitonkin kokoukseen.
Kiihkea keskustelu paattyi vaaliin, jossa vanhasta kaartista Martta Salmela-Jdrvinen menestyi parhaiten, han sai yksistadn 229 danta.
Valituksi tulivat myOs Aino Malkamaki ja Elli Nurminen. Uutta
linjaa edustaneet saivat kuitenkin puolet paikoista: Ulla Tiilikainen, Lempi Lehto ja Meeri Kalavainen tulivat valituiksi. Uusi liittotoimikunta alkoi tyOnsa 50-50 -tilanteesta. Nuori polvi oli tullut
naisliittoon jaadakseen. He halusivat danekkaasti, etta myOs heille
tarjottaisiin luottamuspaikkoj a.53
Kolmen seuraavan vuoden aikana naisliiton toimihenkilOt sekaantuivat yha kiihkeammin puolueriidan ja sisapolitiikan syOvereihin. Syyskuussa 1957 muodostettiin maalaisliittolaisen J.V. Sukselaisen niin sanottu ottopoikahallitus, jossa oli mukana sosiaalidemokraattista oppositiota edustaneet Aino Malkamaki, Aarne Simonen, 011i Uoti, Valdemar LiljestrOm ja Matti LepistO. Puolueneuvosto ehdotti heidan erottamistaan puolueesta. Sukselaisen hallitus kaatui kuitenkin ottopojat — ja ottotyttO — mukanaan jo marraskuussa 1957. Sen jalkeen perustettiin uusi Otto von Fieandtin
hallitus, joka myeos oli lyhytikainen. Huhtikuussa 1958 nimettiin
jalleen uusi, maalaisliitosta ja sosialidemokraattisesta oppositiosta koostunut Reino Kuuskosken hallitus. Tassa hallituksessa istui
naisliiton vanhan kaartin edustaja ja puheenjohtaja Tyyne LeivoLarsson seka Toivo Antikainen, Matti LepistO ja Valdemar Liljestrom.
Kesalla 1958 pidetyt eduskuntavaalit olivat dramaattiset j a
jannitteiset. Vaalien jalkeen muodostettiin Fagerholmin kolmas
hallitus, jossa sosialidemokraattinen oppositio oli jalleen mukana,
mutta sekin hallitus kaatui saman vuoden lopulla. Sosialidemokraattisen puolueen haj aannus aiheutti levottomuutta poliittisessa
kentassa ja hallituskuvioissa.
Naisliitossa ristiriidat johtivat siihen, etta kevaalla 1959 kokoontuneet piirikokouksissa kaytiin jo taytta taistelua. Pienen liittotoimikunnassa olevan enemmistonsa turvin Salmela-Jarvisen ja Leivo53 Sos.dem. naisliiton XXI edustajakokouksen pOytakirja 22.-23.4.1956 liitteineen, s. 5-8, 32,
37-45.
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Larssonin johtama Sosialidemokraattinen naisliitto paatti, etta naisliiton jasenyys ei enda edellyttanyt Sdp:n jasenyytta. Nuori polvi
paheksui tapahtunutta syvasti, nimitteli vanhaa naisliittoa "pelkaksi" naisliikkeeksi ja tuomitsi sen irtautumisen Sdp: sta. VahemmistOOn jaaneilla ei ollut muuta mandollisuutta kun perustaa kesdkuussa 1959 sosialidemokraattisen puolueen yhteyteen epaitsenainen
naissihteeristO, joka sai nimekseen Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliitto: "Itsendisesta naisliikkeestei haluttiin patista laajaan yhteistyOhein muun puoluevaen kanssa

".54

Naisliiton aktiivit jakautuivat seuraavasti eri leireihin:
"Skogilaiset"/TPSL

"Leskislaiset"/Sdp

Martta Salmela-Jarvinen
Tyyne Leivo-Larsson
Aino Malkamaki
Helvi Raatikainen
Elli Nurminen
Selma Hiisivaara-MOrk
Kaisa Hiileld
Aune Seme
Anu Karvinen
Irj a Salmela
Impi Lukkarinen

Sylvi Siltanen
Meeri Kalavainen
Ulla Tiilikainen
Sinikka Luj a (-Penttild)
Anni Flinck
Lempi Lehto
Helvi Saarinen
Alli Lahtinen
Tyyne Paasivuori
Taimi Rinne-Virolainen
Edit TerastO

Yksi tarkeimmista naisia jakavista tekijOista oli suhtautuminen
naisten erillistoimintaan eli naisliiton linjariidassa oli toinen painotus kuin puolueriidassa. Martan j a Tyynen vanha kaarti oli
linnottautunut itsendisen naisliiton muurien sisapuolelle, nuorempi polvi halusi "uida" puolueen sisaan ja vaikuttaa sielta kasin
enemman yleispoliittisiin kysymyksiin. Tama tulee hyvin esille
molempien ryhmittymien hajaannuksen jalkeisissa arvioissa. Keskusliiton Alli Lahtisen mukaan "...perinteista rikas Sosialidemokraattinen naisliitto liukui viimeisten toimintavuosiensa aikana tilanteeseen, jossa naisasia kulki sosialidemokratian edella..." .55

Keskusliitollekaan asia ei kuitenkaan ollut aivan helppo. Vuoden 1963 kokouksessa esitettiin kiihkeita puheenvuoroj a Keskus54 Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliitto 10 vuotta. 1969, s. 22-37.
55 POytakirja Sos.dem. Naisten Keskusliiton II edustjakokouksesta 20.-21.4.1963, s. 36.
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liiton rekisterthmisesta itsendiseksi organisaatioksi. Ellei kentalta
olisi tullut rekisterthmisvaatimuksia, ei johdolla olisi ollut tarvetta lyoda niin danekkdasti rekisterthntihaluja turhiksi.
Naisliiton j ohto oli kuitenkin tiukasti rekisteroimattomyyden
takana ja leimasi vanhan naisliiton politiikan aikansa elaneeksi:
"rekisterOimeittOmyys korostaa Keskusliiton kiintead yhteyttei puolueeseen ja osoittaa myOs irtautumista vanhentuneesta sukupuolirooliajattelusta. "56 Liiton tilannetta kuvaa hyvin se, etta Keskus-

liittoon ei saanut kuulua sellaisia henkilthta lainkaan, jotka eivat
kuuluneet puolueeseen." Vanhan kaartin naisliittohan oli rekisteroity itsendiseksi jarjestOksi ja sen jasenet saattoivat kuulua erikseen tai yhdessd naisliittoon ja puolueeseen.
Vanhaan naisliittoon jaaneet takertuivat vanhan tyOvaenliikkeen
perinteeseen ja pyrkivat ammentamaan sielta olemassolon oikeutuksensa hajaannuksen jalkeen. Sosialidemokraattisen naisliiton
edustajakokouksessa toukokuussa 1962 astui katederille vanha
perinteenkantaja, naisliittolaisaktiivi Anni Rinne suurten suosionosoitusten saattelemana. Han kuvasi oivallisesti naisten tuntoja:58
Olen erittain kiitollinen siitei, etta suuri osa meista vanhoista on ajatellut juuri samalla tavoin kuin mineikin. He ovat piteineet kiinni vanhasta sosialidemokratian periaatteesta. Aina kun oleo ajatellut menneitei vuosia, niin on tullut mieleen, etta kyllei me oikeassa olemme ja
vaikka toisin ajattelevat herjaavatkin, ei se enact meihin pysty. Meihin ndhden on turha tehdei agitatsionia, me muistelemme kyllei taistelun vuosia, mutta olemme varmat siita, etta naisliitto on vakaana
seisonut kaikkien taistelujen leipi tyolaisnaisten hyvaksi, hanen taloudellisen ja henkisen eleimeinsd kohottamiseksi ja tulee olemaan tas-

ty eteenkinpain.
Naisliiton itsenaisyyskysymyksen lisaksi kiinnittyminen ammattiyhdistysliikkeeseen ja ideologinen valinta oikeisto- ja vasemmistososialidemokratian valilla vaikuttivat naisten valintoihin. MyOs ialla
ja koulutustasolla nayttaa olleen vaikutusta ratkaisuihin. Keskusliiton naiset olivat koulutetumpia ja nuorempia — ja aatteessaan
hieman enemman oikealla kuin vanha kaarti, jolle yhteisty6 kansandemokraattien ja maalaisliiton kanssa ei ollut niin vaikeaa kuin

56 Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliitto 10 vuotta, 1969, s. 52.
57 Nytakirja Sos.dem. Naisten Keskusliiton II edustajakokouksesta 20-21.4.1963, s. 36.
58 Sos.dem. naisliiton XXIII edustajakokouksen pOytakirja Helsingissa 27.-28.5.1962, s. 10.
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leskislaisille, jotka olivat selvemmin suuntautuneet kokoomuksen
suuntaan.
Luokkapuolueesta yleispuolueeksi

Kaiken kaikkiaan Sosialidemokraattisen puolueen linj ariitoj en taustalla oli kuitenkin kysymys kanden eri jarjestOkulttuurin yhteentOrmayksesta. Sodan jalkeen oli tosiasiallisesti olemassa kaksi tapaa hahmottaa sosialidemokratia. Keskeisimmat nakemyserot koskivat sosialidemokraattisen puolueen suhdetta yhtaalta kasvavaan
keskiluokkaan, toisaalta vahvistuvaan ammattiyhdistysliikkeeseen.
Puolueen oli vastattava ajan haasteisiin ja modernisoiduttuva, mutta
mika olisi oikea tie.
Skogilainen siipi voidaan tassa asetelmassa nada perinteisiin
pitaytyvampana luokkapuolueen kannattajana, kun taas leskislaisen
sosialidemokratian idean keskiOssa oli moderni teollinen yhteiskunta, jossa sosiaalidemokraatit muodostaisivat yleispuolueen.
Leskislaiset halusivat keskiluokan kannattajikseen j a varoivat ammattiyhdistysliiketta. Tahan luokkapuolue vai yleispuolue -problematiikkaan liittyi puolueohjelman uudistusty6 1950-luvun alussa. Vuodelta 1903 voimassa oleva puolueohjelmahan oli selkeasti
luokkapuolueen ohjelma, jota leskislainen siipi pyrki uudistamaan. 59 Naisliitossa leskislaisten modernisointiohjelma alkoi saada aikaisempaa enemman kannatusta 1950-luvun puolivalissa j a
syntyneet ristiriidat johtivat sittemmin hajaannukseen.

59 Ks. tarkemmin Ranto 1987, s.79-84; Soikkanen 1991, s. 457-515.
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*Puhujakurssi vuodelta 1959
Sosiaalidemokraattiset naiset jarjestivat innokkaasti kurssi- ja leiritoimintaa 1950-luvulla. Kun naisliitosta eriytettiin kotitalouskurssitoiminta, saivat puhujakurssit enemman tilaa ja suosiota. Lomakodeissa
maaseudun rauhassa pidetyilla kursseilla tehtiin muistoksi kasintehtyja
lehtia, jotka saivat sellaisia nimia kuin Pisara, Pirina, Synteesi, Kurssiviesti tai Tyynelan tarinat. Tottilan Peili -niminen lehti syntyi elokuussa
1959 Tottijarvella olevassa tamperelaisten sosiaalidemokraattisten naisten lomakoti Ruskeapdassa pidetyilla naisliiton puhekursseilla. Nykyaan noita kursseja sanottaisiin esiintymistaidon tai televisio-esiintymisen kursseiksi. Jo 1950-luvun demarinaisille oli tarkeda oppia esiintymaan luontevasti ja puhumaan oikeaoppisesti. Jarjestyksessa elokuun
kurssit olivat Ruskeapaan kymmenennet. Minkalaisia mietteita naiset
sitten kirjoittivat puoluehajaannuksen kuumina vuosina?
Tottijarven kurssien kurssilehden, Tottilan peilin, paakirjoituksessa
arvioitiin heti alkuunsa, etta "rikas ja antoisa kurssi oli taas eleivei todistus siitei, kuinka liittomme kasvatusty6 jatkuvasti rullaa ajallemme
ominaisesta rikkindisyydestd ja viimeaikaisesta hajoitustyôstei huolimatta"
Tarkkailija kuuli kymmenen paivan aikana ihmeellisia dania kaksikerroksisen talon uumenista: aa-aa-as-ää-piip-piip. Valilla kuului laulua, naurua tai muuta mekastusta. Joskus taas vaikutti silts, etta paikalla
olisi nudistileiri. Mekoista paatellen taas naytti silts, etta Suomen vakiluku pian lisaantyisi. Naisten paivaharjoituksiin kuului tarkeana osana
hengittaminen: "Ndin siksi, ettd pysyy hengissei: pitdd osata aukoa suutaan ja kaiuttaa kitalakea" Naisia opetettiin myOs julkiseen esiintymiseen: ennen suurta tilaisuutta piti paikalle menna ajoissa ja asettua lattialle selalleen. Siind asenossa piti tyhjentaa aivot vanhoista ajatuksista,
etta se aiottu puhe mahtui sinne oikeassa jarjestyksessa. Huumoria ei
tulevien sananselittaj ien opetustuokioista puuttunut!
PyOrean pOydan keskusteluissa naiset kasittelivat sellaisia aiheita kuin
"Taman hetken nuoriso", joka sai osakseen suurta huomiota, seka "Juhlakulttuuri" ja "Nainen kodissa ja yhteiskunnassa". Kukaan ei tuominnut
nuorison "lattahattuisuutta". Tuon ajan nuoriso alkoi ulkoiselta olemukseltaan muistuttaa pienia james deaneja. Vanhempien nahtiin arvostelevan liikaa nuoriaan, jotka olivat syntyneet tekniikan ja koneiden maailmaan.
Tietojen ja taitojen puute oli saanut naiset kurssille, eika naisjoukko
ollut pieni. Luennoitsijat kasittelivat puhetaidon lisaksi naisliiton historiaa ja sen sosiaalista tyota, kunnallispolitiikan kiemuroita, jarjestOtyOta,
propagandaa j a mainontaa.
Lande: Tottilan Peili 19.8.1959. Sos.dem. naisliiton arkisto. TA.
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VI. Taistelu tasa-arvosta

1. Kohti uutta maailmankuvaa
Suomalaisten naisjarj estOj en kattoj arj esto, Suomen Naisj arj estOj en Keskusliitto, julkaisi vuonna 1961 historiikin 50-vuotisen taipaleensa kunniaksi. JarjestOn puheenj ohtaj a Margit Borg-Sundman
arvioi vuosikymmenen vaihdetta nain: "Tama maailma on nopeasti kasvavien komeiden kaupunkien maailma, joka on vaarallisesti vieraannuttamassa kotikeskeisyydesteija naapuriavusta. Tama
maailma on aineellisen hyvinvoinnin ja korkean elintason maailma, jolta ovat unohtumassa henkiset arvot ja korkean eetillisen

elameinlaadun valtteimeittOmyys". Mielenkiintoista tassa "uuden
ajan" kynnyksella tehdyssa arviossa on se, etta siind menneisyys
edusti korkeita henkisia arvoja ja "eetillista eldmanlaatua", kotikeskeisyytta ja naapuriapua. Kaiken parempaa tulevaisuutta korostaneen valistuksensa jalkeen naiset yllattaen nakivat epademokraattisen menneisyyden ihanana aikana. Alunperin seitsemasta porvarillisesta naisjarjestOsta koostettu jarjestO oli juhlavuotenaan 50
naisjarjestOn yhteistybelin j a sen piiriin kuului yli 400 000 jasenta.
Sosialidemokraattinen naisliitto oli liittynyt jarjestOOn vuonna 1941.
JarjestOn dani ei siis ollut mikaan yksindisen dani eramaassa. Naisten huoli perinteisten arvojen sailymisesta olikin vakava ja aiheellinen, siksi rajulla tempolla rakennemuutos alkoi ravistella yhteiskunnallisia suhteita.
Samaa uuden tilanteen luomaa jannitetta on nahtavissa mytis
yksittdisten naisjarjestOj en toiminnassa oikealta vasemmalle. Naisten asemaa mdarittdvd lainsdadantO j a kaytannOt oli mietittava uudelleen. Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliitto otti edustajakokouksessaan 1963 esille naisten tasa-arvokehityksen vahvistamisen. Liitto ehdotti, end myOs Suomessa kaynnistettaisiin samanlainen tutkimus kuin Ruotsissa. Siella oli aloitettu sosiaalidemokraattisten naisten toimesta tutkimushanke, jossa selvitettiin
naisten muuttuvaa asemaa uusissa oloissa. Ruotsissa oli kayty kiivaita keskusteluj a etenkin ditien roolista palkkatyOldisina, mika
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Sosialidemokraattisten
Naisten Keskusliiton tunnukseksi valittiin vuonna
1962 kolme viiriti. Kuva:
Tyiveien Arkisto.

DEM.
STEN KESKUSIIIITO
heijastui myOs suomalaiseen yhteiskuntakeskusteluun. Sittemmin
Ruotsissa tehtya kartoitusta (1964) on arvioitu merkittavaksi periaatteelliseksi virstanpylvaaksi syysta, etta se oli ensimmainen sosiaalidemokraattisten naisten aloite ja suunnitelma, joka omaksuttiin koko puolueen periaatteeksi. Raporttia seurasi yield toinen
mietintO samasta aiheesta (1969). Sen tyOta. johti Alva Myrdal.'
Vuoden 1964 selvityksen seuraamukset olivat hyvin kauaskantoisia
Keskusliiton johtonaisten esitys sai kentan kannatuksen ja liitto
kokosi tyOryhman valmistelemaan asiaa. Jo elokuussa 1966 Keskusliiton liittotoimikunta meni esittelemdan esitystaan paaministeri Rafael Paasiolle. Esityksen tultua julkisuuteen se sai myOs
muiden naisjarjestOjen tuen ja hallitus asetti syyskuussa 1966 asiaa tutkivan komitean.2
Eduskunnassa sosiaalidemokraattiset naiset keskittyivat 1960luvulla ajamaan tasa-arvokysymysten lisaksi sosiaalipoliittisia uu-

1
2

Sainsbury 1993, s. 280.
Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliiton edustajakokouspoytakirjat 20.-21.4.1963 ja 2.3.6.1966 liitteineen; Sos.dem. Naisten Keskusliiton liittotoimikunnan pOytakirja 3.2.1966.
TA.
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distuksia, rauhanasiaa ja kansainvalista solidaarisuustyOta. Samanlaista tytita tekivat mytis kansandemokraattiset naiset.3
Sinikka Lujan (sittemmin Luja-Penttila) vuonna 1963 tekeman
arvion mukaan oli tultu tilanteeseen, jossa "ei voida veteid rajaa
naisten ja miesten asioiden valille...meidein on kiireesti ryhdyttdvd tekemeiein kasvatustyOtd naisten keskuudessa muillakin kuin sosiaalipoliittisilla kysymyksillei...me sosialidemokraattiset jcirjesteinaiset olemme vastuussa siita, etta suomalainen nainen osaa
asennoitua oikein erilaisissa tilanteissa. " 4 Oikea asennoituminen

tarkoitti naisten yha nakyvampaa osallistumista tyOmarkkinoille
j a valtakunnan politiikkaan. Naisten oli oltava siella missa miehetkin.
Tasa-arvokysymys nousi paivan puheenaiheeksi. Keskusliiton
edustajakokous vuodelta 1966 arvioi tilanteen nain: "Maassamme
vallitsee eri sukupuolten teoreettinen tasa-arvoisuus" . Se, etta
naiset ja miehet olivat lain edessa yhdenvertaisia, etta heilla molemmilla oli yleinen j a yhtalainen danioikeus, ei riittanyt. Silla ty6markkinoilla, perhe-elamassa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa
naiset kokivat syrjintaa. Kokouksessa Ruotsin komitean tyOta esitteli Nancy Ericksson Ruotsin sosialidemokraattisesta naisliitosta.5
Vuosi 1966 oli monessa suhteessa kaanteentekeva vuosi niin
sosiaalidemokraattiselle liikkeelle kuin naisliikkeellekin. Sosialidemokraattisen puolueen eheytyminen, vasemmiston vaalivoitto,
eduskuntavaaleissa naisten aikaisempaa runsaampi lapimeno ja
ennen mainitun tutkimuksen kdynnistaminen naisten asemasta
suuntasivat katseita toiveikkaasti tulevaisuuteen. Vuonna 1966
perustettiin mytis radikaalej a mielipiteita esittanyt j a vasemmistolaiseksi leimaantunut Yhdistys 9, jonka piirissa toimi myOs sosiaalidemokraatteja, kuten kansanedustaj a ja sittemmin presidentin
puoliso Tellervo Koivisto. Samaan aikaan kasvaneessa feministisessa liikkeessa sosiaalidemokraatteja ei sen sijaan juurikaan ollut.
Sukupuoliroolit, naisen ja perheen aseman uudelleenmaarittaminen ja lasten paivahoitokysymykset ponnahtivat kiihkeind
yleiseen keskusteluun. Uuden naisliikkeen synty kertoo naisten seka

3
4
5

Ks. Katainen 1994, s. 319-358.
Poytakirja Sos.dem. Naisten Keskusliiton II edustajakokouksesta 20-21.4.1963, s. 60.
Poytakirja Sos.dem. Naisten Keskusliiton II edustajakokouksesta 20.-21.4.1963, s. 41-52,
59-67.
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Naisliittolaiset saivat kuulla Vaasan maakuntapdivilla 1970-luvun poliittista nuorisomusiikkia hyena. Kuva: Tyovaen Arkisto.

sosiaalisten etta taloudellisten olojen muutoksesta, mutta myOs
nuorten naisten vieroksuvasta suhtautumisesta vanhoihin naisjarjestOihin. Ei ihme, etta 1960-luvun loppua on sanottu naisasialiikkeen toiseksi taistelukaudeksi. Radikaalin nuoremman naisjoukon nousu barrikaadeille pakotti vanhat naisjarjestOt uusimaan
nakemyksidan. Kuten aiemmin on jo tullut esille, kulttuurinen
murros oli alkanut jo sodan jalkeen, joten tyhjasta uusi aalto ei
noussut.
Suomalaisten naisten jarjestOverkosto koostui 1960-70-luvulla
puolueiden naisliitoista ja vanhoista naisjarjestOista, kuten Naisasialiitto Unionista, seka yli puoluerajojen menevista radikaaleista
ja feministisistd naisasialiikkeista.° Ryhmittymat erosivat toisistaan paitsi vasemmisto—oikeisto -orientaationsa kautta, myOs tytiskentelytavoiltaan. Toiminta tapahtui uusissa naisyhdistyksissa
epamuodollisesti pienryhmissa. Uusi naisliike ei myOskaan antanut yleisia kannanottoja kollektiivina, vaan liikkeen piirissd toi-

6 Ks. Jallinoja 1983, s. 239-247.
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mineet naiset kertoivat yksi1011isia mielipiteitaan. Tassa suhteessa
1960-luvun uusi naisliike muistutti 1970-luvun lopulla noussutta
vihread liiketta.

Taydellisen tasa-arvon vaatimus

Naisten ja ditien osuus palkkatyOssa kasvoi 1960-luvulla. Naisten
osuus kokopaivaisesti ammatissa toimivasta vaestOsta oli vuonna
1960 Suomessa 39 %. Ruotsissa vastaava luku oli 30 %, Tanskassa 28 % ja Norjassa 23 %. Naiset alkoivat danekkaasti vaatia naisten palkkatason nostamista, sehan oli noin 60-70 prosenttia miesten palkoista. Samalla vaadittiin palkkatyOn seuraamusten, kuten
paivahoitojarjestelman uusimista, osapaivatyOn tuottamien ongelmien ratkaisua ja naisten ammattikoulutuksen uudelleenjdrjestdmista.
Vuonna 1964 ty011isyyslain mukaan jarjestettiin miehille 405
ammattikurssia 30 eri ammattinimikkeelle, naisille vastaavasti tarjottiin 174 kurssia 11 ammattinimikkeelle. Naiset kaivoivat vaatimustensa tueksi raa' at tilastotiedot ja vaativat taydellista tasa-arvoisuutta miesten kanssa. Naisia narkastytti se, ettei Suomen eduskunta ollut yield tuolloin ratifioinut Kansainvalisen TyOjarjestOn
sopimusta numero 111 syrjinnan poistamiseksi. Suomi ratifioi kyseisen sopimuksen vuonna 1970.
Radikalismin nousu
1960-luku oli yleisen politisoitumisen j a vasemmistolaistumisen
kautta. Suomessa toimineista kansalaisj arjestOista Mlles kolmasosa oli poliittisia yhdistyksia — 1980-luvulla niita oli vain 13 %.
Niiden tilalle olivat tulleet urheilu-, kulttuuri-, opinto- ja harrastusyhdi stykset. Poliittinen aktivoituminen ja nakemysten karj istyminen
juuri 1960-luvulla johtui osin taloudellis-sosiaalisesta murroksesta, osin kansainvalisista vaikutteista j a eri toimijapiirien aktivoitumisesta. SivistyneistOn ja kommunistien liikehdinta voimistui ja
vasemmiston todelliset vaikutusmandollisuudet kasvoivat niille
tuloksellisten eduskuntavaalien mytita.7
7

Siisiainen 1990, s. 87.
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Talouselamassa. Suomi koki murroskauden teollisuuden ja palveluj en kasvamisen ja maatalouden supistumisen myOta. Kun yield vuonna 1960 alkutuotannosta sai elantonsa 36 % vaestOsta, oli
vastaava osuus vuonna 1980 laskenut 13 %:iin. 8 Vaki alkoi siirtya
maaseudulta asutuskeskusten lahiOihin, pohj ois- j a itaosista maata
muutettiin Etela-Ruotsin tehtaisiin tOihin. Suomi alkoi nopeasti
modernisoitua.
Poliittisessa kentassa 1940-luvulta saakka politiikan keskiOsta
sivussa olleet kansandemokraatit j a kommunistit nousivat vaikuttavaan asemaan. Vuoden 1966 eduskuntavaaleissa vasemmistopuolueet voittivat j a eduskuntaan tuli vasemmistoenemmistO. Sosialidemokraateista tuli johtava hallituspuolue. Talla tavalla muodostunut kansanrintama loi mandollisuuksia protestiliikkeille ja todellisille uudistuspyrkimyksille.
Myos kulttuurinen kentta avautui 1950-60-luvulla. On sanottu,
etta 1950-luvun modernismi oli etaisyydenottoa ja vapautumista
andistavasta kansallisesta yhdenmukaisuudesta. 9 Taiteessa modernismin tulo, teininuorison j a opiskelijoiden radikalisoituminen,
Vanhan Ylioppilastalon valtaus ja Arvo Salon Lapualaisooppera
olivat tasta nakyvia esimerkkeja. Suomen kansainvalistaminen oli
alkanut jo edellisella vuosikymmenella: populaarikulttuurin ja
amerikkalaisuuden tulo maahan elokuvien, supertahtien, lehtien j a
muodin valityksella loivat pohj aa 1960-luvun kulttuuri-ilmapiirille.
Uudet poliittiset toimij at olivat sodan kokeneen sukupolven lapsia, vuosina 1945-49 syntyneita suuria ikaluokkia. Kirjailija Arvo
Salo onkin osuvasti sanonut, eta han kutsuu aikakautta mieluummin "sukupolveksi" kuin "kuusikymmenluvuksi". On sanottu, etta
juuri tama ikaluokka olisi muodostanut ensimmaisen kerran varsinaisen suuren "autonomisen nuorison" luokan omine kulttuureineen ja arvostuksineen. i° Vaikka tama arvio on hieman
eika tee oikeutta menneisyyden "nuorille", kuvaa se hyvin suuren
ikaluokan yhtaaikaista esiinmarssia poliittiselle kentalle. Sosiaalidemokraattinen liike sai osansa tuosta uudesta voimasta ja sen
myOta tulleista poliittisen kulttuurin kaytannOista.

8 Siisiainen 1990, s. 91.
9 Alapuro 1993, s. 5.
10 Tuominen 1991, s. 45; Siisiainen 1990, s. 108-112.
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*Herraksi tulemisen pelko...
Monet tytivaenliikkeessa mukana olleet ovat muistelleet katkerina sita,
ettei heilla ollut mandollisuutta kayda koulua. Riihimakelainen naisliittolaisaktiivi Alma Kaiponen muisteli 1960-luvun alun koulu-uudistuskeskustelujen aikaan kohtaloaan nain:
Olen itse saanut kayda vain kansakoulun ja tuntenut suurta katkeruutta
eleimeid kohtaan siitei, ettei se on pidellyt niin kovakouraisesti, ettei opintielle ei ole peieissyt...Jotkut epeiilevat sitd, kuka tekee raskaat 0;64, kun kaikki
koulutetaan herroiksi. Tieto ei kuitenkaan ole taakaksi ja on varmaa, ettei
nuoret pystyvat paremmin elcimeinsei jeirjestdmacin, jos heillei on mandollisuus kayda koulua...

Sosiaalidemokraattien ohjelmassa koulukysymys on ollut keskeisella
sijalla toiminnan alkuajoista lahtien. Vaikka kansakouluasetus annettiin
jo 1860-luvulla, tuli yleinen oppivelvollisuus voimaan vasta vuonna
1922. Sotienvalisella kaudella ammattikoulutusjarjestelman luominen
ja vaatimus tyttOj en kouluttamisesta olivat muun muassa eduskunnassa
naisliittolaisaktiivien tarkeimpia vaatimuksia.
Sodan jalkeen sosiaalidemokraatit vaativat kansalaiskoulu- ja ammatillisen koulutuksen laajentamista ja vuonna 1957 kunnallisen oppikoulujarjestelman voimaantulo oli suuri voitto erityisesti naisliittolaisille.
Sosialidemokraattisen naisliiton aktiivi opettajatar Aino Malkamaki oli
keskeisella sijalla tassa uudistuksessa ja laadittua lakia kunnallisista
keskikouluista alettiinkin kutsua Lex Malkamaeksi. Olihan han esittanyt jo vuoden 1945 valtiopaivilla "kansakouluun kuuluvan keskikoulun
ja ammatillisen jatkokoulun perustamista". Malkamaki oli naisliiton
kouluasiantuntija 1940-50-luvulla. Han oli jasenena seka valtion
kansakoulukomiteassa (1936-45), koulujarjestelmakomiteassa (194647), opetussuunnitelmakomiteassa (1945-50) etta kouluohjelmakomiteassa (1956).
1960-luvulla puhalsivat uudet tuulet koulusuunnitelmissakin. Sosialidemokraattisen naisliiton vuoden 1962 edustajakokous paatyi vaatimaan "...etta 9-vuotisen yhtendiskoulun toteuttamista on kaikin keinoin
tuettava ja kiirehditteiva, jotta kaikille kansamme nuorille taataan lahjojensa mukainen koulutus yksityisestd varakkuudesta riippumatta..."
Uudistusprosessi oli hidas. Kesti kymmenen vuotta ennen kuin peruskoulu aloitti toimintansa maan pohjoisimmista kunnista vuonna 1972.
Kouluissa tapahtui "vallankumous" myOs muussa mielessa. Vuonna 1973
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Sylvi Siltanen, Vappu Heinonen ja Kirsti Toivonen kilpailevat Turussa siitei, kuka
tavoittaa herrat nopeimmin. Kuva: Tyeiveien Arkisto.

aloittivat toimintansa kouluneuvostot, joissa opettajat ja oppilaat paasivat ensimmaista kertaa vaikuttamaan oman koulunsa asioihin. Oppikouluissa koululaiset radikalisoituivat Teiniliiton aktiivisen toiminnan my&
tä. Teiniliitto oli alun perin perustettu Suomen Toverikuntien Liiton nimend vuonna 1939 ja sen perustamisajankohtakin kertoo, etta sen toiminta oli maanpuolustushenkista. 1950-luvulla teiniliike oli ns.
hippateiniyden kautta. 1960-luku oli teinien yhteiskunnallistumisen kautta. Sosiaalidemokraattiset nuoret olivat nayttavasti esilla uudessa Teiniliitossa. Teiniliiton merkitys oli suuri nuorison radikalisoitumiselle.
Oppikouluissa kriittisiksi kasvaneista koululaisista tuli kriittisia opiskelijoita yliopistoihin.
Lahteet: Sos.dem. naisliiton XXIII ed.kok. pOytakirja 27.-28.5.1962, s. 55-56,
alustuksia s. 49-50; Aino Malkamaen aloitteet. Sos.dem. naisten tekemia aloitteita 1907-54. Sos.dem. naisliiton arkisto. TA.
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2. Rauhaa j a solidaarisuutta
Eras osoitus uusista tuulista oli rauhankysymyksen paluu tyOvaenliikkeen aj amien asioiden eturiviin. Rauhanaate ja rauhankasvatus
ovat kuuluneet sosiaalidemokraattien vaatimuksiin jo 1800-luvun
lopulta. Tytivdenpuolueen ensimmaisessa ohjelmassa (1899) julistettiin, etta "rauhanaatetta on kehitetteivd ja kelyteinnOssei toteutettava sekei sotilastaakkaa suuresti kevennetteivei". Helmikuussa 1899
TyOmies-lehti ennatti ottamaan kantaa venalaistamisuhkaan:"
Eilinen kavelyretki rauhan aatten hyveiksi onnistui paremmin kuin
oli voitu odottaakaan. Yleisôei oli kokoontunut Rautatientorille kyrnmenieituhansia - veikeei niin paljon, ettei Helsingissei usein ole liikkeessei ollut...Kun suuri valkea lippu, jossa oli sanat Ei sinun pida
tappaman. ElakOOn kansain veljeys oli saapunut saattojoukkonsa
kanssa Senaatin torille, oli se telynnei odottavaa yleisOa, joka juhlallisin mielin kuunteli kokouksen hyvaksyttavaksi valmisteltua
lausuntoa...Kun yleisôei nyt, merkiksi siitei, etta se hyveiksyi luetun
lausunnon molemmilla kielilla, kehotettiin yhtymaan huutoon: EleikOOn kansain veljeys! niin tuhat meieirin yleisd yhtyi ja yhta voimakas oli kansan dani, kun sitten Eldkeitin iseiinmaa! kohotettiin.

Toinen venalaistamiskausi ja ensimmaisen maailmansodan tyrskyt
nostattivat tyiivaenliikkeessa uuden rauhanliikehdinnan. Sosialistit nakivat sodan kansainvalisen tyOvaenliikkeen uhaksi. Katsottiin, etta esiin tyOntyvat nationalistiset pyrkimykset pakottivat ty6laiset toisiaan vastaan. Toisen Internationaalin ja sen naiskomission
ensimmaisen maailmansodan aikaiset militarismin vastaiset julistukset saivat vastakaikua mytis Suomessa.
Levottomuuksien lisaantyessa vuoden 1917 lopulla marssivat
sosiaalidemokraattiset naiset useilla paikkakunnilla rauhan puolesta. TyOvaenliikkeen j ohtoa kiihdytti porvarisehdokkaiden esitys siita, etta Suomeen oli perustettava "sotalaitos". TyOvaenliike
naki sen itsedan vastaan kohdistuneena toimena.
Rauhanliikkeen uusi tuleminen 193 0-luvulla sai sosiaalidemokraattiset naiset keradmaan nimia aseistariisumisadressiin. Monet
tyOvaenliikkeen aktiivit osallistuivat 1920-luvulla perustettuj en
Suomen Rauhanliiton ja Naisten Vapauden- ja Rauhanliiton toi-

11 TyOmies 20.2.1899.
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mintaan. Sosialidemokraattinen puolue hyvaksyi vuoden 1930
maanpuolustusohjelmassaan kuitenkin vakivallan kaytOn erinaisissa tapauksissa, kuten suurissa vallankumouksissa. Asevarustelu
kiihtyi vuosikymmenen lopulla kohtalokkain seurauksin. Sosialidemokraattisen puolueen vuoden 1939 puoluekokous tunnusti riittavan puolustuslaitoksen tehostamisen valttamattOmyyden, mutta
katsoi samalla, etta tyOvaestOn oli erityisesti vieroksuttava j a vastustettava kaikkia kansalliskiihkoisia pyrkimyksia.
1960-luvulla rauhanliike aktivoitui j alleen. Vuonna 1963 perustettu Sadankomitea oli omiaan kiihdyttamaan keskustelua aiheesta. Kylman sodan ydinaseuhka, aseistakieltaytymiset j a Vietnamin
sota herattivat uinuvan rauhanliikkeen ja kokosivat joukkoihinsa
palj on nuorisoa. Sosiaalidemokraattiset naiset osallistuivat vuosina 1965-73 jarjestettyihin Vietnam-avun kerayksiin. Kiertokirjeessaan lokakuulta 1965 naisliitto kehotti yhdistyksiaan kierrattamaan listoj a varoj en hankkimiseksi Vietnamin siviilivaest011e.
Varoilla ostettiin laakkeita ja ne toimitettiin perille Suomen Punaisen Ristin kautta.
Jasenkunta ei kuitenkaan ollut kovinkaan innokas keraamaan
apua niin kaukaiseen kohteeseen: "Naisyhdistys ei ole onnistunut
saamaan ihmisia kiinnostumaan...palautan listat tyhjina...Me
kerasimme oman maan puutteenalaisille paketteina ja rahana.
Emme katsoneet teita keraysta niin tdrkeaksi...Olen kaynyt listojen
kanssa tyômaalla seka naapureissa ja tuttavissani, mutta olen saanut vastaukseksi etta avun tarvetta on kotimaassakin aivan tarpeeksi..." 12 Noissa tunnelmissa kerayksen tuotto jai vahaiseksi.

Poliittiset naisjarjestOt organisoivat myOs yhteisen Vietnam-kerayksen vuonna 1973. Saaduilla varoilla ostettiin maitojauhetta,
laakkeita ja hoitotarvikkeita Vietnamin lapsille ja aideille. Kampanja aloitettiin jakamalla esitetta Vietnamin historiasta, kulttuurista, taloudesta ja poliittisesta tilanteesta. Listoj a kierratettiin ovelta
ovelle listoin ja lippain. Naisten Vietnam-avun toimikuntaan kuuluivat puheenj ohtaj ana Svenska KvinnofOrbundee in Catherine von
Koskull-HOltta, Sosialidemokraattisen naisliiton Tyyne Leivo-Larsson, Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliitosta Helvi Saarinen,
keskustapuolueesta Anni-Helena RamO, kokoomuksesta Eva-Maij a
Pukkio, liberaaleista Else Stenroos ja Suomen Naisten Demokraat-

12 Sos.dem. Naisliiton kirjeita 1965-73, Vietnam-apu. Sos.dem. Naisliiton arkisto. TA.
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SUOMEN NAISILLE
Suomen poliittiset naisjArjestOt ovat pAdttâneet ryhty6
yhteistoimin kerdamdan avustusta Vietnamin
ja lapsille heidan jouduttua kokemaan elâmãssda'n
ankaria kArsimyksid.
VETOAMME KAIKKIIN SUOMEN NAISIIN:
TUKEKAA KERAYSTAMME.
AUTTAKAA VIETNAMIN NAISIA JA LAPSIA.

Kerdys suoritetaan 1. 3. — 31. 12. 1973 välisellà ajalla.
KerAyksen tuotto käytetdan maitojauheen, làãkeaineiden ja lastenhoitovalineiden hankkimiseen. Auttakaamme tAten vietnamilaisia rauhan ja turvatun tulevaisuuden rakentamisessa.

HelsingissA 31. 1. 1973
Keskustapuolueen Naiset
Kokoomuksen Naisten Liitto
Liberaalisen Kansanpuolueen Naiset
Sos.dem. Naisten Keskusliitto
Sos.dem. Naisliitto
Suomen Naisten Demokraattinen Liitto
Svenska KvinnofOrbundet
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tisesta Liitosta Helvi Laine. Kootut varat toimitettiin perille Kansalaisj drj estOj en Vietnam-avun toimikunnan "Avustusj una Vietnamiin" lahetysten yhteydessa.13

Kansainvedinen solidaarisuusseititiO

Paitsi sodanvastainen tyo ja sotien uhrien avustaminen, on sosiaalidemokraattien sydamia lahella ollut jo vanhastaan solidaarisuusty6. Vuoden 1969 puoluekokouksessaan Sosialidemokraattinen
puolue paatti perustaa erityisen rahaston kehitysyhteistyiita varten.
Mallia otettiin Ruotsista j a rahasto aloitti toimintansa vuonna 1970.
Esitellessadn asiaa lehdist011e puoluesihteeri Kalevi Sorsa kysyi
itsekriittisesti: "Mita me olemme tehneet maailman vdestOn enemmistOn hyvaksi, jonka olosuhteet eiveit ole parantuneet lainkaan
tai ovat suorastaan huonontuneet? "

Aluksi Kansainvalisen Solidaarisuusrahaston tarkoituksena oli
tukea ns. kehitysmaiden vapautusjarjestOja. Portugalin siirtomaat,
Mosambik, Angola ja Guinea-Bissau elivat siirtomaavallan alla,
Kreikassa oli sotilashallitus, Espanjassa j a Portugalissa vallitsi oikeistolainen diktatuuri. Vietnamin sota synnytti solidaarisuusliikkeita ja vahin erin eurooppalaisten kehitysmaatietoisuus herasi. Suomessa SaatiOn tehtdva maariteltiin marraskuussa 1970 !lain:
tukea kansanvaltaisiin tavoitteisiin pyrkivid kehitysmaiden edistyksellisia j a sosialistisia j arj estOj a j a vapautusj arj estOj a j a levittaa
Suomessa tietoja kehitysmaiden oloista seka herattaa mielenkiintoa kansainvaliseen toimintaan. SaatiOn antama tuki annettiin
humanitaarisiin kohteisiin, kasvatus-, ja koulutustoimintaan seka
j arjestOtoiminnan kehittamiseen.
Sosialidemokraattisen puolueen solidaarisuusrahaston ensimmaiset tukikohteet olivat Afrikassa, Etela-Vietnamissa ja Kreikassa. Rahaston ensimmainen toiminnanjohtaja oli Paavo Lipponen.
Mykis naiset ovat ()fleet nayttavasti mukana solidaarisuussaation
toiminnassa, kuten nykyinen presidentti Tarja Halonen. Ensimmaisessa kerayksessaan rahasto myi solidaarisuusruusua. Lisaksi piirej a j a perusjarjestOja kehotettiin toiminnan tehostamiseksi valitsemaan erityisia kansainvalisten asioiden vastuuhenkiliiitd.
13 Suomen poliittisten naisten Vietnam-avun yhteistoimikunnan kokouksen pOytakirja
31.1.1973. Kokous pidettiin Tyyne Leivo-Larssonin kotona Helsingissa Temppelikatu 15:ssa.
Sos.dem. naisliiton arkisto. TA.
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*"Vallankumous leimahti Pariisissa"
Kuten vuosien 1789, 1830 ja 1848 vallankumouksissa, nousi Ranska
mytis vuoden 1968 mellakoissa tapahtumien keskipisteeksi. Eras silminnakija kuvaa Pariisin kaduilla kaytyja "taisteluja" 23.-29.5.1968 nain:
vihdoin ketjun lapi minulta suljetaan tie Odeoniin: vanha teatteri on teindein lasaretti, sinne kuljetetaan parhaillaan haavoittuneita. Useimmat ovat kyynelkaasumyrkytyksen saaneita.
Boul 'Mich 'in suunnalla nousee sankkoja savupilvia, turha yritteiakaein suoraa tietd Pantheonille, minne poliisi on keskittanyt suuria
voimia. Sitei vastoin paasen kiertamekin Gay-Lussac-kadulle, joka on
kuin autojen hautuumaa. Kymmenen paivaa sitten siella raivosi ankara taistelu, eikei poltettujen autojen surkeita jeidnnOksiei ole
kdein kuljetettu pois...
Taistelujen meteli kuuluu yha kovempana leihestyessani vanhaa
kunnianarvoisaa yliopistoa, tilapaisiei sanitaariautoja liikkuu nopeasti edes takaisin, valkopukuisia punaisen ristin tunnuksin varustettuja nuoria seisoo katujen kulmilla halytysvalmiina. Kun lopulta
sen yliopiston portista siseidn, vastaan tulvahtaa kymmenpainen
ylioppilasjoukko tdyttei vauhtia juosten. Hetkea myeihemmin ymmarran heidein kiireensd: yliopisto on saarrettu... Ulkona kadulla on kyynelkaasua, se alkaa kirvellei silmissani vaikka saamani annos mahtaa olla eritteiin vahelinen, useilla on oikeat kaasunaamarit. Ulkona
lyodaan kovaaja kysymeittei...Sana vallankumous on kaikkien huulilla. Mutta onko se todellakaan muuta kuin neiytelmd, jonka kulissit ja
puvusto, liikehtiminen ja puhetulva ovat pereiisin helmikuun vallankumouksen peiiviltei 1848, jolloin sama rekvisiitta lainattiin vuodelta
1789...piiritetyssel Sorbonnessa..Maon ja Trotskin kuvat koristivat
seinid ja anarkistiset iskulauseet toitottavat paamaarista, joilla on
enemman tekemistei vallankumouksen romantiikan kuin todellisuuden kanssa...

Solidaarisuusrahaston nimi muutettiin sittemmin Kansainvaliseksi solidaarisuussaatiOksi ja sen toimintakentta laajeni. Samalla
se itsenastyi sosialidemokraattisesta puolueesta. Siita tuli kehitysyhteistyOta tekeva kansalaisj arjestO yli puolueraj of en. 1980-luvulla saatiO organisoi ns. prosenttiliikkeen: lahjoittajat tukivat saati218

Mytis Suomessa vasemmistolainen opiskelijanuoriso liikehti — tosin paljon maltillisemmissa merkeissd kuin mellakoiden keskuksissa Pariisissa, Kalifornian Bereleyssa tai Berliinin Freie Universitatissa. Miksi sitten opiskeleva nuoriso oli tyytymatOn? Toukokuussa 1968 haastatellun
21-vuotiaan valtiotieteen ylioppilaan Ilkka-Christian BjOrklundin mukaan "nuorison ja opiskelijoiden kohdalla on kysymys sama kuin muillakin vdhemmistOryhmillei: yksiliiillei ei ole tarpeeksi mandollisuuksia
vaikuttaa paeitOksentekoon...nykyinen demokratia ei pelaa, kysymys on
neienneiisdemokratiasta...". Niin ikaan 21-vuotiaitten opiskelijoiden
Maija Loikaksen ja Anja Kaiposen mukaan "suomalainen ylioppilas on
tottelevainen, kiltti ja saamaton..maailman tapahtumia ei seurata ...
Kadun ylioppilaan pimeys on uskomatonta. Kysyteiein mikes on se Yhdistys 9... " . 22-vuotias ylioppilas Erkki Tuomioja puolestaan valotti asiaa
tiedustelevalle toimittajalle, etta "suomalaiset ylioppilaat eivat ole yield tiedostaneet asemaansa yhteiskunnassa. Meillci on vallalla passiivinen kasvatusjeirjestelmei, jo koulussa opitaan pidattyvyyteen. Nyt on
kuitenkin tulossa muutos, saki koulun ulkopuolelta tulevan informaation meieirei on rdjeihdysmeiisesti lisdeintynyt...on kysymys nuorison itseneiistymisestei, kypsymisesta, young powerista, siitei, ettei nuoriso
peidsee tekemdein peititOksia omissa asioissaan."

Sosialidemokraattinen puolue julkaisi vuonna 1965 tiede- ja korkeakoulupoliittisen ohjelmansa. Sen lahtOkohtana oli toisen maailmansodan jalkeinen nopea "edistys" tiede-elamassa ja kansainvalisen vuorovaikutuksen lisaantyminen, minks vuoksi Suomen tuli pysyd kilpailukykyisend. Koska sosiaalidemokraatit nakivat olevansa "lahivuosina"
padvastuussa valtakunnan yleisestd kehityksesta, oli tiede- ja korkeakoulupolitiikkaan kiinnitettava enemman huomiota. He vaativat kokonaisvaltaista tiedepoliittista ohjelmaa, omaa tiedeministeria, kulttuuripolitiikan uudistamista, uusien korkeakoulujen ja virkojen perustamista. Sosiaalidemokraattien mielesta opiskelijoiden maaran lisaantyminen
kasvatti yliopistoja, mutta samalla muuttui koko yliopiston status.
Lahteet: Vallankumous leimahti Pariisissa, kirj. Heikki Brotherus. Suomen Kuvalehti nro 23, 8.6.1968, s. 22-27; Miksi ylioppilaat ovat tyytymattOmia. Suomen
Kuvalehti nro 20, 18.5.1968, s. 22-25; SDP Tiede- ja korkeakoulupoliittinen
ohjelma. Sos.dem. puoluetoimisto 1965.

on tyOta luovuttamalla palkastaan prosentin sadtiOn kohteiden avustamiseksi. SaatiOn jakamat avustussummat nousivat etenkin 1980luvulla ja vuonna 1990 saati011d oli Ines 40 000 lahjoittajaa. SäätiO kuuluu j asenena Kansainvaliseen tyOvdenapuun.14
14 Kansainv5linen SolidaarisuussaatiO 20 vuotta. 1990.
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Taiteilija Waino Aaltonen lahjoitti Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliito le
reliefin "Sydeimeni laulu" naisliiton ensimmdisessei edustajakokouksessa vuonna 1960. Kuvassa taiteilija esittelee tyotaan naisliiton Hilja Tiaiselle. Kuva:
vden Arkisto.

3. 1960-luvun suuri roolitutkimus
Kuten aiemmin on kaynyt ilmi, tekivat sosiaalidemokraattiset naiset Ruotsin malliin vedoten aloitteen naisten aseman tutkimisesta.
Valtioneuvosto asettikin syyskuussa 1966 komitean asiaa selvittamaan. Sosiaalidemokraattien rooli komitean muodostamisessa ja
itse komitean tyOssa oli keskeinen. Sen puheenjohtajana toimi Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliitosta Sylvi Siltanen ja samasta liitosta SAJ:n sihteeri Svea Degerman. "Vanhaa" sosialidemokraattista naisliittoa edustivat Impi Lukkarinen ja Helvi Raatikainen. Muina jasenina olivat sittemmin sosiaalidemokraatteihin
siirtynyt liberaali kansanedustaj a Pirkko Aro, professori Inkeri
Anttila, kansanedustajat Anna-Liisa Linkola (kokoomus) ja Irma
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Rosnell (SKDL), maisteri Hilkka Pietila (keskusta) ja toimittaja
Jutta Zilliacus (RKP) seka asiantuntijoina VTK Klaus Makela ja
dosentti Paavo Piepponen.
Aikaisemmin Suomessa oli pantu toimeen vastaavanlainen naisten oloja kasitteleva tutkimus heti sodan jdlkeen, jolloin tutkimuskohteena olivat naimisissa olevien naisten olot. MyOs tuon esityksen aloitteentekij bind olivat sosiaalidemokraattiset naiset. Vuoden
1966 komitea selvitytti laaj asti ja ammattitaitoisesti naisten asemaa mdarittavat olot. Ensimmainen suuri tutkimusalue kasitteli
tyttOj en ja poikien kasvatusta, opetusta j a kouluissa vallitsevia
sukupuolirooleja, ammattikoulutusta ja uutena ilmiOnd television
antamaa kuvaa sukupuolirooleista. Toisena tutkimusalueena esiteltiin naisten asemaa tytielarnassd ja perhesuhteiden vaikutusta
naimisissa olevien naisten ammatissa toimivuuteen, tytittOmyyden
hoitoa, tyOnvalitysta, naisten ammattiasemaa ja ansiotasoa seka samapalkkaisuutta. MyOs ditiys- ja tytisuoj elukysymykset, osa-aikaty6 seka tytiajan lyhentdminen nousivat selvityksen kohteiksi.
Komitean kolmas painopistealue oli perhepolitiikka. Siihen kuuluivat naisten aseman arvioiminen avioliitossa j a yksinhuoltaj ana,
syntyvyyden saannostely, lasten paivahoito, tyOnjako perheessa ja
perheverotuksen haitat. Viimeinen osa-alue komitean johtamassa
tutkimustyOssa oli naisten yhteiskunnallisen osallistumisen arvioiminen. Siind todettiin yks'kantaan, etta poliittisten puolueiden
jasenista oli runsas neljannes naisia, mutta heidan osuutensa puolueiden paattdvissa elimissa oli selvasti vahaisempi. Tamanhan
naisaktiivit tiesivat omasta kokemuksestaankin, nyt se oli kaiken
kansan ja miesten luettavissa.
Komitean ty6 oli tarkea saavutus sosiaalidemokraateille. Se johti
myOs merkittaviin tuloksiin. Pitkan, yli kolme vuotta kestaneen
tyOskentelyn jalkeen naisten asemaa tutkinut komitea antoi mietintOnsd. 15 Se oli perustana vuonna 1972 perustetulle Tasa-arvoasiain neuvottelukunnalle, j onka tehtavana oli edistaa tasa-arvoisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Komitean tytissa mukana ollut
Pirkko Aro on luonnehtinut komitean tyOtd rakentavaksi. Komitean puheenjohtaj a Sylvi Siltanen oli Aron mukaan yhteistyOkykyinen, mutta samalla tiukan asiallinen ja tuntui noudattavan sosialidemokraattisen puoluetoimiston ohj eita ja linj auksia.16
15 Naisten asemaa tutkivan komitean mietintO. KomiteamietintO 1970:A 8.
16 Pirkko Aro Maria Lahteenmaelle 20.10.1999.
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Naisten asemaa tutkinut komitea (1966-70) perustettiin Sosialidemokraattisten
Naisten Keskusliiton aloitteesta. Kuvassa naisliiton kihelystO patiministeri Rafael Paasion luona 25.8.1966. Naiset vasemmalta Helvi Saarinen, Taimi RinneVirolainen, Tyyne Paasivuori, Sylvi Siltanen, Anni Vallanti ja Pirkko Merivalo.
Kuva: Tyeivaen Arkisto.

4. Perhepolitiikan vuosikymmen
1970-luku alkoi naisten kannalta nayttavasti: vuoden 1970 vaaleissa naisia valittiin eduskuntaan enemman kuin koskaan aikaisemmin, ensimmaista kertaa hallituksessa istui kolme naisministeria ja ensimmaisen kerran sosiaalidemokraattinen nainen kelpuutettiin myOs muuhun kuin sosiaaliministerin paikalle. Margit
Eskmanista tuli ensin valtioneuvoston kanslian ministeri (1970) j a
sitten toinen valtiovarainministeri (1972). Aatesisar Meeri Kalavaisesta tuli opetusministeri (1970). Lisaksi Sosialidemokraattisen puolueen tarkeimmaksi sosiaalipolitiikan alueeksi maariteltiin
1970-luvulla perhepolitiikka. Puolueen perhepoliittinen ohj elma
julkaistiin vuonna 1975.
Se, miksi puolue naki perhepolitiikan kehittamisen tarkeaksi,
liittyi perheen aseman ja tehtavien muuttumiseen. Maatalousval222

taisessa yhteiskunnassa perhe oli tuotantoyksikkii ja tavallisesti
usean sukupolven muodostama "suurperhe". Teollistuminen ja
1960-luvun rakennemuutos olivat kuitenkin saaneet aikaan sen, etta
tuotanto oli siirtynyt kodin ulkopuolelle. Perhe sai elantonsa kodin ulkopuolella tehtavastd ansiotyasta. Yha enemman oli perheita, joissa molemmat vanhemmat kavivat ansiotyOssa. Nain siksi,
eta tietyn tulotason yllapitdminen kasvavassa kulutusyhteiskunnassa sita vaati, toisaalta siksi, etta teollisuudessa ja palvelualoilla tyOvoiman kysynta kasvoi.
MyOs perheen kasvatustehtdva oli muuttumassa perheiden koon
pienetessa: yhteiskunta oli ottanut aikaisempaa enemman hoitaakseen lasten kasvatuksen ja koulutuksen. Nuoriso-ongelmat, perheiden sisainen vakivalta ja perheiden hajoaminen asettivat uusia
haasteita yhteiskunnan harjoittamalle perhepolitiikalle. MyOs ikaantyneet, vammaiset ja muut syrjaytyneet eristaytyivat usein omiin
hoitolaitoksiinsa: maatalousyhteiskunnassa he olivat olleet kiintea osa perhetta.
Sosiaalidemokraatit lahtivat rakentamaan ohjelmaansa tasta todellisuudesta kasin. Ensimmainen lahtiikohta oli tasapainoisen vdestOnkasvun turvaaminen: yhteiskunnan tuli luoda ihmisille taloudelliset ja sosiaaliset mandollisuudet lasten hankkimiseen ja huoltamiseen. Perheen keskeinen merkitys yksilOille ja yhteiskunnalle
oli sailytettavd. Oli korostettava perheen turvallisuutta tuovaa merkitysta, mutta myOs sen kulttuurista roolia. Sosiaalidemokraattien
mielestd perhe loi perustan kasvatukselle. Sen kautta siirtyivat perinteet, tavat ja taidot sukupolvelta toiselle. Perhe nahtiin mykis
sosiaalisten suhteiden j a sosiaalisen tietoisuuden lahtOkohtana.
Yhteiskunnan tuli toimia niin, etta se tuki ja edisti yksilOiden oikeutta perhe-elamaan. Sosiaalidemokraatit vaativat myOs perinteisen avioliiton kautta muodostetun perheen lisaksi avoliittojen
tunnustamista.
Sosiaalidemokraattien perhepoliittinen ohjelma nosti vaatimuslistalle mytis lasten oikeudet, kuten oikeudet hyvaan hoitoon ja
ldheisiin ihmissuhteisiin. Yhteiskunnan tuli antaa vanhemmille
taloudellista, tiedollista ja asenteellista tukea lasten hoidossa ja
kasvatuksessa.
Perhepoliittisten tavoitteiden toteuttaminen oli laaj a-alainen
uudistushanke. Se edellytti sosiaalidemokraattien mielesta puuttumista alue- ja tyOvoimapolitiikkaan, asuntopolitiikkaan, yhdyskuntasuunnitteluun, oikeus- j a koulutuspolitiikkaan, terveyden- j a so223

*E-pilleri
Vaikka vanhassa sananlaskussa sanotaan, etta "lapsi tuo leivan mukanaan", on syntyvyyden saannostely kiinnostanut ihmisia vuosituhansia.
Erilaisilla taioilla, loitsuilla ja yrteilla on pyritty pitamaan lapsiluku
kohtuullisena. 1900-luvulla biologinen ja laaketieteellinen tutkimus toi
markkinoille terveydelle vaarattomia ja luotettavia ehkaisyvalineita,
jotka vaikuttivat mullistavasti naisten ja tyOldisperheiden elintasoon ja
-tapaan.
1900-luvun alkupuolella tyOldispariskunnat kayttivat ehkaisymenetelmana yleisimmin keskeytettya yhdyntaa. Naiset pyrkivat imettamaan
lapsiaan pitkaan uskoen sen ehkaisevan uuden raskauden. Nuoren aidin
kirjassa vuodelta 1932 imetys nahtiin paitsi estavan liian tiheita raskauksia, myOs suojelevan naista ennenaikaiselta "lakastumiselta". 1930luvun lopulla esiteltiin myOs ns. varmojen paivien laskemista ehkaisyj a hedelmOitymiskeinona. Kondomien ja pessaarien kayttO ja mainonta
yleistyivat 1920-30-luvulla. Muun muassa helsinkilainen kirjakauppa
mainosti ehkaisyvalineita kuvitetulla kirjasella. MyEis tyOvaenlehdissa
oli ilmoituksia huomaamattomasti lahetettavista varmuusvalineista:
"Kummisia suojeluesineitd, maaseudulle leihetetdan postivapaasti".
Valineet olivat kuitenkin tuolloin y ield niin kalliita, ettei tyOvaestO niihankkinut.
ta
MyOs sosiaalidemokraattiset naiset keskustelivat syntyvyyden saannOstelysta ja esittivat sukupuolivalistuksen lisadmista. Helsinkiin perustettiin vuonna 1934 kunnallinen sukupuolineuvonta-asema Miina
Sillanpaan ja Kaisu Snellmanin aloitteesta. Aseman avaamista perusteltiin muun muassa silla, etta maailmansodan jalkeen siveellisyys ja yleinen moraali holtyivat pahasti, mika johti sukupuolitautien leviamiseen.

siaalihuoltoon seka sosiaalipalveluihin. Perheen tuli olla yksi tarkeimmista yksikOistd ja perusteluista naissa jarjestelmissa, joten
perhepoliittinen nakOkulma ei ollut mikaan pieni tekija valtion
hallinnossa. 1970-luvun sosiaalidemokraattien mielesta se oli toimivan hyvinvointiyhteiskunnan perussolu.
Naisten yhteiskunnallisen aseman kannalta paivahoitoj arj estelman kehittyminen oli yksi tarkeimmista uudistuksista 1970-1uvulla. Sosiaalidemokraatit pitivat sita vuoden 1975 ohjelmassaan
yhtend keskeisimmista perhepoliittisista ratkaisuista. He vaativat
paivahoitopaikkoj en lisadmista, osa-aikaisia paivahoitomuotoj a,
paivahoidon sisallon ja hoitohenkiltikunnan ammattitaidon kehit224

Syntyvyyden saannostely oli mytis ajankohtainen vaimoj en palkkatyOn
lisaantyessa: "Aidit eivat endei kesta jatkuvia raskauksia". Aseman perustamista perusteltiin myOs silla, etta laittomat abortit olivat yleistyneet huomattavasti. Tilanteen vakavuudesta kertoo se, etta asiaa pantiin
tutkimaan erityinen aborttikomitea. Paitsi kansanterveydellinen ja taloudellinen nakOkulma, 1930-luvun keskusteluissa oli myOs vahva
vaestopoliittinen tendenssinsa: Suomen vaestOn uskottiin hupenevan
olemattomiin. 1930-luvun lopulta aina 1950-luvulle perheellistymista
pyrittiin verotuksen, lainoj en ja muiden yhteiskunnallisten tukien avulla tukemaan.
1960-luvulla alkoivat puhaltaa uudet tuulet myOs syntyvyyden saannOstelyssa. Uusien ehkaisyvalineiden tuleminen, ennen kaikkea hormonien kayttO raskauksien ehkaisyssa mullisti markkinat. Vuonna 1961
ehkaisy- eli e-pillerit hyvaksyttiin yleiseen kayttOOn. Ne siirsivat ehkaisyn entista enemman naisten vastuulle, mutta vapauttivat naisia myOs
epatoivotuista raskauksista ja peloista, jotka niihin liittyivat. On sanottu, etta e-pillerit edesauttoivat seksuaalista vapautumista. Varsinkin alkuvaiheessa e-pillerit olivat kuitenkin monien naisten terveydelle suorastaan vaarallisia. Naisliittolaiset vaativatkin lisaa valistusta ja tiedotusta pillereista. Mytis miehia oli valistettava ehkaisyvalineista ja yleensa
sukupuolielamasta. Heille oli annettava vastuuta perhesuunnittelussa ja
ihmissuhteissa. Naisten mukaan puolustusvoimat oli se paikka, jossa
tamantapainen tieto tavoittaisi kaikki ikaluokat.
Lande: Lahteenmaki 1995, s. 122-126; Palkkatytilainen 4/1931 ja 14/1930;
Toveritar 6/1937; Sos.dem. naisliiton XXIII:n ja XXIV:n edustajakokouksen
Nytakirjat 31.8.-1.9.1968, s. 58-59 ja 5.-6.6.1971, s. 44-45.

tamista ja vuorotyOntekijOiden lasten hoidon jarjestamista

erityisj arj estelyilla. ' 7
Sosiaalidemokraatit eivat olleet perhe-painotuksissaan yksin ja
1970-luvulla laadittiinkin huomattava maara etenkin palkkatyOssa
kayvien naisten asemaa huojentavia lake] a: Vuonna 1970 tuli voimaan tyOsopimuslaki, jossa sukupuoleen perustuvasta syrj innasta
saadettiin rangaistus, vuonna 1973 annettiin paivahoitolaki, vuoden 1976 uudistuksilla myOs isilla oli mandollisuus jadda isyys-

17 SDP:n Perhepoliittinen ohjelma 1975.
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Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliitto ja SAJ:n naiset jeittiveit 8.10.1969
peieiministeri Mauno Koivistolle kirjelmdn ja adressin eiillyshuollon parantam iseksi. Kuvassa Mauno Koivisto, Pirkko Meriluoto, Svea Degerman, Meeri
Kalavainen, Tyyne Paasivuori, Pirkko Tienhaara ja Taimi Rinne-Virolainen. Kuva:
Tyeivaen Arkisto.
lomalle ja vuonna 1978 vanhemmilla oli oikeus jakaa keskenaan
vanhempainloma.
Kaiken kaikkiaan voiman vuosia elaneet sosiaalidemokraatit halusivat palauttaa radikalismin, hippiaatteen ja vapaan rakkauden
innostamat nuoret takaisin perinteisten keskiluokkaisten perhearvojen pariin.
Tasa-arvolyii naisjeirjestOjen harteilla
Eras 1970-luvun merkkivuosista oli eittamatta YK:n kansainvalinen naistenvuosi 1975. Sita jarjestamaan valtioneuvosto asetti 23jasenisen komitean, jonka puheenjohtajana toimi kansanedustaja
Pirkko Aro. Jarjestelytoimikunnassa olivat edustettuina myEis sosialidemokraattiset naisliitot muiden naisj arj estOj en tapaan, puolueet, eri ministeriOt j a tyOmarkkinajarjestOt. Teemavuoden tavoit226

Meeri Kalavainen ja Sinikka Luja-Penttilei olivat sosiaalidemokraattisen naisliikkeen aktiiveja 1960-70-1uvulla. Kuva on 1970-luvun
alusta. Kuva: Ty&den Arkisto.

tifefifir.

teena oli kiinnittaa huomiota miesten ja naisten valilla vallinneeseen eriarvoisuuteen, j onka katsottiin olevan esteend yhteiskunnalliselle kehitykselle j a rauhanasialle. Kansainvalisen naistenvuoden vietto oli suoraa jatkoa Naisten asemaa tutkineen komitean ja
sen tyOta j atkaneen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan toiminnalle
tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta.
Puolueiden kanta sukupuolten valiseen tasa-arvotyOhiin oli hieman ristiriitainen. Periaatteessa kannatettiin Kansainvalisen naistenvuoden komitean laatimaa tavoiteohjelmaa, mutta kaytanniissa
asia siirrettiin naisjarj estiij en huoleksi: "YlIcitteivein samansuuntaisesti puolueet katsoivat, ettd niiden naisjdrjesteit huolehtivat asiasta". 18 Tasa-arvoty6 puolueissa oli yksiselitteisesti naisten asia.

18 Kansainvalisen naistenvuoden komitean tavoiteohjelma 1975; Pirkko Aro Maria Lahteenmaelle 20.10.1999.
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SOS DEM PUOLUE
Sosialidemokraattisen puolueen kunnallisvaalijuliste vuodelta 1964.
Kuva: Tyeivden Arkisto.

228

*Tane
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta eli Tane perustettiin vuonna 1972 valtioneuvoston kanslian yhteyteen naisten ja miesten yhteiskunnallisen
tasa-arvon edistajaksi ja tasa-arvoa lisadvien uudistusten valmistelijaksi.
Sosiaalidemokraateilla oli suuri merkitys neuvottelukunnan synnyssa.
Tanen perustaminen liittyi 1960-luvulla nousseeseen tasa-arvokeskusteluun ja vuonna 1966 asetetun Naisten asemaa tutkivan komitean ty6hon. MietinnOssaan vuonna 1970 komitea ehdotti sellaisen elimen perustamista, joka yhteistyOssa viranomaisten, valtion ja kuntien laitosten, tytimarkkinaj arjestOj en ja muiden yhteisOjen kanssa toteuttaisi kaytannOssa tasa-arvoa lisadvia uudistuksia. Perustetun Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ensimmaiseksi puheenjohtajaksi pyydettiin sosiaalidemokraatti Meeri Kalavainen. Miesten ja naisten tasa-arvoisuudella ymmarrettiin sukupuolten valista samanarvoisuutta ja tehtavien tasaista jakoa
perheessa, tybelamassa ja julkisessa elamassa.
Laajamittaisen perustutkimuksen lisaksi Tanen yksi tarkeimmista
saavutuksista on ollut vuonna 1987 voimaan astunut tasa-arvolaki. Sen
mukaan samasta tytista on maksettava sama palkka. Rikoslakia uudistettaessa vuonna 1995 syrjinta sukupuolen perusteella saddettiin rangaistavaksi tyOsyrjintana. Perhepolitiikassa Tane ajoi aitiysloman pidennysta ja isyysloman sallimista. Mytis koulutuspolitiikassa ajettiin tasaarvoa tyttOjen ja poikien kohtelussa. Vaadittiin myOs naisten mandollisuutta kouluttautua perinteisiin miesten ammatteihin. Esimerkiksi naispappeus sallittiin Suomessa vuonna 1988. Kahta vuotta aiemmin naisilla oli oikeus avioiduttuaan pitda oma sukunimensa. Tasa-arvolakiin
sattiin kiintiOvaatimus vuonna 1995. SukupuolikiintiOiden asettaminen
valtion ja kuntien eri toimikuntiin ja komiteoihin on ollut kuitenkin hidasta.
Tane siirrettiin vuonna 1986 sosiaali- ja terveysministeriOn alaisuuteen ja seuraavana vuonna ministeritiOn perustettiin tasa-arvovaltuutetun toimisto. Ensimmainen tasa-arvovaltuutettu oli Paavo Nikula.
Meeri Kalavainen (1972-81) lisaksi Tanen puheenjohtajina ovat toimineet sosiaalidemokraatit Liisa Jaakonsaari (1989-92) ja Tuula Haatainen (1995—).
Lande: Tasa-arvon tiennayttaja. Tavoitteita, tuloksia, tuokiokuvia 1972-1997.
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Helsinki 1997.
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VII. NaisyhteisO puolueessa

1. Puolueen naiset
Kanden sosialidemokraattisen naisliiton olemassaolo kulutti naisten voimia. Vaikka ideologisessa mielessa oltiinkin valmiita eheytykseen, olivat monet naiset niin tunteenomaisesti sitoutuneet
liittoihinsa, etta yhdistyminen oli vaikeaa. Naisliitot olivatkin sosiaalidemokraattisessa jarjestOkentassa lahes viimeisia, j otka yhdistyivat. Keskusliittoon kuulunut Sinikka Luja-Penttila on muistellut kanden sosialidemokraattisen naisliiton suhteita nain:'
Se oli aika kiivasta vielei 1960-luvullakin se vastakkainasettelu....
vanha naisliitto oli jo muuttanut seieintOjei silla tavalla, etta se ',dellteiei aina ennen vaaleja, mille puolueelle se tukensa antaa. Sehein ei
sopinut meidein pirtaan ollenkaan, semmonen tietenkeiein...sitten oli
kylla yks semmonen neuvottelukin, kai 1960-luvulla, 1966 tai 1967,
jossa oli vanhan naisliiton ja keskusliiton ihmisiei saman piiydein vieressei. En muista, mistei se aloite tuli, oliskohan se ollut niin, etta
puolueet toivo...Mutta ei siita tullut miteiein. Oltiin niin kaukana toisistaan. Minut oli otettu mukaan myOs siihen, vaikken ma kuulunut
silloin vielei keskusliiton liittotoimikuntaan. Mutta ma olin semmosena
kun veihan kentan edustajana mukana. Ja se oli semmonen ihan turha istujainen, siita ei tullut mitaan. Molemmin puolin oli asenteet
niin tiukat. — Oli paivan selveiei oikeastaan jo silloin, vaikka sitei
myôhemminkin yritettiin, etta niin kauan kuin Tyyne Leivo-Larsson
oli vanhan naisliiton johdossa, niin ei siita miteidn tulekaan. Han oli
niin kuin nahkaansa myOten kiinni...samalla tavalla kuin Aarre Simonen puolueessa, ettei siita tule sopua.

Tyyne Leivo-Larsson toimi vanhan naisliiton puheenjohtajana vuodet 1965-75, Keskusliitossa puolestaan vaihtui valta vuonna 1972,
jolloin Sylvi Siltanen luovutti puheenjohtajan paikkansa Meeri
Kalavaiselle ja Sinikka Luja-Penttilasta tuli sihteeri: liitot olivat
1

Sinikka Luja-Penttilan haastattelu 1986. TMTTK 1344/2.
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naiden henkilOvaihtoj en jalkeen kypsia keskustelemaan yhdistymisesta vakavasti: "melkein samoilla papereilla sovinto syntyi kuin
mina oli aloitettu sitti...puolueella oil tietysti toivomus, etta tdd
asia saatais kuntoon. "2

Vanhasta naisliitosta Martta Salmela-Jdrvinen ajoi tarmokkaasti liittojen yhdistymista — vanha kitka Leivo-Larssonin ja
vdlillaan ndytti elaneen yield naiden jo elakeiassa olleiden naisten
valilla. Kalevi Sorsa pyrki sovittelemaan naisliittolaisten valeja j a
kavi neuvotteluja Leivo-Larssonin kanssa taman kotona. Tyyne ei
kuitenkaan antanut periksi: "naisliitto on se oikea, alkuperainen! "
Ainoa mandollisuus eheytymiseen oli Leivo-Larssonin mukaan se,
etta Keskusliitto sulautuisi takaisin vanhaan naisliittoon, joka rekisterthtdisiin itsendiseksi liitoksi. Keskusliiton Siltanen oli vahintaan yhta itsepainen kuin Leivo-Larssonkin, eika asia edennyt.3
Salmela-Jarvinen puolestaan meni Leivo-Larssonin tietdmattd
tapaamaan eduskuntaan Luja-Penttilad j a Kalavaista. Sovinnonhakijalla oli jo niin huono kuulo, etta keskustelu kaytiin danekkaasti. Jotta Leivo-Larsson eli "Leivotar", joksi hanta kutsuttiin,
ei olisi saanut tietaa neuvottelusta, kokoontuivat naiset puhemiehend toimineen Veikko Helteen tylihuoneessa. Tuosta neuvottelusta
lahti yhdistyminen liikkeelle. Naisliittoj en yhdistymisesta padtettiin vuonna 1977, mutta kaytanniin jarjestelyjen takia varsinainen
yhdistava kokous pidettiin toukokuussa 1979. Naisliittojen 20-vuotisen erilladnolon paattymista symboloi Tyyne Leivo-Larssonin kuolema elokuussa 1979.
Uuden liiton, joka sai nimekseen Sosialidemokraattiset Naiset,
asema puolueessa mdariteltiin seuraavasti: "Naisliitto toimii Usenaisesti Sosialidemokraattisen Puolueen naisjdsenten
liittoa ei rekisterOidei, toimii liiton juridisena ptieittajeinti
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp:n peidtejsvaltaelimet".

Jo hajaannuksen alussa kiistelty asia kaihersi yha eraiden aktiivien mielia: 'kokouksessa vaadittiin avoimesti uuden naisliiton
rekisterthmista. Erillisrekisterthntid vastaan olivat etenkin nuoret
naiset, jotka mieluummin liittyivat tytivdenyhdistyksiin kuin naisyhdistyksiin. He perustelivat valintaa silla, etta katsoivat voivansa
nain paremmin vaikuttaa tasa-arvon saavuttamiseksi. Uskottiin, etta
erilliseksi liitoksi rekisterthminen irrottaisi naisia liiaksi puolue2
3

Sinikka Luja-Penttilan haastattelu 1986. TMTTK 1344/2.
Sorsa 1998, s. 46-47.
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Sosialidemokraattisten Naisten vaalipostikortti 1980-luvulta. Kuva:
TyOvden Arkisto.

organisaatiosta. Kymen, Keski-Suomen, Kuopion, Vaasan, Oulun
ja Lapin piirit kannattivat rekisteroimattomyytta. Sen sijaan Pohjois-Karjalan ja Uudenmaan piiri seka Helsinki kannattivat Tuulikki Kanniston esittamaa rekisterOimistd. Asiasta danestettiin ja
tulokseksi tuli, ettei naisliittoa rekisteroity erilliseksi liitoksi.
Itsekriittisia huomioita hajaannuksen vuosilta tuli useampien kokousedustajien terveisina. Esimerkiksi Uudenmaan piirildiset näkivat, etta hajaannuksen valtataistelu kaytiin eraiden henkilOiden
kesken kenttavaen tietamdtta.
Uusille urille landettaessa sosiaalidemokraattiset naiset ottivat
ensisij aiseksi tehtdvakseen tasa-arvon lisadmisen. LahtOkohtana
vuoden 1979 kokouksessa tuntui olevan ajatus, etta. "naisena ja
eiitind tieddn hyvin, ettei teimei maailma on miesten maailma. Tdmei
meidein yhteiskuntamme ei ole tasa-arvon yhteiskunta". Osoituk-

sena epatasa-arvoisuudesta nahtiin se, eta erityisia naistenvuosia
(1975) ja lastenvuosia (1979) piti jarjestaa. Katsottiin, etta tasaarvoisuutta sukupuolten valilla oli lisattavd seka Sosialidemokraattisen puolueen sisdlla etta yleisemminkin yhteiskunnassa.
Tasa-arvo-ohjelman lisaksi kokous esitti toisen tarkedn suunta•
paperm ja se koski kansainvalista toimintaa. Naisliiton kansainva232

linen ohj elma kasitti kolme aihetta: aseistariisunnan, ihmisoikeudet ja uuden kansainvalisen taloudellisen j arj estelman. Naisten
aseistariisuntavaatimus nousi Sosialistisen Internationaalin aseriisunnan tyOryhman esityksista. Suomelle tyOryhman toiminta oli
tuttua erityisesti siksi, etta puolueen puheenjohtaja Kalevi Sorsa
oli tyOryhman puheenjohtaja. Naisten mukaan aseisiin tuhlatut
suunnattomat rahamdardt olisi suunnattava kehitysmaihin. Ihmisoikeuksilla naiset tarkoittivat oikeutta ihmisarvoiseen elamaan.
Naiset pyrkivat lisaamaan kansainvalista solidaarisuustyiita pohjoismaisten sisarj arj estOj en seka Sosialistisen Internationaalin ja
Naisinternationaalin kanssa.4
Naiset puolueen periaateohjelmassa
Miten sitten naiset ovat nakyneet Sosialidemokraattisen puolueen
periaateohjelmissa? Puolue on maaritellyt ohjelmansa ensin perustamiskokouksessaan vuonna 1899 Turussa, Forssan kokouksessa
vuonna 1903, vuonna 1952 j a vuonna 1987 Helsingissa pidetyissa
puoluekokouksissa. Seuraavassa palataan ajassa taaksepain ja tarkastellaan sita, mita. periaateohjelmat oikein sanovat naisten oikeuksista.
Turun kokouksessa vuonna 1899 Suomen TyOvdenpuolueen ensimmaiseen ohjelmaan kirjattiin kolme vaatimusta, jotka koskivat
naisten aseman kohentamista:
1) Yleinen, yhtdlainen ja valitOn vaali- ja danioikeus kaikille
21-vuotiaille Suomen kansalaisille sukupuoleen katsomatta kaikissa
vaaleissa ja aanestyksissa, 2) naisten ja miesten taydellinen yhdenvertaisuus ja 3) naistarkastajia asetettava ja tyOvaensuojelulainsdadantOd kehitettava. Uudistusvaatimukset nousivat saksalaisten
sosialistien Erfurtin ohjelmansa.
Suomen Sosialidemokraattiseksi puolueeksi nimensa vaihtanut
tytivaenpuolue uusi ohjelmaansa Forssan kokouksessa vuonna
1903. Mytis tassa kokouksessa naisten oikeuksien parantaminen
otettiin kolmessa eri kohdassa esille. Adni- ja vaalioikeuden vaatimus oli ensimmaisella sijalla, toiseksi vaadittiin naisille ilmaista
synnytysapua seka terveydenhoidon valtiollistamista ja kunnallista-

4 Sosialidemokraattisten Naisten I liittokokous Nytakirja 27.5.1979, s. 42-46, 49-52.
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mista. Kolmas kohta oli sama kuin Turun kokouksessa: "Kaikkien
rajoitusten poistaminen, jotka asettavat naisen yleis- ja yksityisoikeudellisessa suhteessa ala-arvoisempaan asemaan kuin miehen" . Naiden lisaksi Forssan kokouksessa kasiteltiin tyOsuojelu-

lainsdadannOn uusimista. NaistyOldisten osalta vaadittiin naisten
yOtykin kieltamista, raskaana olevan naisen tyOn keventamista tai
kieltamista. Lisaksi vaadittiin kiellettavaksi kaikki naista ruumiillisesti vahingoittava ty6. MyOs vaatimus naisammattientarkastajien
maaran lisdamisesta pysyi vaatimuslistalla.
Naiden lisaksi "kansanvakuutuskeskustelu" nostatti vaatimuksia leskien ja orpojen vakuuttamisesta. Koska naisten taloudelliseen asemaan vaikutti myOs perheen koko, huollettavien lasten ja
vanhusten maara, olivat Forssan kokouksen vaatimukset tarkeita
naisten aseman nakkikulmasta. Puoluejohto oli jo aiemmin kiinnittanyt erityista huomiota naisten asemaan yhteiskunnassa, kuten puheenjohtajana toiminut Nils R. of Ursin ja Taavi Tainio. Naisista
puoluetoimikuntaan kuului Ida Ahlstedt (Aalle-Teljo).

Valtiollisen demokratian lujittaminen

Sosialidemokraattisen puolueen vuoden 1952 puoluekokous uusi
osin vanhentunutta periaateohjelmaansa. Forssan ohjelman kulmakivi oli ollut danioikeusuudistus, 1950-luvun alussa tarkeimmaksi
kysymykseksi nousi valtiollisen demokratian luj ittaminen.
Naisten aseman huomioonottaminen nakyi vuoden 1952 periaateohjelmassa selvasti yleisemmalla tasolla kuin Forssan ohj elmassa. Kun Forssan kokouksessa puhuttiin erityisesti "naisen asemasta", vuonna 1952 puhuttiin tyOvaestOn asemasta yleensd ja kaikista kansalaisista, tasa-arvosta ja samanarvoisuudesta. Vain yhdessa periaateohjelman kohdassa mainitaan erityisesti naiset: "Suomen Sosialidemokraattinen puolue pyrkii taloudellisten ja sosiaalisten uudistusten seka talousjarjestelmein muuttamisen avulla yhteiskunnan kaikkien jasenten samanarvoisuuteen, niin ettei syntyperei tai rikkaus eika niiden avulla saavutettu valta, vaan henkileikohtainen kyky, taito ja siveellinen kunto ovat niin naisen kuin
miehenkin yhteiskunnallisen aseman perustana". Yksi1011isten

ominaisuuksien korostaminen astui puolueohjelmaan.
Verrattaessa vuoden 1952 periaateohjelmaa Forssan ohjelmaan
voidaan sanoa, etta naisten asemaa ei nahty enda niin heikkona,
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Naiset miestensti tukena. Pertti Paasio puhuu Sosialidemokraattisten
Naisten retkeilypaivilla vuonna 1985 ja Pohjois-Heimeen Maija-Liisa
Jeirvi tarjoaa sateensuojaa. Kuva: Sos. dem. Naisten toimisto.
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end se olisi vaatinut erillisia mainintoj a ohjelmdan. Tahan naisten
nakymattOmyyteen vaikutti se, ettd vuosisadan alussa naisten ty6suojelu, vaimojen vajaavaltaisuus ja danioikeus olivat keskeisia
vaatimuksia. 1950-luvun alkuun tultaesa pahimmat ongelmat oli
korjattu: naiset olivat saaneet danioikeuden, vaimot olivat lain edessä yhta tasa-arvoisia kuin miehet ja tyOsuojelussakin raskaana olevan naisen suojelussa oli saavutettu tuloksia. Lisaksi sosiaalidemokraattien keskeisimmat ditiys- j a lastenneuvoloita j a lastensuojelua koskevat vaatimukset oli saatu ainakin osittain toteutettua.
Kansalaisten, siis mykis naisten, perusturvan pohja oli rakennettu
j a sosiaalidemokraatit lahtivat lujittamaan sosiaaliturvaa j a rakentamaan Suomesta hyvinvointivaltiota.
Keskenertiinen Casa-arvo

Helsingin vuoden 1987 puoluekokouksen lahtOkohtana oli yhdistad vahan vanhaa j a vahan uutta: "Sosialidemokratia on aate, jonka ihanteena ja paamaarana on vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden yhteiskunta, yhteisty6n ja rauhan maailma". Useimpien

suomalaisten elaman perusedellytykset olivat muuttuneet sitten
1950-luvun ainakin kandessa suhteessa. Ensinnakin, Suomea voitiin 1980-luvulla nimittaa hyvinvointivaltioksi: monet taloudelliset ja sivistykselliset tavoitteet, jotka oli kirjattu ensin Forssan ja
sitten vuoden 1952 periaateohjelmaan, olivat toteutuneet. Toiseksi
ympdrOiva maailma oli muuttunut: kansalliset ongelmat kietoutuivat entista tiiviimmin kansainvalisiin, globaaleihin ongelmiin.
Uudistetussa periaateohjelmassa jatkettiin linjaa, joka nakyi jo
vuoden 1952 ohjelmassa. Naiset eivat olleet sukupuolensa perusteella erityisryhma, eivat liioin "tp5vdked", vaan yksilOita. Sosiaalidemokratian nahtiin yhdistavan yksilolliset tavoitteet yhteiskunnalliselle tasolle. Naisten epatasa - arvoinen asema kuitenkin tunnustettiin: "Tasa-arvon toteutuminen on edelleen kesken. Sukupuolten tasa-arvoisuus on toteutettava tyeissa, perheessa ja yhteiskunnassa". Perheen sisaisen tasa - arvon vaatimus oli uutta. Perheiden

selviytymista oli tuettava muutenkin. Kotitaustan taloudelliset ja
sivistykselliset erot nahtiin vaikuttavan lapsiin jo ennen kouluikda,
joten naiden eroj en tasaamiseksi oli pyrittava parantamaan perheiden asemaa ja tukea niitd kasvatustehtavassaan.
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Puoluekokousvaki muistutti myOs itselleen, etta puolueen toimintaperiaatteita olivat avoin keskustelu ja tiedonkulku seka jasenten tasa-arvoisuus. Mytis tytielamaan kiinnitettiin huomiota:
"TyOsuhde ei saa olla alistussuhde. TyOntekijejiden itsehallinto
merkitsee yksilein itsenaisyyttei ja turvallisuutta tyejsseiein, tyeintekijejiden toimintaa yhteisten etujen puolustamiseksija oikeutta osallistua tyopaikkojaan ja tuotantoa koskevaan patiteiksentekoon...
Tyejn keisitettd on laajennettava koskemaan myeis erilaisia itsensa
toteuttamisen, kanssaihmisten palvelun ja yhteiskunnan rakentamisen muotoja".

Verrattaessa vuoden 1987 periaateohjelmaa edelliseen tai Forssan ohjelmaan, oli 1980-luvun sosiaalidemokraatti korosteisen yksi1011inen. Lahes j okaisessa periaateohj elman tavoitteessa annettiin arvoa yksilOn omille valinnoille ja tuettiin yksilollista kehitystä sekd kunnioitettiin jasenten henkilOkohtaista vakaumusta. Yksileollisyytta korostava 1980-luvun sosiaalidemokraatti erosi selvasti vuosisadan alun kollektiivisesti aj attelevasta aatetoveristaan.
Ajattelutavan muutos kieli yhteiskunnan sosio-ekonomisista ja kulttuurisista muutoksista, mutta myOs poliittisten painotusten muutoksista. Vuosisadan alun sosiaalidemokraattinen ideologia oli toisenlainen kuin 1920-luvun, 1940-luvun tai 1960-luvun sosialidemokratia. Jotakin kuitenkin pysyi mukana sadan vuoden aj an: tasaarvon vaatimus, heikompien tukeminen ja kansainvalisyys. 1980luvun sosialidemokratia avautui tunnistamaan ja arvioimaan laajemmin kuin aikaisemmin sellaisia yhteiskunnallisia epakohtia kuin
etnisten tai seksuaalisten vahemmistOjen asema, ikarasismi ja
luonnonsuoj elukysymykset.
Toinen mielenkiintoinen piirre vuoden 1987 periaateohjelmassa
oli se, etta sukupuolten valinen tasa-arvo kirjattiin huomattavasti
selkeammin esiin kuin vuoden 1952 ohjelmassa. Itse asiassa vuoden 1987 periaateohjelmassa palattiin ensimmaisen puoluekokouksen vaatimukseen: "Naisten ja miesten taydellinen yhdenvertaisuus". Sukupuolten yhdenvertaisuuden vaatimus nayttaa olleen
yksi vaikeimmin toteutettavista vaatimuksista: muilla rintamilla on
menty eteenpain, mutta tasa-arvokysymys nayttaa j aavan periaateohj elmien kestovaatimukseksi.5

5 Sosialidemokraattisen puolueen periaateohjelmat 1899, 1903, 1952 ja 1987. TA.
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Uudet uljaat naiset

Sosiaalidemokraattisia naisia varvattiin ministeripaikoille yield
1970-luvun alkupuolella naisista, joista suurimmalla osalla oli
naisjarjestO- j a tyOldistausta. Heita olivat muun muassa Alli Lahtinen, Margit Eskman, Meeri Kalavainen ja Sinikka Luja-Penttila.
Sen sijaan vuosikymmenen lopulla ja etenkin 1980-luvulla alettiin
sosiaalidemokraattien naisministerit valita yha useammin muualla
kannuksia saaneista naisista. Ei liene sattuma, etta samaan aikaan
kun politiikka kaupallistui ja "televisioitui", astuivat politiikan
nayttam011e hyvannakOiset, yliopistoissa opiskelleet ja itsevarmat
naiset. Nain mytis poliittisessa vasemmistossa. Sdp:n puheenjohtaj a Rafael Paasio lienee tietoisestikin tehnyt tilaa uusille, nuorille
voimille.
Selva paatepiste ja uuden alku tassa perinteessa oli vuonna 1975
eduskuntaan Satakunnan piirista valittu Pirkko TyOlajarvi. Hanta
ennen ja hanen jalkeensa ministeriposteja saaneet naispoliitikot
edustivat eri tyylej a. 1980-luvun poliitikkotyyppia edustivat muun
muassa Kaarina Suonio ja Vappu Taipale. Nama uuden aallon poliitikot olivat korkeasti koulutettuja, omassa ammatissaan patevia
eivatka valttamatta tyOldis- ja naisjarjestOtaustaisia. Esimerkiksi
filosofian ja oikeustieteen kandidaatti Suonio ei ollut toiminut naisj arj estiiissa ja isdkin oli professori. Taipale puolestaan on laaketieteen ja kirurgian tohtori. Uudet naiset saivat suhteellisen nopeasti
ministerinsalkun 1970-80-luvuilla ja siirtyivat aika nopeasti myOs
politiikan nayttamOlta sivuun korkeisiin virkoihin. Taipale valittiin kolmen ministerivuoden jalkeen sosiaalihallituksen pdaj ohtajaksi ja sittemmin Stakesin padjohtajaksi. Suonio puolestaan siirtyi ensin Tampereen kaupunginjohtajaksi ja sitten maaherraksi oltuaan ministering viisi vuotta.
Naista naisista on sanottu, etta heidat siirrettiin syrjaan juuri
silloin, kun heista alkoi tulla liian vaarallisia kilpailijoita miehiselle puoluejohdolle. Niin tai nain, kukaan naistd naisista ei jaanyt
puoluej ohtoon. Kauppatieteiden kandidaatin Pirkko TyOlajarven
"haikaisevan nopea nousu", joksi Kalevi Sorsa on sita nimittanyt,
oli itse asiassa samantyylinen kuin Sorsalla itsellaan. Vanhan
jarjestOvaen mielesta namd uuden aj an poliitikot tulivat tuntemattomuudesta, halusivat kaikki heti ja edustivat ehka enemman itse-
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Liian vahva ja itseneiinen?
Pirkko TyOleijarvi olisi ehkei
ollut Suomen ensimmeiinen
naispuolinen peieiministeri,
jos han olisi hyveiksynyt presidentti Urho Kekkosen suunnitelmat. Kuva: TOveien Arkisto.

aan kuin vaalipiirejaan. 6 Mina uudentyyppiset poliitikot eivat olleet ainoastaan naisia, vaan puoluejohtoon alkoi pyrkia myOs nuoria miehia, kuten Erkki Liikanen ja Matti Ahde.
Kun puolueen johtoon pyrki samalla kertaa suhteellisen samanikaisia, koulutettuja ja padmadratietoisia poliitikkoja, aiheutti se
ristiriitoj a ja suoranaisia valtataisteluj a. Tunnetuin niista lienee
puolueen varapuheenjohtajaksi vuonna 1975 nimitetyn TyOlajaryen ja puoluesihteeri Liikasen keskinainen antipatia. Toimittaja
Lasse Lehtiselle antamassaan haastattelussa TyOlajarvi sanoo, etta
hanesta pyrittiin pdasemaan eroon, hanta syytettiin oikeistolaisuudesta, oman edun tavoittelusta j a epatoverillisesta kayttaytymisestd: "Minusta on vapaa puolue se, jossa on turvallista olla puoluesihteerin epeisuosiossa".7

Satakunnan piirilla, joka alunperin nosti TyOlajarven kansanedustajaksi (1972), oli sittemmin omat ristiriitaiset tunteensa edustajaansa kohtaan. Eika vahiten sen takia, end piirissa toimi jo yksi
vahva nainen, "todellinen" jarjestOnainen, nimittain Margit Esk-

6
7

Ks. mm. Lehtinen 1982, s. 81-82, 88.
Lehtinen 1982, s. 96.
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man. Puoluejohto oli nostanut Eskmanin puolueen historian ensimmaiseksi naispuoliseksi varapuheenj ohtaj aksi Tampereen kokouksessa 1972, mutta seuraavassa puoluekokouksessa se ohjasikin
Eskmanin ulos ja antoi hanen paikkansa TyOlajarvelle. 8 Kalevi
Sorsan mukaan Eskman otti asian raskaasti. 9 Tamd johtui osittain
siita, ettei Eskmania eika liioin TyOlajarved valmisteltu etukateen
puoluejohdon suunnitelmista.'°
Valinnasta tuli itse asiassa kolmiodraama, silla mytis Alli Lahtinen oli varteenotettava kandidaatti Eskmanin sijalle. Lahtisesta
elamankerran tehnyt Sakari Kiuru kertoo, etta puoluejohto ei oikeasti halunnut TyOlajdrved varapuheenj ohtaj aksi. Hanen nostamisensa ehdokkaaksi oli vain hamaysyritys: itse asiassa puoluejohto halusi vaihtaa Eskmanin Alli Lahtiseen. Lahtinen oli ilmeisesti arsyyntynyt syrjayttamisestaan ja kutsui sittemmin kotiinsa
keskustelemaan seka TyOldjarven etta Eskmanin. Lasse Lehtisen
mukaan TyOlajarvi on muistellut tapaamista nain: "Allille oli ominaista suoruus. Kun han oli kuullut, miten puolueen "junttamiehet"
olivat halunneet kayttaa minua — siitei miteiein minulle puhumatta
— Margit Eskmanin sivuuttamiseen ja Allia muka suosiakseen
SDP: n varapuheenjohtajan vaalissa, Allin epeiluulot vdistyiveit.
Asiat selkiytyiveit. Vellillemme ei jeieinyt miteian kitkaa"."

Eskmanin j a TyOlajarven vandinvaihdon kipeys kertoo hyvin ja
konkreettisesti toisaalta puoluejohdon saneluvallasta, toisaalta jarj estaulttuurin muutoksesta. Vanheneva naistoiminnassa "ryvettynyt" jarjestOjyra sai mennd uuden, naisliikkeeseen kriittisemmin
suhtautuneen komeetan tielta. Komeetan, j onka oma poliittinen tie
paattyi samantyyppiseen syrjayttamiseen. TyOlajarvi oli todellinen
uhka: ennen vuoden 1984 puoluekokousta puhuttiin, etta TyOlajarvi tulisi haastamaan Sorsan puheenjohtajakisassa ja kaikkien tiedossa oli, etta Kekkonen oli tarjonnut TyOldjarvelle paaministerin
paikkaa toukokuussa 1979 — tosin kehuttuaan tad sita ennen alykkaaksi ja hyvin naiselliseksi naiseksi.12

8
9
10
11
12

Lehtinen 1982, s. 87.
Sorsa 1998, s. 229.
Lehtinen 1982, s. 87.
Kiuru 1994, s. 128,145.
Lehtinen 1982, s. 126-127,11-13.
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Sosiaalihallituksen paajohtaja Alli Lahtinen (1926-1976) oli yksi eturivin naispoliitikkoja 1960-70-luvulla. Kuvassa Lahtinen nelyttelijei
Hannu Kahakorven kanssa television viihdeohjelmassa 1960-704uvun vaihteessa. Kuva: Tyeiveien Arkisto.
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*Naisinternationaali
Sosialistinen naisinternationaali on Sosialistisen Internationaalin (SI)
rinnakkaisjarjestO, johon kuuluvat SI:n piiriin kuuluvien jasenpuolueiden
naisjarjestOt. Sen paamadrand on yllapitaa yhteyksia puolueiden naisjarjestOjen kesken, vaihtaa kokemuksia, levittaa tietoa ja pyrkia toimimaan kaikenlaisen syrjinnan poistamiseksi yhteiskunnassa, mukaan lukien sukupuolten valinen epatasa-arvo.
SI:n naisten neuvosto on perustettu vuonna 1907 Stuttgartissa Ensimmaisen Internationaalin toisen kokouksen yhteydessa. Kuten tarnan
teoksen alussa on esitelty, oli suomalaisten edustajana kyseisessa kokouksessa Hilja Parssinen ja vuoden 1910 KOOpenhaminan kokouksessa
suomalaisia sosiaalidemokraatteja oli viisi. Kolmannessa Bernin kokouksessa 1915 Suomella ei ollut edustajaa. Ensimmainen maailmansota
keskeytti toiminnan ja seuraavat kokoukset pidettiin sosiaalidemokraat-

tisten tunnusten alla vuosina 1923, 1925, 1928 ja 1931, minka jalkeen
maailmanpoliittiset tapahtumat keskeyttivat jalleen jarjestOn toiminnan.
Toisen maailmansodan jalkeinen ensimmainen kokous pidettiin vuonna 1948 Wienissa. Siella valittiin jarjestOn puheenjohtajaksi tanskalainen Nina Andersen. Sodanjalkeista kansainvalista naistoimintaa leimasi sodanvastaisuus: tunnuslauseissa vaadittiin rauhaa, vapautta, humanismia ja kansojen valista ystavyytta. Vuoteen 1955 yhteisti kaytti nimed Sosialidemokraattisten Naisten kansainvalinen komitea. Sen j alkeen se kulki Sosialidemokraattisten Naisten kansainvalisen neuvoston
(ICSDW) nimella. Vancouverin kokouksessa vuonna 1978 nimi muutettiin jalleen. Siita tuli Sosialistinen naisinternationaali eli SI Women.
Suomen sosiaalidemokraattisten naisten hajaannuksessa naisinternationaaliin kuului Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliitto. Vuoden 1978

kokouksessa Helvi Saarinen valittiin jarjestOn yhdeksi varapuheenjohtajaksi.
Paitsi kansainvalisen naisinternationaalin toimintaan, suomalaiset
sosiaalidemokraattiset naiset osallistuivat aktiivisesti mytis pohj oismaiseen yhteisty6hOn. Vuosisadan alun vierailuj en ja henkiliikohtaisten
verkostoj en ja tuttavuuksien jalkeen siirryttiin vuonna 1935 jarj estamaan
ns. Pohjoismaisia Naisten paivia. Ensimmaiset pidettiin Tukholmassa,
vuonna 1937 KOOpenhaminassa ja vuonna 1938 Helsingissa. 1940-1uvulla *via pidettiin kaksi kertaa (1946 ja 1948). 1950-luvulla yhteydet
tiivistyivat ja yhteisty6 on jatkunut naihin paiviin saakka.
Lande: Sos.dem. naisliiton vuosikertomukset 1907-57. TA; Rauha, Rakkaus,
Solidaarisuus. Kv. monistesarja no 1/1978. Sosialidemokraattiset Naiset. TA;
Naisliiton osallistumisesta kansainvalisiin ja pohjoismaisiin kokouksiin, ks. liite
5.
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Sosialidemokraattisen puolueen eduskuntavaalijuliste
vuodelta 1987. Kuva: Tyeivaen Arkisto.

Sosialidemokratia

-aate joky etenee

2. Mannen liitto
Marianne Laxenin persoona leimasi sosiaalidemokraattisten naisten toimintaa 1980-luvulla siind maarin, etta on perusteltua kutsua
ajanjaksoa Mariannen eli Mannen kaudeksi. Tultuaan valituksi
vuonna 1979 naisliiton paasihteeriksi Laxen madritteli naisliiton
tehtavaksi ennen kaikkea koulutus- j a agitaatiotyOn. 1960-luvun
hengen mukaisesti oli valttamatOnta kehittaa edelleen jasenistOn
tietoisuutta ei ainoastaan naiskysymyksissa, vaan myOs talouspolitiikassa j a yleispolitiikassa. Hanen mukaansa naisten jarjestiirakennetta oli kehitettava siten, etta se toimisi samojen periaatteiden mukaisesti kentaltd liittotoimikuntaan. Nain ei syntyisi kuilua
jasenistOn ja johdon
Laxen ei suhtautunut niin mustasukkaisesti naisten omaan liittoon kuin vanhemman polven naiset. Heille naisliitto oli ensisij ainen toiminnan kehittamisen kohde. 1980-luvun naisliikkeessa
mukana olleet nuoremmat naiset painvastoin avasivat naisliiton ovet
ja olivat tyytyvaisia, jos naisliittoon kuulumattomia naisia toimi
sosiaalidemokraattisten tunnusten alla muissa yhteyksissa, kuten
ammattiyhdistysliikkeessa: "Nama uudet naiset ovat toimineet la-
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hinnei tyeipaikkatasolla eivatka siis varsinaisesti sos.dem. naisjeirjesteiissei. Tama ei kuitenkaan ole mukaan haitta" .13

Naiset — puolueen perheenemannat

Naisliittolaisten tasa-arvotyOn Laxen madritteli kohdistuvan ensisijaisesti puolueen sisdlle: "Mita paremmin pystymme saamaan
omaa vakeeimme Casa-arvon kannattajiksi, sita paremmin voimme
saada ulkopuolisia ihmisiei mukaan". Laxen naki, etta puolueen

tasa-arvovaatimus j a kaytannOn toiminta eivdt olleet tasapainossa:
"...minusta sos. dem. puolueen kannatuksen paikallaan pysyminen
1970-luvulla on yksi osoitus siitei, etta sanoma ja keiytantej eiveit
ole olleet sopusoinnussa keskendein". Laxen vertasi puolueen ja
yhdistysten naisia perheenemanniksi: "Perusosastotasolla voidaan
neihdei naisten perinteisesti toimineen juuri teissa roolissa. Tietoista yritysta tasa-arvoon ei ole ollut ja tilanne on hyvaksytty molemmin puolin. " Laxënin mukaan naiset olivat keittaneet kahvia yh-

teisissa kokouksissa, tiskanneet j a istuneet ompelukerhoissa tuottaen rahaa yhdistykselle. Kootut rahat oli kaytetty sitten miesten
vaalikassoihin. Naisten ty6 oli hukkunut tallaiseen perusjarjestotyohon, olihan heita selvasti vahemman piiritasolla, puoluejohdosta
puhumattakaan.
Laxenin periaatteellinen kanta naisten erillistoimintaan oli kielteinen. Hanen mukaansa naisten ei tulisi toimia ulkopuolisena
painostusjarjestOnd puolueelle, vaan painostuksen tulisi tapahtua
kouluttamalla ihmisia tiedostamaan asioita. TallOin jokainen alasta ja asemastaan riippumatta veisi "naisasiaa" eteenpain. Eriytyminen voisi johtaa naisten syrjaytymiseen paatOksenteossa. Keskittyminen "epapoliittiseen" naisasiaan vahvistaisi Laxenin mukaan sukupuolten eriarvoisuutta politiikassa."
Tasa-arvon vuosikymmen

Yleisesti ajatellaan, etta 1980-luku oli tasa-arvon vuosikymmen.
Min olikin. Se nakyi muun muassa naisten osuuden kasvuna edus13 Marianne Laxenin haastattelu. Teoksessa Naisten ty0 1980, s. 103-107.
14 Marianne Laxdnin haastattelu. Teoksessa Naisten ty0. 1980, s. 103-107.
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Marianne Laxen (vas.) ja Vappu Taipale vauhdissa Sosialidemokraattisten Naisten retkeilypaivilla vuonna 1985. Kuva: Sos.dem. Naisten
toimisto.

kunnassa ja puoluekokouksissa. Taloudellinen nousukausi avasi
naisille kasvavia toimintamandollisuuksia: kaikkien kukkien annettiin kukkia. Puoluejohtoon naisten oli kuitenkin vaikea kivuta.
Olivathan Margit Eskman ja Pirkko TyOlajarvi toimineet varapuheenjohtajina, mutta puoluesihteerin ja puoluejohtajan paikat
olivat yield naisten saavuttamattomissa. Todellinen kadenvaantii
puoluesihteerin paikasta kaytiin sosiaalidemokraattien vuoden 1981
245

puoluekokouksessa, jossa Marianne Laxen havisi tiukassa sihteerikilvassa Erkki Liikaselle. Ei siis ihme, etta Laxen naki periaatteidensa vastaisesti erillisen naisjarjestOn tarpeelliseksi niin kauan
kuin puoluekaytantO ei toiminut tasa-arvoisesti. Laxen arvostelikin
tiukasti vallitsevaa puoluekaytantOd, joka syrji naisia: "Edessa on
pitka taistelu, ennen kuin naisjeirjestOt muuttuvat tarpeettomiksi... ".15

Feminismi ja sosialismi

Feminismi eli uusi naisliike lOi itsensa lapi myOs Suomessa 1970—
80-luvulla. Sen juuret olivat 1960-luvun amerikkalaisessa kansalaisoikeus- ja opiskelijaliikkeessa, josta radikaalit naiset pettyneinä toimintamandollisuuksiinsa irtautuivat. Feministit karttoivat toiminnassaan perinteista j arjestOorganisaatiota ja julistivat toimivansa ryhmissaan demokraattisesti. He perustivat tiedostusryhmia,
jotka ottivat tunnuslauseekseen "henkilOkohtainen on poliittista".
Se perustui ajatukseen, etta naiset omien kokemustensa kautta kasvoivat yhteiskunnalliseen tiedostamiseen. Feministit nakivat yhteiskunnassa vallinneen sukupuolten valisen eriarvoisuuden poliittisena ja vaativat siksi yhteiskuntaj arj estelman muutosta. Uudelleen organisoituneet sosialidemokraattiset naiset madrittelivat suhteensa feministiseen liikkeeseen vuonna 1980. Sosiaalidemokraatit arvioivat feminismia silta kannalta, olisiko "meilld mandollisesti jotakin opittavaa feministeilta ja jos on, niin mites". 16

Vaikka sosiaalidemokraattien naisverkostossa oli mytis naisia,
jotka julistautuivat feministeiksi, kuten vuonna 1982 sosiaali- ja
terveysministeriksi nimitetty Vappu Taipale, 17 oli suhtautuminen
uuteen feministiseen liikkeeseen yleensa kriittista. Naisliitossa feminismia kritisoi nuoren naissukupolven edustaja Marja Lehto
vuonna 1980 nain: "Naiset eiveit muodosta yhteneiistei ryhmeiti.
Erilaisessa yhteiskunnallisessa asemassa olevien naisten objektiiviset edut ovat niin erilaiset, etta yksiselitteisestei "naisten vaihtoehdosta " tuskin voidaan puhua...Sisaruuden küsitetta voidaan kritisoida samalla tavoin kuin "naisten vaihtoehtoa". Kun se esite-

15 Marianne Laxdnin haastattelu. Teoksessa Naisen ty6. 1980, s. 103-107.
16 Lehto Marja, Feminismi ja sosialismi. Tietosisko 1/1980.
17 Kuusipalo 1999, s. 67.
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teitin itsestdein selveinel, voidaan tuskin veilttyei pettymyksilta
kelyteinneissei...Sisaruus saattaa toimia poliittisena iskulauseena
mutta pitkalla teihteiyksella se ei riitei piteimeitin koossa liikettei, jolla
ei ole teoriaa, ohjelmaa eikei strategiaa...Leimaa-antavaafeministisessei liikkeessei on analyysin ja kritiikin puute...tamei liittyy tiettyyn hahmottomuuteen." Lehto ei nahnyt edes sosialistifeministien

lahestymistapaa mandolliseksi: miten toteutetaan yhteiskuntamuutos ilman miehia, han kysyi. 18
Se, minka feministien mallista nahtiin soveltuvan sosiaalidemokraattisille naisille, olivat ajatukset naisten itsetunnon kohentamisesta ja solidaarisuudesta. Naiset oli tehtdva nakyviksi tykivaenliikkeessa. Naisliittoaktiivi Sinikka Luja-Penttild kuittasi suhteensa uuteen naisliikkeeseen
kyllei silloin ittekseni sanoin,
ettei neiitei samoja asioita on kyllei ajanut tdmeikin naisliike. Ihan
alusta asti, mutta tietysti ne saatiin paremmin esiin yhden asian
liikkeend..."19

Sosiaalidemokraatit kasittelivat feminismi-kysymysta. myOs Sosialistisen internationaalin naissihteeristOn kokouksessa kesakuussa
1980. Kokouksessa keskusteltiin aiheesta "Sosialististen puolueiden vastuu tasa-arvosta", jossa juututtiin puhumaan tasa-arvo kasitteen ja myOs feminismi-sanan mddrittelemisen ongelmista
paasemdtta niissa yhteisymmarrykseen. Puheenvuoro "Feministisistei liikkeista kind pelivanti" nosti esiin sosiaalidemokraatteja
huolettaneen kysymyksen naisten eristdytymisesta omiin piireihinsa, ghettoutumisesta. Irtautuminen puolueista johtaisi naiset
epapoliittiseen ja voimattomaan tilaan. Toisaalta korostettiin sita,
etta spontaanien liikkeiden synty kieli myiis tyiivaenliikkeen sisdisista ongelmista: osalla naisista oli tarve irrota viiteryhmasta, joka
ei keskittynyt aj amaan heiddn asiaansa. Marianne Laxenin esityksesta feminismin integroiminen sosialismiin sai seuraavanlaisen
sisallOn naissihteeristOn kokouksessa: "Taistelu naisten alistamista
ja eriarvoisuutta vastaan kaikilla alueilla (mukaan lukien taloudellinen, poliittinen, henkinenja seksuaalinen alistaminen) on osa
sosialistista tyotamme ja tavoitteitamme " . 20

18 Lehto 1980, s. 6-7.
19 Sinikka Luja-PenttilOn haastattelu 1986. TMTTK 1344/2.
20 Feminismi ja sosialidemokratia. Tietosisko 5/1980.
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Porin puoluekokous 1981

Naiset ottivat 1980-luvulla aikaisempaa jarjestelmdllisemmin j a
ponnekkaammin naisnakOkulman esille mytis puoluekokouksissa.
Sosialidemokraattisen puolueen Porin puoluekokouksessa kesakuussa 1981 naiset esittivat perati 17 aloitetta naisten osuuden lisaamisesta puolueen paatOksenteko- j a valmisteluelimissa. Puoluekokouksessa oli danioikeutettuja naisia mukana 93 yhteensa 367:sta
edustajasta eli 25 % kokousedustajista.
Puoluekokous katsoi, etta tulisi asettaa tasa-arvopoliittinen ty6ryhma, jonka tehtavana oli laatia tasa-arvopoliittinen ohjelma seka
seurata tasa-arvon edistymista yleensa. Sisapoliittisessa julkilausumassaan puoluekokous totesi, etta "Suomi on tasa-arvolainseitideinnein osalta jekimassti jalkeen muista Euroopan maista. YK: n
yleiskokouksen hyvaksymdn naisten syrjinnein kieltelvdn sopimuksen hyvdksyminen Suomessa edellytteid monia lainmuutoksia. SDP
vaatii, etta syrjintasopimuksen hyvelksymisen yhteydesti stitidettelisiin yleinen tasa-arvolaki. Tassel laissa on erityisesti kiinnitettdvei huomiota naisten syrjinnein esteimiseen ja tasa-arvon edisteimiseen tyOmarkkinoilla ".21
KaytannOssa Porin puoluekokous paasi soveltamaan tasa-arvo-

kysymysta puoluesihteerin vaalin yhteydessa. Vahvimpia ehdokkaita olivat naisliiton paasihteeri Marianne Laxdn j a 31-vuotias
valtiotieteen maisteri Erkki Liikanen. Menettelytapavaliokunnan
puheenj ohtaj a Antero Anttila totesi puolueen henkilOvaintoj en alussa, etta valiokunnassa kaytiin "rakentava, asiallinen ja perusteellinen keskustelu, jossa ehkei sosialidemokraattisen puolueen aikaisempaan maineeseen verraten on kyetty olemaan henkilOistei ra" Puoluekokouksessa palj on keskustelua
kentavasti eri
herattanyt ja kentalta tulleen painostuksen vuoksi "naistovereiden
aseman nostaminen" nakyi menettelytapavaliokunnan esityksessa
siten, etta seitsemasta paikasta luvattiin kaksi naiselle.

Puolueen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kalevi Sorsa, ensimmaiseksi varapuheenjohtajaksi Veikko Helle ja toiseksi
varapuheenjohtajaksi Pirkko TyOlajarvi. Sen jalken puoluevden yksimielisyys loppui. Puoluesihteerikilvan loppusuoralle yltaneiden
Laxenin ja Liikasen kokemus, koulutus ja yleistausta arvioitiin

21 POytakirja SDP:n XXXII puoluekokous Pori 3.-7.6.1981, s. 581.
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hyvin samankaltaisiksi. 5 .6idnin 9-6 menettelytapavaliokunta esitti
kuitenkin Liikasen valitsemista puoluesihteeriksi. EnemmistO perusteli paatOstaan silla, eta. Liikasella oli valtiollisista ja kansainvdlisista asioista laajaa kokemusta ja korkeatasoista nayttOd. Liikasta kehuttiin valiokunnassa myOs hanen "suuren kontaktien
luomiskyvyn", j arj estelmallisyyden, j ohdonmukaisuuden j a nopeuden vuoksi.
Puoluekokous ei kuitenkaan asettunut tukemaan menettelytapavaliokunnan esitysta, vaan naiset vaativat aanestysta. Se toimitettiin umpilipuin piireittain. Sen tulos oli 226-139 Liikasen eduksi.
Tuloksen tultua julki Laxen lauloi Liikaselle laulun: "Moni teistei
varmasti tietati, ettei osaan yhden laulun ja se laulu on myeis
ruusuista. Kun Erkki tyhjensi Oman maljan, niin ei ole eneid ruusuja heinelle annettavaksi, mutta voisin laulaa taman laulun jonka
osaan Erkille...se on laulu jonka Nils Ferlin on kirjoittanut ja joka
kertoo miehestei tai naisestajoka haluaa antaa rakastetulleen ruusuja. Han antaa yhden valkoisen ja yhden punaisen, mutta kolmas
niista ruusuista on semmoinen, joka kukkii vasta sitten kun antaja
on kuollut. Ja itse olen tulkinnut sen sillei tavalla, ettei aika paljon
siinei on mukana juuri se aate, jonka puolesta me toimimme, ei ole
kysymys siita, jelammekei me eloon, vaan kysymys on siita jdeikO
aate eloon. Ja taman puolesta kaikki kamppailemme... "22

Vaikka puoluesihteerivaali oli naisliittolaisille katkera tappio,
nielivat he sen past pystyssa.
Kuusi vuotta myOhemmin (1987) sosiaalidemokraatit olivat kypsyneet valitsemaan itselleen naispuolisen puoluesihteerin. Han oli
Kalevi Sorsan nostama Ulpu Iivari, joka tuli naisjarjestOjen ulkopuolelta.
Martta Salmela-Jarvinen seurasi sivusta naisten kamppailua puo-

lueen johtopaikoista. Ehkapa han muisteli kaikkia niita sodanjalkeisia yhteenottoja, joita han oli joutunut kaymdan Leivo-Larssonin kanssa puoluesihteeri Leskista vastaan. Eraassa haastattelussa
han arvioi Laxenia nain: "Mariannella oli semmosta energisyyttei,
joka halus pulputa. Ja luonnetyyppina semmonen kova, vaikka saattoi olla ailahtelevainen. Mutta han teki toita. Ja ma sanon, en ma
tieda onk se than oikein arvioitu, mutta hanen aikanaan naisliitto
neikyi aika paljonja hyvin... Se oli sitd 80-luvun ulosajoa, etta tasa-

22 Poytakirja SDP:n XXXII puoluekokous Pori 3.-7.6.1981, s. 134-136, 142-144.
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arvo piteld toteuttaa. Ja han oli semmonen taistelijatyyppi. Mutta
ei ilmeisesti sitten aina noiden miesten kanssa oikein osannu taistella kun han jai alakynteen. "23

Kikkelikortti tasa-arvohenkileille

Naisten taistelu todellisesta tasa-arvosta ei ollut leikkisotaa. Eraiden yhteiskunnallisesti johtavassa asemassa olevien miesten huumorintajusta kertoo Marianne Laxenille 2.1.1990 ldhetetty Vive
les hommes -kortti. Siina alaston nainen leijuu taivaalta rintaliivien
varassa j aykistyneiden siittimien paalle. Kortin lahettaj at, tyiimarkkinamiehet Jorma Reini, Mauri Moren, Tenho Olin, Jarmo Pellikka,
Stig-Erik Leiponen ja Jarmo Tammenmaa eli ns. Tupolevin velj ekset olivat olleet juhlimassa Kalastajatorpalla j a paattaneet ilahduttaa myOs tasa-arvohenkilO Manne Laxenia "c/o Ilkka Kanerva
Valtioneuvosto". Miesten viesti oli selkea: "Palkkaerot poistettava, keskitytaan olennaiseen".

Asiasta nousi valtava kohu. Osin syysta, etta kortti oli niin harski,
mutta paaasiassa sen takia, etta kuukautta mytihemmin Reini aloitti
tyOnsa valtakunnansovittelijana. Radiossa vaadittiin muun muassa Reinin eroa. Reini pyysi julkisesti anteeksi: han ei tiennyt korttia allekirjoittaessaan, etta hanesta tulisi valtakunnansovittelij a. S amaan aikaan oli meneilldan pankkitoimihenkiläiden lakko, mika
sai Reinin mukaan naiset kuohuksiin: "Naisasialiike huomasi, etta
nyt on tilaisuus nostaa omaa profiiliaan".

Reinin oli mentava televisiokeskusteluun Laxenin kanssa. Hanella ei ollut vaihtoehtoj a, "koska Lenita (Airisto) uhkasi, etta jos
en tule, olisi valtakunnansovittelijan toimiston ikkunoiden alla oleva Vanha kirkkopuisto, kansanomaisesti Ruttopuisto, taynna
naisasialiikkeen naisia, jotka huutaisivat, etta Reini ulos
Mina rupesin sieluni silmin nakemaan, kuinka Ruttopuistossa on
hirvea maara kiljuvia ihmisia — ja mihin se vie taman talon arvovallan. Oli parempi menne ja puhua, vaikkei asia sinansa sen arvoinen ollutkaan"."

23 Martta Salmela-Jarvisen haastattelu, nauha 870 II. TMTTK:n kokoelmat.
24 Reini 1996, s. 191-195; Mm. Suomen Kuvalehti 2.3.1990, s. 13, 32-37.
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EltikeiOnmiehet Tupolevin
veljesten korttitervehdys
Marianne Laxenille vuonna 1990. Kuva: Tyôvtien
Arkisto.

Piiritoimintaa 1984

Paitsi puoluekokousagitaatiota naiset ehtivat toimia mytis muilla
rintamilla. Naiset uurastivat ajankohtaisten asioiden parissa niin
piiri- kuin perusjarjestOissakin vuodet ympariinsa. Seuraavassa
kurkistetaan, mita piirijarjestOissa tehtiin 1980-luvun alkupuolella. Esimerkiksi Helsingin sosialidemokraattinen naispiiri, johon
kuului 50 jasenjarjestOd, teki vuoden 1984 aikana valmisteluj a
naisliiton edustajakokoukseen, kevaan piirikokouseen, kansainvalisen naistenpaivan viettoon ja syksyn kunnallisvaaleihin. Lisaksi
piiri pyrki tekemdan yhteistyOta muun muassa ammattiyhdistysnaisten kanssa ja tuki piirin alaista nuorten naisten piirid.
Vuoden aikana ohjelmatarjonta oli laajaa: Kevatpiirikokoukseen
naiset olivat pyytaneet Vappu Taipaleen esitelmOimaan puolueen
periaateohjelmasta ja Pirkko Heikuran "Tytita ihmiselta ihmiselle" -aineistosta. Helmikuussa piirilla oli avoin opintotilaisuus, j ossa
Anna-Liisa Sirjamo alusti lasten paivahoitokysymyksista. Kansainvalisen naistenpaivan juhlaan (8.3.) naispiirilaiset olivat tehneet
hauskoja nukkeja tunnetuista tyiivaenliikkeen naisista (Rosa Luxemburg, Ida Aalle-Teljo, Hilja Parssinen, Miina Sillanpad ja Tyyne Leivo-Larsson). Yleiso otti nukkeparaatin innoissaan vastaan.
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Paivan paatteeksi naispiiri oli jarjestanyt filmiesityksen "Tuote nainen" seka keskustelun, jossa alustivat Tarja Halonen ja Merja
Hurri. Tilaisuudessa oli yli sata henkea ja keskustelu oli "varikasta
ja innostunutta". Huhtikuussa piirilla oli j alleen opintotilaisuus,
jossa Kaija-Leena Sinkko esitelmOi naisten elakkeista.
Naispiirin syksy alkoi kunnallisvaalitilaisuuksilla. Vaality6seminaarissa esiintyivat Eeva-Liisa Tuominen, Marja-Liisa Kunnas
ja Anna-Liisa Sirjamo. Syyskuussa opintotilaisuuden aiheena oli
naisten asuminen. Marraskuun tilaisuudessa esitelmOitsij and oli
ruotsalainen tutkija Rita LiljestrOm, joka puhui "Eroottisesta sodasta". Joulukuussa piiri jarjesti joulumyyjaisiin 26 pOytad 15:n
jarj estOn voimin.
Paitsi omiin tilaisuuksiin, naispiirilaiset osallistuivat aktiivisesti
naisliiton jarjestamiin seminaareihin. Helmikuussa naiset riensivat "SDP ei tule toimeen ilman naisia" -seminaariin ja Tampereen
sosialidemokraattisten tyttOjen jarjestamadn "TyttOjen aatteet" seminaariin. Maaliskuussa oli vuorossa naisten EY-kokous ja
"Kuntani ei tule toimeen ilman naisia" -seminaari. Piirista oli edustus myOs Tukholman sisarjarjestOn kevatkokouksessa ja Strassbourgin naisseminaarissa.
Syksylla naispiirilaiset matkasivat Seinajoelle naisliiton kunnallispaiville, Islantiin Pohjoismaiselle opintoviikolle, Voionmaanopistolle "Mita opimme puoluekokouksesta" -seminaariin ja TUL:n
naisseminaariin.
Naispiiri osallistui mytis Nicaragua-keraykseen ja NakOvammaisten Keskusliiton Annansilma-talkoisiin. Naiset olivat mukana Helsingin rauhankulkuetoimikunnassa, Tytivaen Sivistysliiton
opintojarjestOssa ja Helsingin sosialidemokraattisessa piiritoimikunnassa seka sen kansainvalisessa ja ammattiyhdistysjaostoissa."
Naispiirien ja perusjarjestOj en 1980-luvun toimintakertomuksista valittyy aito harrastuneisuus naisten jarjestOtoimintaan. Silla,
oliko naisliitto erikseen rekisteroity vai ei, ei nayttanyt olevan
merkitysta perusj arj estOtasolla.

25 Helsingin sosialidemokraattisen naispiirin tiedotuslehti 2/1985. Sos.dem. naisliiton arkisto.
TA.
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KUKAHAN
MINUA 'OW HOITAA?

Sosialidemokraattisen puolueen kunnallisvaalijuliste
vuodelta 1988. Kuva: TOWien Arkisto.

3. Naisten Eurooppa
Suomalaiset sosiaalidemokraattiset naiset ovat olleet aktiivisesti
mukana eurooppalaisten aatesisartensa naisverkostossa aina Stuttgartin vuoden 1907 kokouksesta saakka.
1990-luvulle tultaessa Euroopan sosiaalidemokraattiset naiset
tasmensivdt toimintatavoitteitaan. Kolme keskeista tavoitetta oli
taysty011isyys, kunnolliset tyOolosuhteet ja tasokas paivahoito.
Oikeus ty6hOn oli naisten naktikulmasta ensisijainen tavoite:
vanhemmuus ja palkkaty6 tulisi voida sovittaa yhteen myOs naisten osalta. Naisille oli myOs mandollistettava osallistuminen kaikilla tasoilla yhteiskunnalliseen tyohon.
Jotta naiset voisivat hallita omaa elamaansa — kouluttautua, osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja tyOelamaan — heille olisi
tarjottava taloudellinen itsendisyys: niin kauan kuin naiset olivat
miesten paikasta riippuvaisia, heilld oli heikommat mandollisuudet tasa-arvoiseen kohteluun. Eurooppalaisten yhteiskuntien olisi
siten panostettava ditiys- ja vanhempainlomaan, paivahoitopalveluihin, vanhusten palveluihin seka vammaisten ja sairaiden
hoivan jarjestamiseen. Eli siihen samaan ty6hOn, johon pohjois253

*KOyhyys hyvinvointivaltiossa
Usein ajatellaan, etta kOyhyys kuuluu 1900-luvun alkupuolen ilmibihin.
Yleisessa mielessa nain onkin: vuosina 1966-85 suomalaisten tuloerot
kapenivat tulonsiirtojen ja veroratkaisujen seurauksena eli yha useammilla suomalaisilla meni taloudellisesti vahintaankin kohtalaisesti. 1980luvulla alkoi kuitenkin virita keskustelu kOyhyyden uusista ilmenemismuodoista suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhtaalta kiinnitettiin huomiota
sosiaaliturvajarjestelman kattavuuteen ja tehokkuuteen, toisaalta syrjaytymiseen eli kansalaisten sosiaaliseen ja kulttuuriseen eriarvoistumiseen ja kolmanneksi pienituloisuuteen.
KOyhyys on suhteellinen ilmiO. Tutkijat puhuvat suhteellisesta kOyhyydesta, hiljaisesta kOyhyydesta, valiinputoajista ja kasautuneesta huono-osaisuudesta sen mukaan, kuinka nakyvasta ilmiOsta on kysymys.
Hyvinvointivaltion koyhyys tarkoittaa paitsi suoranaista aineellista puutetta, myOs henkista avuttomuutta, vaikeutta selvita yha monimutkaistuvassa yhteiskunnassa. Nykyajan kOyhyydessa on kyse elaman hallinnan puutteesta: rahan, tavaran, ystavien, sosiaalisten kontaktien, tukiverkoston j a tieto-taidon vaj auksesta.
Paakaupungin valtalehti uutisoi joulukuussa 1999 ruokajonoista,
koyhyydesta, asunnottomuudesta ja tytittOmyydesta., jotka olivat arkipaivaa monille kaupunkilaisille. "Ilmainen leipakassi on elinteirked apu,
kun rahat vaan eivat tando riittda. Asumisen, veden, seihkôn ja puhelimen laskut eiveit jcita kdteen yhtelein ylimdardistei...Menot on laskettava
tarkkaan. Pdivan voi parjeitd viidellakympilla, yli satasta ei saisi missaan nimessa menna", kertoi 42-vuotias viisi vuotta tyOttOmand ollut ja
viisi vuotta leipajonoissa kaynyt nainen. Vuonna 1999 Helsingissa jakoi 15 seurakuntaa ruokakasseja viikoittain. Vuoden alusta lokakuun
loppuun ruokakasseja haettiin 4 600 kappaletta. Joulun alla kasseihin
pakattiin hieman juhlavampaa pOytaan laitettavaksi, muutoin kassi sisalsi paaasiassa leipaa. Helsinkilaisista sai vuonna 1998 toimeentulotukea 76 600 henked keskimaarin puolen vuoden ajan. Suurin syy tuen
hakemiseen oli tyOttOmyyden aiheuttama tilanne. Asunnottomia vuonna 1998 Helsingissa oli noin 4 200 henked.— Kaikilla ei mene hyvin
edes hyvinvointivaltiossa.
Lande: Heikkila Matti, Kiiyhyys ja huono-osaisuus hyvinvointivaltiossa. Tutkimus koyhyydesta ja hyvinvoinnin puutteiden kasaantumisesta Suomessa. Sosiaalihallituksen julk. 8/1990. Helsinki 1990; Kaikilla ei mene yhta hyvin, kirj.
Marko Jokela. Helsingin Sanomat 20.12.1999.
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maiden naisjarjestOt olivat keskittaneet toimintansa j o 193 0-luvulta
lahtien. Hoiva- ja turvaverkostoajattelun alueeseen kuuluvat sosiaalidemokraattisten naisten mielesta myOs ty6paikoilla ilmenneen
seksuaalisen hairinnan poistaminen ja eri teollisuudenaloj en seka
eri alueiden kehittamista tukevien rakennerahastojen avulla tehtavä tasa-arvoty6. Euroopan jasenvaltioissa naisten asema on yield
kovin vaihteleva.26
Kaksoistaakan alla
Eurooppalaisen tystielamavertailun perusteella voidaan sanoa, etta
suomalaiset naiset erottuvat muista euronaisista seka hyvassa etta
pahassa. Suomalaiset naiset pitavat tyOtaan kehittavampand, he
saavat osallistua enemman tyOnantajien jarjestamaan koulutukseen
ja tyOnsa suunnitteluun kuin muiden maiden naiset. Sen sijaan kaikki kiiremittarit nayttavat punaista Suomen osalta, suomalaiset naiset paiskivat muiden pohjoismaalaisten tavoin Wita paineiden ja
stressin alaisina,27 mika vaikuttaa tyOssa viihtymiseen, naisten terveyteen seka palkkatyon j alkeiseen kotity6hOn ja perhe-elamaan.
Kun tarkastellaan suomalaisten ja muiden eurooppalaisten naisten asemaa politiikassa, parlamenteissa ja hallituksissa, ovat
pohjoismaiden naiset karjessa. Yleisesti voidaan sanoa, etta sodan
jalkeen (1945) naisten osuus parlamenttien jasenistOstd on yleisesti ottaen ollut kasvussa. Kuitenkin yield 1960-luvulla se oli alle
10 prosenttia. Vain Ruotsissa ja Suomessa paastiin jonkin verran
taman yli. Selva naisosuuden nousu on tapahtunut 1970-80-luvulla. Tasa-arvoisin tilanne on pohjoismaissa. Vuonna 1999 eniten
naisparlamentaarikkoja oli Ruotsissa (43 %), sitten Tanskassa (37
%) ja Suomessa (37 %). Suomen toistaiseksi suurin naisparlamentaarikkojen osuus (39 %) on saavutettu vuoden 1991 vaaleissa. Laman jalkeisissa vaaleissa (1995) naisosuus putosi selvasti
(34 %:iin). Maaliskuun 1999 vaaleissa naisten osuus kohosi jalleen 37 %:iin.
Pohjoismaiden tasoa lahentelee mytis Alankomaat (36 %). Eri
Euroopan maissa tilanne on kuitenkin kovin erilainen: Kreikassa

26 Sosialidemokraattisten naisten tavoitteet Euroopassa. Sosialidemokraattiset Naiset 1994, s.
1-6.
27 Lehto 1999, s. 114-119.
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Sosiandemokraattisten nalsten
tavoitteet Euroopassa
-

80SIALIDEMOKRAATTISET NA1SET

Euroopan sosiaalidemokraattiset naiset julkaisivat yhteiset tavoitteet
1990-luvun alussa. Kuva: Tyeiveien Arkisto.

naisparlamentaarikkoja on vain 6 % edustajista. Myiis Ranskassa,
Portugalissa, Belgiassa ja Irlannissa naiskansanedustajien osuus on
edelleen alhainen, 10-13 %.
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Naisministeriys on yleistynyt Euroopassa vasta 1980-luvulla.28
Kuten aiemmin on todettu, Suomessa ensimmaiset naisministerit
olivat punaisten hallituksessa vuonna 1918 ja vuoden 1926-27 hallituksessa. Eurooppalaisittain katsottuna myOs naisministereita on
pohjoismaissa eniten. Ruotsi on tassa edelldkavijamaa: 1990-1uvulla puolet ministerinsalkuista on ollut naisilla. Toisena on Norj a
(1999: 48 %) ja Suomi (1999: 44 %). Ranskassa, Saksassa,
Alankomaissa, Espanj assa j a Luxemburgissa 1/3 ministeripaikoista on 1990-luvun lopussa naisilla. Vahiten naisministereita on ollut Kreikassa (5 %), Portugalissa (12 %) ja Irlannissa (13 %). Padsaantiiisesti naisministerit hoitavat opetus-, terveys-, sosiaali-, perhe- j a tyOvoima-asioita.29

Naisten etenemisen esteet

Eurooppalaisen politiikan tasa-arvoistumista estavat monet poliittiset, sosio-ekonomiset seka ideologiset ja psykologiset tekijat.
Naisten integroitumista poliittiseen jarjestelmaan hidastaa muun
muassa se, etta politiikan toimintatavat rakentuvat miehisille arvoille ja normeille. Tatd vaitetta voi tosin arvostella sen takia, etta
ainakin sosiaalidemokraattisen naisliikkeen historian kautta avautuva kuva osoittaa, etta naiset ovat aktiivisesti olleet vaikuttamassa kulloisenkin ajan arvoihin ja normeihin. Toisaalta on korostettu, etta naisilla ei ole sellaista hyva veli -verkostoa kuin miehilla,
puolueet kampanjoivat enemman miesehdokkaiden kuin naisten
puolesta, j oukkotiedotusvalineet suhtautuvat eri tavalla mies- ja
naisehdokkaisiin eivatka naiset saa samalla tavalla varoja vaalikampanj oihinsa kuin miehet.
MyOs kulloinenkin vaalitapa ja naisehdokkaiden lukumadra vaikuttavat siihen, missa maarin naisia tulee valituksi edustustehtaviin.
Sosio-ekonomisista tekij Oista lamakausilla ja muilla kriisiajoilla
on nahty olevan naisten osuutta vdhentava vaikutus. Tama nakyy
muun muassa Suomessa 1930-luvun alun laman aikana: eduskuntaan valittiin ennatysvahan naisia, vain kuusi prosenttia. Naiset ovat
lisaksi enemman sidottuj a perhe-elamaan, kodinhoitotOihin j a
lastenhoitoon kuin miehet. Naisten kaksoistaakka eli kotityOn ja
28 Suomalaisista eri puolueiden naisministereistS ks. Kuusipalo 1989, liite 4.
29 Sukupuolet EU:n tytimarkkinoilla 1999, s. 53-56.
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palkkatyOn yhdistaminen nakyy naisten osallistumisessa julkiseen
elamaan. Ideologisista ja psykologisista esteista mainittakoon naisten itseluottamuksen puute, kulttuuriset mallit naisten paikasta j a
politiikan kasittaminen "likaiseksi peliksi"."
Arviot eurooppalaisten naisten keskimadraisesta asemasta perustuvat tilastollisiin tietoihin. Naisten ty6hOnosallistumista arvioineiden nykytutkijoiden mukaan naiseus yhtend diskurssina ei kuitenkaan kerro koko totuutta. Naiset ovat keskendan erilaisia ja erilaisissa asemissa. Hekin osaavat kayttaa valtaa, mytis suhteessa
toisiin naisiin. Naiserityisyyden maarittelemisen sijasta on alettu
purkaa naissubjektin ja sukupuolen kasitteita. Kiinnostus on kohdistunut ei niinkdan enad pelkkdan sukupuoleen, vaan siihen miten sukupuoli esitetaan tai miten sita tuotetaan erilaisissa paikoissa, ajoissa ja diskursseissa.31
Myiis tasa-arvon kasite on sinallaan nahty monimerkitykselliseksi. Klassisen nakemyksen mukaan se tarkoittaa "yhdenvertaisia
mandollisuuksia". Naistutkij at ovat kuitenkin viime vuosina tuoneet painokkaasti esiin vaatimuksen "tulosten tasa-arvoisuudesta".
Heidan mukaansa esimerkiksi muodollisen danioikeuden antaminen naisille on ollut riittamatiin ehto sukupuolten valisessa tasaarvotyOssa. Lainmuutos sinansd ei poista sosio-ekonomisia tai ideologisia nakymattOmia esteita naisten yhdenvertaistumisen tielta.
Siksi katseet tulisi suunnata enemman lainmuutosten todellisiin
vaikutuksiin ja sita kautta tulisi purkaa syvalla yhteiskunnallisissa
rakenteissa piilevaa eriarvoisuutta.32

Keleinnejskohdat 1900-luvun naisten historiassa

Viime aikoina tutkittaessa naisten tasa-arvoistumista on korostettu, etta numerot eivat kerro kuin vain osatotuuden. Arvioimalla
parlamenttien, hallitusten j a muiden edustusjarjestelmien naisosuuksien muutoksia havaitaan, etta niiden taustalla on nakymatttimia suuria muutosprosessej a. 1900-luvun osalta voidaan nimeta
suomalaisten naisten historiassa kolme keskeisinta kdannOskohtaa,
jotka ovat merkittavasti vaikuttaneet naisten yhteiskunnalliseen

30 Shvedova 1998, s. 19-40; Sukupuolet EU:n tyOrnarkkinoilla 1999, s. 56-57.
31 Ks. Lehto 1999,102-103.
32 Dahlerup 1998, s. 95.
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"Toivon, ettd piikit pistavat kauan, mutta ettei ruusu hehkuu yield kauemmin..."
sanoilla Sosialidemokraattisten Naisten 30-henkinen huivivaltuuskunta tervehti puolueen puheenjohtajaa ja pdaministeri Kalevi Sorsaa elokuussa 1985.
Naiset vaativat kriittiseen savyyn naisliiton aseman teismentcimistd puolueessa.
Ruusun ojentaa Sorsalle Airi Viitanen Kymen piirista. Kuva: Sos.dem. Naisten
toimisto.

tasa-arvoistumiseen: 1) Naimisissa olevien naisten siirtyminen
kodin ulkopuoliseen palkkaty6hOn 1910-luvulta lahtien. Suomi on
tassa muutoksessa ollut muiden pohjoismaiden tapaan edellakdvijä. Naimattomat naisethan vapautettiin palkkaty6hOn jo vuonna
1864. 2) Poliittisten oikeuksien saavuttaminen, miss y Suomi oli
niin ikaan mallimaa Euroopassa vuoden 1906 adni- ja vaaliuudistuksineen. 3) Naisten koulutustason korkeus j a laaja-alaisuus ldhtien ensimmaisen yhteiskoulun perustamisesta 1880-luvulta.
Nama muutokset ovat pohjoismaisten naisten suhteellisen hyvan yhteiskunnallisen aseman kolme peruspilaria. Niiden eteen ja
niiden paalle sosiaalidemokraattiset naiset yhteistyOkumppaneineen
ovat rakentaneet hyvinvointivaltion mallia.
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*Eurooppalaista tasa-arvoa
* Naisten osuus Euroopan Unionin (EU) jasenmaiden kansanedustuslaitoksien jasenista vaihtelee 5-40 prosentin valilla. Pohjoismaat ovat
naisten nakOkulmasta hyvassa asemassa eli
* Naisten osuus parlamentin vasemmistoryhmissa on suurempi kuin
konservatiivi- tai oikeistoryhmissa. Europarlamentin jasenista on 25 %
(1998) naisia. Osuus on kasvanut koko ajan, mutta hitaasti.
Euroopan sosialidemokraattisten puolueiden ryhmaan EU:ssa kuuluu 179 jasenta, joista naisia on 66 eli 37 % (1999).
Naisten ansiotaso on kaikissa Euroopan Unionin jasenmaissa alhaisempi kuin miesten. Naisten palkat ovat alasta riippuen 15-33 prosenttia pienemmat kuin miesten.
Keskimaarin 60 prosenttia jasenmaiden matalapalkkaisista on naisia.
Naisten keskimaarainen tyOttOmyysprosentti Euroopan Unionin
maissa on 13 prosenttia, miesten vastaava luku on yhdeksan.
Lade: Pikkusisko 4/1998, s. 7.
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VIII. Minne menet sosiaalidemokraattinen naisliike?

Suomen Kuvalehti kirjoitti Sosialidemokraattisen puolueen 100vuotisjuhlien aikaan toukokuussa 1999, eta Sdp toteutti sadassa
vuodessa kaikki perustajiensa suuret tavoitteet j a teki kaikista suomalaisista melkein sosiaalidemokraattej a. Sosiaalidemokraateille
voitokkaat tammikuun 2000 presidentinvaalit tuntuivat kruunaavan
vastustajien mielesta jo omahyvaisen pulskan puolueen voittokulun.
Sosialidemokraateilla onkin Suomen eduskunnassa suurin ryhma, valittu presidentti Tarj a Halonen oli jo kolmas puolueen ehdokas Mauno Koiviston ja Martti Ahtisaaren jalkeen. Vuoden 2000
alussa puolueen entinen sihteeri Erkki Liikanen on eurokomissaari
j a puheenj ohtaj a Paavo Lipponen paaministeri. Istuvassa hallituksessa on viisi demaria: ulkoministerind istuu Erkki Tuomioja, kauppa- ja teollisuusministerind Sinikka Miinkare, oikeusministerind
Johannes Koskinen, opetusministerind Maija Rask ja tyiiministerind
Sosialidemokraattisten Naisten puheenj ohtaj a Tarj a Filatov. Naisten osuus on nayttavasti kasvanut hallituksessa, eduskunnassakin
naisia on kaikkiaan 74 (37 %), naista 22 sosiaalidemokraattia.
Kuvalehden mukaan Sdp on tehnyt Suomesta erehdyttdvasti itsensa nakOisen: vahan harmaan j a jahmean, mutta samalla vakaan
ja turvallisen tuntuisen maan, jossa kansalaiset tOrmadvat sosiaalidemokraattisiin saavutuksiin jo lastenneuvoloissa ja paivakodeissa, kayvat sosiaalidemokraattien luomaa peruskoulua, paiskivat
thita sosiaalidemokraattien kehittelemilld tyoehdoilla ja siirtyvat
lopulta eldkkeelle sosiaalidemokraattien myOtavaikutuksella rakennetuilla
Mihin siis puoluetta j a sen naisjarjestOd yield tarvitaan? Tassa
luvussa saavat puheenvuoron erdat sosiaalidemokraattisessa naisliikkeessa aktiivisesti mukana olleet naiset. Minne sosiaalidemokraattinen naisliike on menossa, mitka ovat sen tulevan toiminnan
suunnat, uhat j a toiveet?
1 Valmista tuli, kirj. Tuomo Lappalainen. Suomen Kuvalehti 28.5.1999.
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Presidenttiehdokas Tarja Halonen, valiokuntaneuvos Pentti Arajarvi, Sosialid
mokraattisten Naisten paasihteeri Marja-Liisa Kiljunen, kansanedustaja Tuu
Haatainen ja europarlamentaarikko Reino Paasilinna "Koko perheen kekk
reissa" Helsingin Stoassa 15.1.2000. Kuva: Sos.dem. Naisten toimisto.
Elitistyvan naisliiton uhka

Sosialidemokraattisessa tyOvaenliikkeessa ja naisliikkeessa ikansä toiminut Irja Salmela arvioi uuden vuosituhannen kynnyksella
veteraanin naktikulmasta tulevan naisliikkeen tehtavia nain: "Ongelmana on edelleen se, miten naisten toiminta saadaan neikyville,
miten sita pystyttian tekemaan tunnetuksi ja miten pystyteitin heratteimelein naisten keskuudessa aktiivisuutta ja toiminnanhalua.
Sos. dem. Naisliikkeesta ei saa tulla hyvinkoulutettujen naisten keskustelukerho, vaan sen taytyy lOyteiti keinot niiden suurten naisjoukkojen mukaansaamiseen, jotka tyeielamassei ja kodeissa suorittavat jokapaivaista aherrustaan... "2

2 Irja Salmelan kirje Maria Lahteenmaelle 22.11.1999; Irja Salmela on Martta Salmela-Jarvisen tytar ja oli keskeisella paikalla 1950-60-luvun sos.dem. naisliikkeessa.
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Salmelan pelko naisliiton elitistymisesta pohjaa siihen tyOvaenliikkeessa sodan jalkeen nousseeseen ristiriitaan, missa koulutettu ja hyvin toimeentuleva keskiluokka pyrki valtaan seka poliittisessa etta ammatillisessa liikkeessa. Sosialidemokraattisen puolueen keskiluokkajaosto julkaisi vuonna 1955 Janne Hakulisen kirjasen "Keskiluokkaan lukeutuvien ryhmien asema ja tehttivtit yhteiskunnassa". Puolueen intresseissa oli saada tdma laajeneva kansanosa omiksi tukijoikseen. Keskiluokka tarkoitti lahinna virkamiehid, ns. henkisen tyOn tekijOita, toimihenkilOita ja liiketyOntekijOita.
Heidat puolue tahtoi saattaa yhteiseen rintamaan muiden palkansaaj ien kanssa. Ellei tassa onnistuttaisi, "aiheutuu siita vaara suomalaisen yhteiskunnan rauhalliselle rakennustyeille ". 3 Vuoden
2000 perspektiivista sosialidemokraattinen puolue nayttad onnistuneen saamaan keskiluokan puolelleen.

Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden uhka
"Nuorena, paa taynna ihanteita, me iktliseni innokkaat toimijat
ajattelimme, ettti sosialidemokraattisen tyOvtienliikkeen valistustyei sai aikaan sen, ettti pyrkimys tasa-arvoisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen tulee veihitellen melkeinpti "ihmisluonnoksi". Niin
ei ole ktiynyt. " Nain luonnehti lyhyesti sosiaalidemokraattisen nais-

liikkeen 1960-70-luvun eras keskeisimmista johtonaisista, kansanedustaj a ja ministeri Sinikka Luj a-Penttila. Tulevaisuuden suuntaa
han arvioi nain: "Tulevan toiminnan painopisteet lOytyvtit
muuttuneesta ja muuttuvasta tyoelamasta. Kansainvalistyminen,
tyon tekemisen muuttuneet muodot (peitkeityejt ja epeimeitirdiset tyoajat) sekti kiristyneet tyOeltimtin vaatimukset vaikuttavat monella
tavoin ihmisten keskeisiin suhteisiinkin. Ntiin erityisesti perhe-eldmtissti ja sen yhdistdmisessti tyôeltimtitin. Perhemuodotkin ovat
kokeneet muutoksia entisiin perinteisiin perhemalleihin ntihden.
Miten se kaikki vaikuttaa naisen asemaan? Nainen on perinteisesti ollut perhettd koossa piteivei voima... ".

Yhteiskunnan mekanisoituminen ja tietotekniikan kehitys on
Luj a-Penttilan mukaan j ohtanut uudenlaiseen eriarvoisuuden syn3

Sos.dem. puolueen keskiluokkavaltuuskunta perustettiin 14.11.1954. Hakulinen oli sen yhteyteen perustetun jaoston puheenjohtaja. Vuonna 1955 julkaistu periaatejulkaisu kasiteltiin sos.dem. puolueen puoluekokouksessa kesakuussa 1955. Hakulinen 1955, s. 5-11, 4751.
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tyyn: "011essamme nyt aivan uuden ajan kynnyksellei, uusien tietoleihteiden deli-end sosialidemokraattisella liikkeellei on vaativa
tehteivel olla estameissa peleitteivissei olevaa ihmisten jakautumista
niihin, joilla on kaytettdvissei kaikki tietokonemaailman luomat
mandollisuudet ja niihin, jotka syystei tai toisesta jaavat kaikesta
paitsi. Aina on niitakin lahimmaisia, jotka eiveit ylita matalimmallekaan asetettua vaatimusten rimaa. Jokaisen ihmisen eleimein
pitaisi kuitenkin olla eldmisen arvoista. Huoli heikoimmista ja

vahaosaisista tulisi olla Luja-Penttilan mukaan sosiaalidemokraattisen liikkeen yksi kantava teema yha edelleen.
Sosialidemokraattisten Naisten paasihteerinakin toiminut kansanedustaja Tuula Haatainen nostaa yhdeksi tarkeaksi tulevan toiminnan tehtavakentaksi tybelamaan liittyvat tasa-arvokysymykset:
"Yhteys ammattiyhdistysliikkeen sosialidemokraattisiin aktivisteihin on ollut keskeinen taustatuki ongelmien kartoittamisessa ja
uusien asioiden esille ottamisessa. Tasa-arvon ndkOkulmasta keskeiset tulevaisuuden kysymykset liittyvat mielesteini tyoelaman rakennemuutokseen, ty6- ja perhe-elaman yhteensovittamiseen,
tyejaikakysymyksiin sekei koulutukseen. Tata kokonaisuutta pittia
tarkastella pidemmalla tahtaimella. Toimenpiteita tarvitaan
esikouluikelisistei ikdeintyneisiin tyOntekijOihin saakka. Koulutuksen puute on yha voimakkaammin yhteydessa tyOttOmyyteen ja
syrjaytymiskehitykseen sekei eptivarmoihin tyOsuhteisiin. Siksi koulutuksen merkitys eriarvoisuuden ehkdisijdnei korostuu".5

Puolueen omatunto
"Min asiat kuin ihmisetkin ovat riidelleet...Ajoittain esiintyneet
ehkei joskus vaikeatkin erimielisyydet puoluejohdon ja naisliiton
johdon valilla lievenevelt varmasti sen kehityksen myOtd, etta puoluejohtoon valitaan jo nykyisin eneneveissa mdeirin naisia. Sites
kautta tulee ns. naisneekOkulma asioita ratkaistaessa otetuksi entista paremmin huomioon puoluejohdossa". Nain kuvaa lyhyesti

naisliiton suhdetta puolueeseen Sinikka Luja-Penttild.6

4 Sinikka Luja-Penttilan kirje Maria Lahteenmaelle 17.11.1999.
5 Tuula Haataisen kirje Maria Lahteenmaelle 9.12.1999.
6 Sinikka Luja-Penttilan kirje 17.11.1999 Maria Lahteenmaelle.
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Sosiaalidemokraattisten Naisten liittovaltuusto vuonna 2000. Alarivissii vasemmalta Tuulikki Pettikoski-Hult, Kyllikki Lahtinen, Ruth Hasan, Pirjo Andrejeff
Anja Savolainen, naisliiton puheenjohtaja Tarja Filatov, Anja Oksa, Riitta Nokkala,
viilissa Tytti Pyottiala, Mervi Luhtanen, veilissil Virpi Aho, Irja Wiss ja Terttu Makinen. Yleirivissii vasemmalta Marja-Liisa Kiljunen, Eeva Puusjarvi, Ritva Holopainen, Kaija Karvinen ja Arja Puoskari. Kuva: Sos.dem. Naisten toimisto.

Sosialidemokraattisten Naisten tiedotussihteeri Merja-Hannele
Vuohelainen nakee naisliiton toiminnan perusehdoiksi toisaalta
selkean sitoutumisen sosiaalidemokraattiseen ideologiaan ja toisaalta innostuneen ja osallistuvan jasenistOn olemassaolon. Naisten harjoittama kaytannOn politiikka tulisi olla oivaltavaa sosialidemokraattista tasa-arvotyOta, j ossa taloudellinen j arki j a so siaalinen omatunto ovat lasna poliittisessa padttiksenteossa. Keskeisid
toiminta-alueita Vuohelaisen mukaan ovat hyvinvointiyhteiskunnan
kehittaminen tasa-arvon j a kestavan kehityksen ehdoilla j a tata tukeva ty011isyyspolitiikka, rauhankasvatus ja maailmankansalaisuuden edistaminen.
Naisliiton tulisi hanen mukaansa ottaa tulevaisuudessa huomioon julkisuuden merkityksen muuttaminen: mielikuvat ja tuotekuvat hallitsevat yha enemman ihmisten ajattelua. Tama ei saa Vuohelaisen mielesta merkita populismia, vaan kykya koota yhteen yha
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pirstoutuneemmasta informaatioyhteiskunnasta syrj aytyneiden asemaa parantava toimintastrategia.
2000-luvulle siirtynyt sosiaalidemokraattinen hike on naisistunut ja pikkuhiljaa myOs nuortunut. Sdp:n naisista yli 80 prosenttia
on myiis naisliiton toiminnassa mukana, mutta automaattinen naisliiton jasenyys puoluejasenyyden mytita ei ole tavoitteena, koska
liitto Vuohelaisen mukaan "haluaa edelleen olla valveutunut ja
tiedostava puolueen omatunto". Yhteisty6 naisliiton tyOntekij olden ja puoluetoimiston henkilOkunnan kesken on tiivista, misty
molemmat osapuolet hytityvat.
Vuohelaisen mukaan "erillistei naistoimintaa tarvitaan vahvistamaan naisten valmiuksia poliittiseen osallistumiseen ja feministisen tietoisuuden syventeimiseen. Toimintamuotoina panostetaan
projekteihin ja kampanjoihin, jotka ovat joko valtakunnallisia tai
paikallisia". MyOs taloudelliset resurssit pyritaan suuntaamaan

Vuohelaisen mukaan siten, eta palkallisia organisaattoreita on
projektialueilla. Uuden tietotekniikan myOta sahkOiset verkostot
mandollistavat reaaliajassa kaytavan poliittisen keskustelun.
Naisten kansainvalinen yhteisty6 on tiedostussihteerin mukaan
vahvistunut. Kansainvalisten ja eurooppalaisten sisarj arjestOj en
lisaksi Baltian alueella toimii sosiaalidemokraattisten naisten verkosto. Sosialidemokraattisten Naisten toimitsijoiden ammattitaitoa edistetaan muun muassa ammattiyhdistysliikkeen, sosiaalidemokraattisen lehdistOn j a kansainvalisten yhteisty6j arj estOj en kesken.'

Pehmeiden arvojen puolesta

Helsingin sosialidemokraattisen naisyhdistyksen puheenjohtaja Pirkko Miikkulainen puolestaan arvioi tulevaisuutta nain: "Ihminen on aina unelmoinut hyveistei eleimeistei. 1980-luvulla mittarit
olivat taloudellisia, mutta talouden romandettua vuosikymmenen
lopussa on etsitty uusia arvoja. Ereiitei keinoja selviytya on
mein syvimpien totuuksien oivaltaminen. Kuten, ettei ihminen voi
pyrkia myeis hyvinvoinninjakamiseen ilman, etta hanen taytyy odottaa muiden tekevan samoin. Kunkin on vain ensin tehtava tarpeel-

7 Merja-Hannele Vuohelaisen (ent. Oksanen) kirje Maria Lahteenmaelle 30.11.1999.
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Tietoisuus lyeiltiisnaisten perinteesta vahvistaa identiteettiti. Sosialidemokraattiset
Naiset alkoivat koota 1990luvulla veteraanien muistitietoa talteen. Kuvassa iloiset ja
innokkaat keraajat Helvi Saarinen (vas.) ja Pirkko Aro
haastattelumatkalla Porissa
vuonna 1993. Kuva: Yksityiskokoelma.

liset muutokset omassa eleimassekin. Sosiaalidemokraattisten naisten tavoitteena on taistella tasa-arvoisen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta"

Kun Helsingin sosialidemokraattisen naisyhdistyksen johtokunta
pohti naisten toiminnan suuntaviivoja, nousivat esille ensimmaisind tasa-arvoty6 ja rauhanty6. MyOs toiminta syrjaytymisen estdmiseksi, sosiaalisen vapaaehtoistyOn tukeminen ja kansainvalisyyskoulutus koettiin tarkeiksi toiminta-alueiksi. Yhdistys naki edelleenkin erillisen naistoiminnan olevan tarked ja tarpeellinen ty6muoto.8
Tuula Haatainen korostaa tulevassa tyOssa hoivan jarjestamistä. "Hyvinvointiyhteiskunnan keskeinen ratkaistava kysymys liittyy hoivanjarjesteimiseen vaestOn ikeiantymisen myeita. Tyeissei kayvat ikaluokat pienenevat ja vanhenevan vaestOn hoivan tarve kasvaa. Vdestein vanhetessa myOs terveydenhuollon palvelujen tarve
kasvaa. Nyt korostetaan voimakkaasti avohoitoa ja laitoshoitoa
on nopeaan tahtiin purettu. Jeleiviitkej vanhukset naisten vastuulle?
Muuttuuko tyeinja perheen yhteensovittamisen ongelmat pikkulapsivaiheesta ikatintyvien vanhusten hoiva-ongelmaksi? "9

Sosialidemokraattisten Naisten puheenjohtajana vuosina 198390 toiminut Vappu Taipale puolestaan nimeda vanhushuollon yhdeksi tdrkeaksi toiminta-alueeksi. "On ratkaistava, miten yhteiskunnallinen ja yksityinen vastuu jaetaan. Vastaus ei voi olla vain
listiti vanhusten hoitolaitoksia, vaan asia on poliittisestija yksityi8 Pirkko Miikkulainen ja Pirkko Aro Maria Lahteenmaelle 2.12.1999.
9 Tuula Haataisen kirje 9.12.1999 Maria Lahteenmaelle.
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sesti monisyisempi. Kuinka paljon minulle kuuluu vastuuta oman
perheeni vanhuksista? Miten miehen vastuu omista vanhemmistaan tehddein hdnelle luontevaksi? Miten kustannukset jaetaan? "

Taipaleen mukaan toinen tarked teema olisi otettava vakavaan
keskusteluun, nimittain koyhyys. "Sala on 2000-luvulla aineellinen ulottuvuutensa, mutta ennen kaikkea henkinen, "tiettimeitteimyyden loka". Muodollinen koulutus ei hanen mukaansa yksin riitä tuomaan ymmartamysta ja valmiutta arvovalintoj en tekoon. "Ns.
tiedon tulva peitteid oikeat asiat alleen, turruttaaja viihdyttad. Ehkei
tulee entista korostuneemmin aika paikalliseen toimintaan, ihmiseltei ihmiselle-viestintelein, pintajulkisuuden alla tapahtuvaan toimintaan. "to

Sosialidemokraattisten Naisten paasihteerin Marja-Liisa Kiljusen mukaan "Naisliikkeen tavoitteena on inhimillisempi yhteiskunta, yhteiskunta jossa jokainen mies ja nainen voi kehitteid ja kouluttaa itsedein, hankkia toimeentulonsa tyolla ja oman eleimeintilanteensa mukaan yhdistdd tyein ja perhe-eldmdn. Miehille on myeis
annettava mandollisuus kantaa vastuuta lapsistaanja perheistdein.
Vanhemmuudesta aiheutuvia kustannuksia on jaettava tasapuolisesti mies- ja naisvaltaisten alojen kesken ja asenteita on muokattava myeinteiseksi isyydelle. Tyoelamasta on kehitetteiva perheysteivdllisempi. 1

Nuoret mukaan

Parikymppisend eduskuntaan j a saman tien puoluehallitukseen valittu Sade Tahvanainen kuuluttaa nuorten vetamista mukaan puoluetoimintaan: "Puolue on nahnyt, etta nuoret on pakko ottaa mukaan jotta liike jatkuu. Nuoret taas ovat oppineet, etta on pakko
tehold yhteistyeitei jotta saa asioita eteenpain". Kun 1960-70-1u-

vun nuoret halusivat olla piikkind puoluesetien ja -tatien lihassa,
1980-90-luvun nuoret olivat tassa suhteessa maltillisempia. Niin
naisjarjestOilla kuin puolueellakin ikaantymisen uhka on kuitenkin todellinen. 12 Sosiaalidemokraattisten naisten toiminta nayttaakin kokoavan keski-ikaisia ja sita iakkaampia naisia riveihinsa. IlmiO on tuttu seka Euroopan sosialistipuolueissa etta muissa puolueissa. Esimerkiksi Ranskassa sosialistipoliitikkoj en keski-ika on
10 Vappu Taipaleen kirje Maria Lahteenmaelle 5.1.2000.
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55 vuotta, kommunistien 47 vuotta j a nuorina pidettyj en vihreiden
47 vuotta." Suomessa kansanedustajien keski-ika on 47 vuotta
(1999), naiskansanedustajat ovat hieman nuorempia kuin miehet,
heidan keski-ikansd on 42 vuotta. Ensimmaisissa vaaleissa 1907
valittuj en naisten keski-ika oli 38 vuotta."Kaiken kaikkiaan nayttad silta, ettd politiikka on 40-50-vuotiaiden suosima laji.
Naisliiton paasihteeri myOntad jasenrakenteen vinouman. Marja-Liisa Kiljusen mukaan koko naisliikkeelle on haaste saada nuoret naiset tasa-arvotaisteluun. Nuoret ovat Kiljusen mukaan "tasaarvoharhan vallassa". Vasta perustettuaan perheen ja siirryttydan
tybeldmaan monet naiset omakohtaisesti kokevat tasa-arvon puutteellisuuden. Naisten keskindisen solidaarisuuden vahvistaminen
onkin suuri haaste naisj arj estOille. 15

Globalisaation naisnelkOkulma

Tuula Haatainen ja Marja-Liisa Kiljunen nostavat molemmat vakavaksi tulevaisuudenhaasteeksi talouden globalisoitumisen. Kilj unen kirj oittaa:
Suuria haasteita naisliikkeellemme on tiivistyvei ja vauhdilla etenevei globalisoituminen. Talouden ja markkinavoimien ehdoilla tapahtuvan globalisaation seidtelemiseksi ja peliseitintOjen luomiseksi tarvitaan tiivistyvtiei poliittisen ja ammatillisen liikkeen kansainvellistei
yhteistyeitei myeis naisten aseman parantamiseksi maailmanlaajuisesti.
Suuri haaste on myos tyOeldmeissei globalisation ja kaiken kattavan
kilpailun ja markkinoitumisen seurauksena naisten tyeimarkkina-aseman kehitys. Jo nyt on neihteivissei naisvaltaisten aloj en suhteellinen
heikkous, peitkeitOiden yleistyminen ja palkkoj en jalkeenjaaneisyys.
Suomessa uhkana on tulevaisuudessakin jo nyt sywieinjuurtunut sukupuolittain jakautuneet opiskelu- ja tyOmarkkinat. Naisten palsy teknologisen kehityksen ytimeen on teirkeeid, ettei yhteiskunnallinen kehitys yksipuolisesti tapahtuisi miesten ehdoilla ja malleilla. 16

11 Marja-Liisa Kiljusen kirje Maria Lahteenmaelle 9.12.1999.
12 Sade Tahvanainen Suomen Kuvalehdessa 28.5.1999.
13 Ranskalaisnuorten kiinnostus politiikkaan on sammumassa, kirj. Markku Saksa. Helsingin
Sanomat 7.3.2000.
14 Naiset Suomen eduskunnassa. http://www.eduskunta.fi
15 Marja-Liisa Kiljusen kirje Maria Lahteenmaelle 9.12.1999.
16 Marja-Liisa Kiljusen kirje Maria Lahteenmaelle 9.12.1999.
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"Oma ruumis, oma raha"

Naisliikkeella on yield pitka sarka kynnettavanaan. Vappu Taipaleen mukaan naisliike ei kyennyt estarnaan Suomessa seksin kaupallistumista 1990-luvun taitteessa, ei prostituution leviamista eika
naiskaupan lisaantymista. Hanen mukaansa naisliikkeelle on suuri
haaste selvittaa se, miksi siind ei onnistuttu? "Naisliiton ikivanhat
peruskysymykset "oma ruumis, oma raha" ovat siis tulleet jalleen
ajankohtaisiksi ja tarvitsevat puolustajansa ja analysoijansa" ."

Toinen naisliiton aktiivej a huolettanut kysymys oli naisiin kohdistuneen vakivallan lisaantyminen niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. "Seksuaalistunut veikivalta on yleisesti kaytetty ase
sodissa. Naiskauppa, prostituutio ja lasten seksuaalinen hyveiksikayttei on yleistynyt kansainveilisesti "• 18

KiintiOt kayttoon

Kaikki naisliiton tulevaisuutta pohtineet naisaktiivit olivat sita
mie1ta, eta sosiaalidemokraattista naisliiketta tarvitaan edelleenkin. Heidan mukaansa tasa-arvoa ei ole saavutettu sosiaalidemokraattisissa jarjestOissa, ei yhteiskunnassa eika liioin perheessa.
MyOnteisend ilmiOnd nahtiin, etta naisten suhteellinen osuus on
asteittain kasvanut koko ajan: vuonna 1999 naisten osuus sosialidemokraattisen puolueen jasenista oli 41 %. Naisten osuus puolueen paattavissa elimissa sen sijaan oli naisten mielesta saatava vastaamaan vahintaan heidan osuuttaan puolueen jasenistOsta. Marj aLiisa Kiljusen mukaan kaikki jarjestOhierarkian tasot olisi saatava
kiintiOsaannOn piiriin naisten osuuden lisadmiseksi. KiintiOperiaatteen tuli hanen mukaansa koskea mytis ehdolle asettelua vaaleissa. "Naisia ei valita ellei heitei ole ehdolla". Vuoden 1999 eduskuntavaaleissa naisia valittiin seka sosiaalidemokraattien joukosta etta eduskuntaan ylipaataan samassa suhteessa kuin heita oli
ehdolla.19
Kiljusen mukaan demokratiassa on vaje, jos naiset eivat ole edustettuina pdattavissa elimissa osuuttaan vastaavassa suhteessa. "Puo-

17 Vappu Taipaleen kirje Maria Lahteenmaelle 5.1.2000.
18 Marja-Liisa Kiljusen kirje Maria Lahteenrnftelle 9.12.1999.
19 Marja-Liisa Kiljusen kirje Maria Lahteenrnaelle 9.12.1999.
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Sosialidemokraattisten Naisten toimiston henkilOkunta vuonna 2000.
Vasemmalta Ulla Laakso, Merja-Hannele Vuohelainen, Irma Tuomisto
ja Marja-Liisa Kiljunen. 1920-luvun tilanteeseen verrattuna
maeirei on liseitinlynyt pereiti yhdellei. Kuva: Sos. dem. Naisten toimisto.

lueilla on tassel tasa-arvon edisteimisessei erityinen vastuu valtiovallan ohella. Asenteet ja toimintakulttuuri muuttuvat kuitenkin valitettavan hitaasti, siksi tarvitaan mm. kiintiOiden kaltaisia erityistoimia tasa-arvon edisteimiseksi samoin asenteisiin vaikuttavaa
valistusta ja tasa-arvokoulutusta eri tahoilla. Naisten ja miesten
eriarvoinen yhteiskunnallinen asema on tehteivei neikyveiksi mm.
sukupuolten mukaan julkaistavin tilastoin" .20

Sosialidemokraattisen naisliikkeen naiset eivat salaa hienoista
pettymystaan puolueen kaytannOn tasa-arvopolitiikassa. Naisliiton
pdasihteeri Kiljusen mukaan "on valitettavan totta ereidn miespuo-

20 Marja-Liisa Kiljusen kirje Maria Lahteenmaelle 9.12.1999.
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lisen puolueen fiisenen toteamus, etta naisten rooli puolueessa on
ollut keitteid kahvia, kun miehet ovat hoitaneet politiikkaa. Sosialidemokraattinen puolue ei valitettavasti ole eneid se sukupuolten
tasa-arvon esitaistelija, joka se vuosisadan alussa oli. Asian tila
on ktiannetteiva. Sosialidemokraattisen puolueen tavoitteet vastaavat parhaiten naisten yhteiskunnallista asemaa ja tarpeita. Olisi
nain ollen puolueen kannalta eritteiin positiivista, jos se todella
aidosti profiloituisi sukupuolten tasa-arvon ajajana sekei puolueessa etta yhteiskunnassa."21

Keskustelu sukupuolikiintioista nousi laajempaan keskusteluun
kansainvalisessa sosiaalidemokraattisessa liikkeessa 1980-luvun
lopulla ja Sosialistisen Internationaalin kokous hyvaksyi
periaatteen toimintatavoitteeksi vuonna 1989. Suomessa Sosialidemokraattisen puolue otti sen ohjelmaansa vuonna 1996.
KiintiOperiaate on lisannyt naisten edustusta komiteoissa ja kunnallisissa elimissa. Mytis hallitustasolla kiintibajatusta on sovellettu: sosiaalidemokraatti Paavo Lipposen I hallituksen (1995-99)
ministereista oli naisia Mlles vaadittu kiintiO eli 39 %.

Yksityinen on poliittista!

Stakesin pdaj ohtaj a Vappu Taipale paattad puheenvuorot ennakoimalla ihmissuhdeteemojen nousua politiikkaan. "Naisliikkeen olisi eriteltava pohjia myOten, mita on tapahtunut seksuaalisuuden
ja liseitintymisen alueilla". Naisten rooli on muuttunut rajusti sa-

dassa vuodessa. Taipaleen mukaan ehkaisyvalineet houkuttivat
naiset toimimaan kuin miehet, ehka vastoin omia tarpeitaankin.
Uusi teknologia on ratkaissut ihmiskunnan ikuisia kysymyksia:
raskaaksi tuloa voidaan pitkalle hallita. Toisaalta avioerot ovat lisaantyneet. "Naisliitto voisi nostaa esille naisen uudenlaisen "itsense' toteuttamisen" (myeis) lasten ja ihmissuhteiden kautta, rohkaista pitkajanteisyyteen ohi nopean ihmissuhdeonnen etsinneth"."

Kaiken kaikkiaan naisaktiivien puheenvuoroista nousee yksi aihe
ylitse muiden: naistoiminnan pyrkimyksend on vahvistaa kansalaisten kokonaisvaltaista elamanhallintaa.

21 Marja-Liisa Kiljusen kirje Maria Lahteenmaelle 9.12.1999.
22 Vappu Taipaleen kirje Maria Lahteenmaelle 5.1.2000.

272

* Tasa-arvon, kansanvallan ja yhteisvastuun puolesta
Sosialidemokraattisen puolueen kotisivuilla selostetaan kysymyksen
"Miksi olen demari?" avulla sits, mita ovat 2000-luvun alun Sosialidemokraattisen puolueen peruslinjaukset. Seuraavassa siita otteita:
*Sosialidemokratia syntyi 1800-luvun lopulla teollistuvien maiden
tyOvaestOn yhteiskuntandkemyksena. Luokkapuolueesta, tyOasemaan
perustuvasta samaistumisesta on kuitenkin asteittain siirrytty yhteiset
arvot omaavien ihmisten liikkeeksi.
*Sosialidemokratian aateperusta koko sen satavuotisen historian aikana on ollut: 1) Tasa-arvossa, 2) yhteisvastuussa ja 3) kansanvallassa.
Ne ovat kestavid arvoja, joiden varassa myOs tulevaisuutta on voitava
rakentaa.
Sosialidemokratian tavoitteena on ollut tasata ihmisten elaman
edellytyksia ja mandollisuuksia. Sosialidemokratia korostaa, etta ilman
tasa-arvoa vapaus on harvojen etuoikeus. Toisaalta ilman vapautta eli
yksilOn oikeuksien ja vastuun tunnistamista tasa-arvokin jaa merkityksettOmaksi.
Sosiaalidemokraatit painottavat ihmisen yksilEillisyytta ja yhteisvastuuta. Kansakunnan voimaa osoittaa sen heikoimman lenkin vahvuus.
Yhteisvastuu ei voi tuntea rajoja. Siksi sosialidemokratia on kansainvalinen Bike.
*3) Sosialidemokratia luottaa ihmisiin. Siksi kansanvaltainen padtOksenteko on kaiken uudistuspolitiikan ennakkoehto. Tarkoitus ei pyhita
keinoja. Paarnaaran hyvaksyttavyys riippuu siita, milla keinoilla se on
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Sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtaja ja padministeri Paavo Lipponen on kasvattanut hallitustensa naiskiintieitei lahes 40 prosenttiin. Lipposen seurassa Helsingin Hakaniemessei kansanedustaja
ja ministeri Arja Alho vuonna 1995. Sittemmin Alho joutui luopumaan salkustaan. Kuva: Tyeivden Arkisto.
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saavutettavissa. Politiikan keinoja arvioidaan ei vain niiden tarkoituksen, vaan myOs seurausten perusteella.
Ideologinen vasemmisto-oikeisto -jako lapikay koko yhteiskuntapolitiikan. Sosialidemokratia pyrkii ohjaamaan markkinoiden toimintaa
ihmisten tarpeista lahtien. Demareille talous on valine inhimillisten tarpeiden tyydyttamisessa.

Demarit korostavat, etta hyvinvointivaltio on luotu elaman riskien
kantamiseksi yhdessa. Vahvat ja onnekkaat selviavat yksinkin.
Yhteisvastuuta tarvitaan heikompien ja haavoittuneiden tukemisessa. TallOin saadaan kaikki inhimilliset voimavarat elamisen luovaan prosessiin mukaan. Hyvinvointivaltio vahvistaa yksilOn riippumattomuutta ja itsetoteutuksen mandollisuuksia. Rakennamme mandollisuuksien tasa-arvoa.
Sosialidemokratian kivijalkana on kansainvalisyys. Sosiaalidemokraatit vastustavat nurkkakuntaista, suvaitsematonta eristaytymista. LahtOkohtana on kansainvalisesti kehittaa poliittista ohjausta, joka saatelee
markkinoiden toimintaa j a j ohtaa voimavaroj en tasaisempaan j akoon j a
kestavaan kehitykseen maailmanlaajuisesti.
Lande: http://sdp.fi/eduskunta/ryhma-aate.html
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Yhteenveto:
Hiljaisen vallankumouksen tie

Suomen vanhimman poliittisen naisliiton, sosialidemokraattisen
naisliiton, 1900-luvun historia avautuu moninaisten asiakirj of en,
lehtien, muistelmien ja valokuvien kautta valtavan rikkaana, monivdrisend ja tyOntayteisend naisten poliittisen kulttuurin kuvana.
Tutkija ei voi olla hammastelemattd sita vakevaa voimaa ja
peraanantamatonta tarmoa, mika noihin sataan vuoteen sisaltyy.
Jos naisten tyOtaakka olikin valtava, ei ollut vahainen tavoitekaan:
se oli oikeudenmukaisuuteen perustuva yhteiskunta. Eri naissukupolvet tekivat aatteellista tyOtaan valilla pienin askelin, valilla perdantyen, valilla vaistaen, valilla vaieten, yhteistyOssa muiden naisjarj estOj en j a kansalaisjarjestOjen kanssa, siirtden tehtavan sukupolvelta toiselle, mutta koko ajan hiljaisessa liikkeessa
ollen.
Etenkin kriisien ja murrosten hetkilla naiset ammensivat voimansa vanhan tyOvaenliikkeen myyttiseksi muodostuneesta kultakaudesta. Valilla j opa takertuen menneisyyden riitteihin, rituaaleihin ja symboleihin: mita tiukemmin tartuttiin tytivaenliikkeen alkuajan muistoihin, sita vaikeampi irrottautuminen ja siirtyminen
uuteen aikakauteen oli. Sosiaalidemokraattisen liikkeen suuri murros ei liittynytkaan puolueen kriisiin kansalaissodan jalkeen tai
1950-luvun lopun hajaannukseen eika liioin 1960-luvun poliittisiin kaanteisiin.
Suureksi murrokseksi osoittautui sodan jalkeinen aika aina 1950luvun puoleenvaliin. JarjestOkulttuurin uusi suunta j a j asenrakenteen muutos tulivat ikaan kuin varkain, ilman suuria eleita sisaltd
pain — ja hajoittivat puolueen rivit. TyOldisidentiteetti alkoi rapistua
elintason nousun myOta. 1950-luvun jalkeen sosiaalidemokraattisten naisten toimintaa ei voidakaan kutsua enaa "tyOldisnaisliikkeeksi", vaan pikemminkin keskiluokka-liikkeeksi. On kuvaavaa,
etta kun Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliitto nimesi liittotoimikuntansa vuonna 1960 tuli siihen 11 naista, joista yksi oli
276

asianajaja, nelj a kansanedustajaa, kaksi maisteria, kaksi rouvaa,
yksi opintoneuvoj a j a yksi ammattitoimitsija.
Tasta sosiaalisesta noususta huolimatta nykyisilla demarinaisilla
ja naisliiton perustajanaisilla on yield paljon yhteista: itse asiassa
kaikki se, mika oikeudenmukaisuustaistossa jad jaljelle, kun laajalle levinnyt koyhyys ja kansalaisoikeuksien puute eivat enda ole
padllimmdisia epakohtia. Sosiaaliset epakohdat eivat ole havinneet.
Ne ovat nyky-yhteiskunnassa muuttaneet vain muotoaan.
Uusissa oloissa vanhan tyOvaenliikkeen perintOd ei siis ole bylatty, vaikka nykynaisilla ei olekaan sellaista selkeda kansanvalistusmissiota, tapakulttuurin opetusta ja kansanterveydellistd viestia kuin aatesiskoilla sata vuotta sitten. Liikkeitd yhdistad yhteinen
aatteellinen identiteetti, tietoisesti rakennettu ja uusinnettu, mutta
edelleenkin elava. Nuorehkoj en naisten modernia sosialidemokratiaa edustavat Sosialidemokraattiset Naiset jatkavat edelleen rituaalien tiella. Miina Sillanpaalle pystytettiin 1960-luvulla patsas j a
toukokuussa 2000 naisliittolaiset veivat edelleen kukkia Liekkipatsaalle Miinan nimipaivana.
Kokoukset aloitetaan tyovaenlauluilla j a punaiset liput liehuvat.
Liikkeen symbolit ovatkin tarkeita siksi, end ne kantavat mukanaan menneiden sukupolvien kollektiivista kokemusta, yhdistavat
menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Ne luovat turvallisuuden ja vahvan yhteenkuulumisen tunteen. Uuden ajan demarinaisten identiteetti on kuitenkin ainakin yhdessa kohden toinen kuin
vanhan tyOvaenliikkeen. Vanhan naisliiton mindkuva rakentui poissulkemisen kautta eli ikaan kuin negaationa suhteessa muihin
identiteetteihin. Taman paivan demarinaisten minakuva ei sen sijaan ole niin suljettu, kiinteaksi rakennettu yksi kuin menneisyyden aatesiskoilla. Nykynaisten minakuvat rakentuvat refleksiivisemmin. Globalisaation myOta muuttuvia identiteetteja tutkij at
kutsuvat sirpaloituneiksi, ne muuttuvat ja reflektoivat alituisesti
ymparistOn muutoksiin.

Sata vuotta naisjarjestOtyOta sisaltaa niin monenmoista toimintaa,
ettei laheskaan kaikki ole mahtunut tahan kirjaan. Piiri- ja paikallistason toiminta seka naisten tyo tarkeassa kunnallispolitiikassa odottavat yield perustutkimuksia. Jotkut tuokiokuvat ovat jaaneet elamaan voimakkaammin, kuten vallyihin kietoutuneen naisagitaat277

Heirkeid sarvista. Se luonnistuu hyvin Sosialidemokraattisten Naisten puheenjo
tajalta (1990-98) ja tyôministeriltei Liisa Jaakonsaarelta. Kuva on 1990-luvul
Kuva: Sos. dem. Naisten toimisto.

torin matka huonoilla teilla heiluvilla hevosrattailla, sorrosta saarnaava napakka naispuhuja vetoisessa tyOvaentalossa, maitotonkkaan piilotetut maanalaiset julistukset, montun reunalla kyyristelevat tytOt teloituskomppanian edessa, rasvankaryiset hellahuoneet, samaa palkkaa vaativat naiset mielenosoituskulkueissa,
taikinaa veivaavat aidit ruoanlaittokursseilla, tuntemattomille sotilaille sukkaa kutovat neitokaiset, kansainvalisissa kokouksissa
puheenvuoroj a pitavdt jamakat edustajat... j a ilta illan jalkeen kokouksissa, ompeluseuroissa, toimikunnissa, jaostoissa, sosiaalilautakunnissa j a eduskunnassa puurtavat naiset...
Joskus naisten tyiita j a toimia seuratessa jai miettimaan sita, olikohan tuokaan tyo mitenkdan poliittista, niin kuin esimerkiksi pulaaj an ruokaohj eiden antaminen tai vanhasta uutta-kurssit. Asiakirjat antavat kyytia epailyille: kurssitoimintakin oli toiminnassa
mukana olleiden naisten mielesta poliittista mita suurimmassa
maarin.
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Tasa-arvo liikkeessa
Tasa-arvo on yksi kolmesta demokratian paaperiaatteista. Ranskan suuren vallankumouksen lanseeraama iskulause omaksuttiin
1800-luvulla perustettuj en tytivaenpuolueiden ohj elmiin. Suomenkin TyOvaenpuolue kuulutti nakyvasti "taydellista yhdenvertaisuutta
miesten ja naisten valille". Mutta miten sosiaalidemokraattinen liike
on kyennyt toteuttamaan viimeisen sadan vuoden aikana uudistusvaatimustaan?
Poliittisessa elamassa vallitsevaa tasa-arvon tasoa voidaan mitata hyvin erilaisin mittarein. Naisten osuus puolueen edustusjarjestelmissa on niista yleisin. Eduskuntapaikkoj en suhteen sosiaalidemokraattisten naisten lukumaara on kasvanut vuosien 19071999 aikana 9:sta 22:een. Tytivaenliikkeen hajaannuksen huomioon ottaen prosentuaalisesti naiset ovat voittaneet selvasti: maaliskuussa 1907 pidetyissa eduskuntavaaleissa naisten osuus Sosialidemokraattisen puolueen edustajista oli 11 %, vuoden 1999 vaaleissa naisten osuus oli jo 43 % demariedustajista. Eduskuntapaikkoj en demokratisoituminen alkoi kiihtya 1970-luvulla, kuitenkin vasta vuoden 1991 vaaleissa naisten maara ylitti 20 edustajan
raj an. Eduskuntapaikkoj en tasa-arvoistuminen on siten suhteellisen tuore, 1990-luvun ilmiO.
Hallituspaikkoj en subteen tilanne oli samansuuntainen. Sosiaalidemokraattiset naiset ovat olleet 1900-luvulla naisministereiden
karkijoukkoa. Punaisten hallituksessa 1918 oli kaksi naispuolista
ministerid (Hilja Parssinen ja Hanna Karhinen), vuoden 1926 hallituksessa oli yksi naisministeri, Miina Sillanpaa. Vuonna 1954
valittiin hallitukseen ensimmaisen kerran kaksi naispuolista ministeria. Toinen heista oli sosiaalidemokraatti Tyyne Leivo-Larsson. 1970-luvulla sosiaalidemokraattiset naiset saivat ensimmaisen kerran muitakin ministerisalkkuj a kuin sosiaaliministerin.
Muun muassa Margit Eskman toimi vuonna 1972 toisena valtiovarainministerina. 1990-luvulla ensimmaiseksi naispuoliseksi oikeusministeriksi j a sittemmin ensimmaiseksi naispuoliseksi ulkoasiainministeriksi valittiin Tarja Halonen ja ensimmaiseksi naispuoliseksi
tyOministeriksi Liisa Jaakonsaari. Vuonna 2000 Paavo Lipposen
toisessa hallituksessa naisten osuus tayttaa jo kiintiOmitan eli se
on noin 40 %. Sosiaalidemokraateista naisia on vuonna 2000
istuvassa hallituksessa kolme.
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MyOs muilla aloilla sosiaalidemokraattisia naisia on nostettu huipulle. Vuonna 1956 Tyyne Leivo-Larssonista tuli ensimmainen naispuolinen suurlahettilas, vuonna 1972 Sylvi Siltasesta ensimmainen naispuolinen maaherra ja vuonna 2000 Tarj a Halosesta ensimmainen naispuolinen presidentti.
Naista yksittaisista esimerkeista voidaan nanda, etta sosiaalidemokraattisessa liikkeessa on tehty sukupuolten valista tasa-arvotyOta, mutta sita se ei kerro, kuinka laajaa tasa-arvoty6 on ollut.
Liikkeessahan oli pitkalle 1960-luvulle saakka kaytossa niin sanottu "yhden naisen kiintiO" -periaate. Yhden mallinaisen nostaminen ei kerro edustusj arj estelman tasa-arvoisuudesta.
Kuka sitten tasa-arvotyOta on tehnyt? Sadan vuoden perspektiivista nayttaa silta, etta naisten tasa-arvoistaminen on ollut paaosin
naisten itsensa tekemad tyOta. Juuri naiset ovat tehneet esityksid ja
aloitteita eduskunnassa j a puoluekokouksissa. Kuvaava esimerkki
naisten aktiivisuudesta olivat vuonna 1948 julkaistu komiteamietintO "Naimisissa olevien naisten ansiotyOsta" ja etenkin vuosina
1966-70 toimineen "Naisten asemaa tutkivan komitean" asettaminen ja sen toiminta. Sosiaalidemokraattiset naiset esittivat ko. tutkimuksen toimeenpanoa Ruotsin malliin vedoten padministerind
toimineelle puolueensa puheenjohtajalle Rafael Paasiolle, joka
kaynnisti hankkeen. Ensimmaisen kerran sitten 1800-1900-luvun
vaihteen aanioikeuskamppailun Sosialidemokraattinen puolue otti
toimintansa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi naisten esittdman aloitteen j a toimintastrategian.
Jos sosiaalidemokraattiset naiset ovat edenneet eduskunnassa
j a hallituksissa, nayttaa — ristiriitaista kylla — heidan etenemisensa
olleen paljon tyOldampad oman puolueen johtoon. Puolueen ensimmainen naispuolinen varapuheenj ohtaj a valittiin vasta vuonna
1972. Han oli Margit Eskman. Ensimmainen j a toistaiseksi viimeinen naispuolinen puoluesihteeri oli vuosina 1987-91 sihteerind toiminut Ulpu Iivari.
MyOs puoluekokousedustajista naisten osuus kasvoi vasta 1980luvulla. Naisten osuus 1900-luvun alussa oli sama kuin 1960-1uvulla eli noin 10 %. Vuosina 1981-1999 pidetyissa puoluekokouksissa naisten keskimaarainen edustusosuus kasvoi 28 prosenttiin.
Tasa-arvosta puhuminen puolueen sisalla on ollut koko sadan
vuoden aikana hieman arka asia. Siita ei ole keskusteltu avoimesti. Nain osittain siksi, etta verrattuna muiden puolueiden naisten
edustusosuuteen sosiaalidemokraattiset naiset etenivat parhaiten.
280

Toisaalta ei ole haluttu paastaa riidanalaisia asioita julkisuuteen
puoluetta mandollisesti vahingoittavien seuraamusten takia. Ongelmat on haluttu hoitaa omassa piirissa. Naiset ovat esittaneet
historian kulussa useinkin kriittisia huomautuksia esimerkiksi naisten sijoittumisesta aanestyslistoille, yhden naisen kiintiOsta puoluetoimikunnassa, naispuhujien palkkaamisesta, puolueen antamista
avustuksista naisliitolle j a puolueen j ohtomiesten sanelupolitiikasta.
Pinnan alla kyteva tyytyrnattOmyys on purkautunut esille viime
vuosina varovaisena kiintiOvaatimuksena, joka tulisi ulottaa mytis
puoluetta johtavaan puoluehallitukseen. Vuonna 2000 puoluehallitukseen kuuluu puolueen puheenjohtajan ja sihteerin lisaksi yksi
varapuheenjohtaja, joka on nainen. Heidan lisakseen hallitukseen
kuuluu 13 jasenta, joista nelj a on naista. Naisten osuus puolueen
johdossa on siis tan hetkella 31 %. Naisten osuus puolueen jasenista. on samanaikaisesti noin 40 %.

Naisasia vai puolue?

Sosialidemokraattisten naisten satavuotinen historia voidaan hahmottaa neljdan jaksoon sen mukaan, miten kiinted naisten kytkenta on ollut yhtaalta puolueen yleispoliittiseen suuntaukseen ja toisaalta naisliikkeen aj amiin kysymyksiin.
Vanhan tyOvaenliikkeen kautena (1899-1918) sosialidemokraattisen naisliiton naiset olivat leimallisemmin yleispoliitikkoja kuin naisasian ajajia. Tahan vaikutti ennen muuta tyOlaisnaisten aktiivinen ja
nayttava rooli adnioikeustaistelussa ja tsaarinvastaisessa kamppailussa.
Kansalaissodan jalkeen maltillisen reformistinen sosiaalidemokraattinen naisliike hakeutui enemman porvarillisen naisliikkeen
omaksumalle kotitaloutta ja perhetta korostavalle ohjelmalinjalle.
Sama ohjelmapoliittinen painotus oli vallitseva myas muiden Euroopan maiden naisliikkeissa. Sosialidemokraattinen naisliitto itsenaistyi puolueesta, sen taloudellinen pohja laajeni valtionavun turvin ja
liiton toiminta oli aikaisempaa leimallisemmin naisasian ajamista.
Tata vaihetta naisliiton historiassa kesti aina sosialidemokraattisen
puolueen toiseen hajaannukseen 1950-luvun lopulle. Valitun linj an

seurauksena oli se, etta puolueen edustuselimissa naisten osuus laski
selvasti 1920-50-luvulla.
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1950-luvulla naisliiton rooli yhtaalta itsendisend naisjarjestOnd ja
toisaalta puoluejohdosta sivussa olevana naisorganisaationa nostatti
ankaria ristiriitoj a naisliittolaisten keskuudessa. Itsendista naisliittoa
tukeneet jatkoivat Sosialidemokraattinen naisliitto -nimisena ja uusi,
puolueeseen tiukemmin sitoutunut naisryhma perusti Sosialidemokraattisen puolueen yhteyteen Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliiton vuonna 1959. Naisliiton hajaannus kesti 20 vuotta eli melkein yhta pitkaan kuin TyOvaen urheiluliiton, joka yhdistyi myOs
vuonna 1979. Hajaannuksen aikana vanha Sosialidemokraattinen
naisliitto jatkoi naiskysymys-painotteista itsenaista linjaa, kun taas
nuoremman polven Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliitto vieroksui naisasiaan leimautumista.
Naisliiton yhdistymiskokous vuonna 1979 ratkaisi naisliiton suhteen naiskysymykseen ja puolueen yleispolitiikkaan ainakin organisatorisella tasolla. Uutta liittoa, Sosialidemokraattiset Naiset, ei enda
rekisteroity itsenaiseksi liitoksi, vaan siita tuli vapaamuotoisempi
naisten yhteisO puolueen sisalle. Naiset siis "sukelsivat" puolueen
sisaan.

Se, etta naisten osuus eduskunnassa, hallituksissa ja puoluekokouksissa ja -hallituksessa on kohonnut juuri 1980-1990-luvulla kertoo sen, etta ehkapa naisten edustajuuden kasvun nakOkulmasta
"sukeltaminen" puolueen sisalle on ollut tuloksellinen. Tosin se ei
yksin selita naisten osuuksien kasvua. Integroitumisen hinta oli
taloudellisen itsenaisyyden menettaminen. Naisille jai "oma huone", mutta ei omaa kassaa.

Hiljainen vallankumous
Sosiaalidemokraattien suosio perustuu puolueen kannatuksen lisaantymisen kannalta onnistuneeseen identiteetin uudelleen muotoiluun. Muutosprosessi alkoi toisen maailmansodan jalkeen. Monien kipeiden sisaisten taistelujen jalkeen puolue irroitti luokkapuolueen leiman itsestaan j a alkoi profiloitua hiljakseen yleispuolueeksi. Toinen suosion takaaja on ollut liikkeen naisten satavuotinen ty6 jasenkunnan arkielarnan kohentamiseksi. Naisten ty6
on ollut olennainen osa ja yksi keskeisimmista tukipylvaista, kun
hyvinvointivaltiota on luotu. Suomen TyOvaenpuolueen ensimmaiset miehet Taavi Tainio ja kumppanit olivat oikeassa perustelles282

saan aikanaan erillisen naisliiton perustamista said, etta nain saataisiin laajat naisjoukot mukaan liikkeeseen tai ainakin antamaan
danensa vaaleissa. Naisten mukana tulivat lapset, perheet, isovanhemmat, kodit ja tyOldiskodin arki.
Naisten yhteiskunnallisen toiminnan vahvuus onkin noussut
naisten politiikan kosketuksesta arkielamaan. Naisten ty6 on ollut
hyvin konkreettista arkipaivan asioihin liittyvaa, aate on tarttunut
kuulijoihin ja tekijOihin siina sivussa, jos on ollut tarttuakseen.
Naisliiton arkistosta loytyvat kentdn kirj eet kertovat tytilaisj ohdon
ja kannattaj akunnan tiiviista vuorovaikutussuhteesta.
Vastaavasti voisi ajatella, etta uuden vuosituhannen kynnykselarki on liukumassa pois liikkeesta ja ylipaatadn poliittisista puolueista ja tarna nakyy politiikasta vieraantumisena. Politiikka muuttuu retoriikaksi, jolla ei ole valttamatta kosketuskohtia tavallisen
danestajan arkitodellisuuteen. Poliitikot ovat yha useammin ammattipoliitikkoja, jotka "tekevat vain tytitdan" kuin virkamiehet
konsaan.
Kun tarkastellaan kokonaista vuosisataa ja naisten aseman muuttumisen vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan voisi sanoa Ulrich Beckia lainaten, etta nykydan "kaikki poliittiset puolueet kannattavat naisten osuuden listiamistd ty6eltimeissei...tallainen johtaa kuitenkin toteutettuna perinteisen jeirjestyksen vahitteliseen
kumoutumiseen...". Beckin mukaan tallaiset vandiset, mutta laa-

joihin seurannaisvaikutuksiin johtavat toimenpiteet eivat toteudu
vallankumouslippujen liehuessa, vaan modernisaatio etenee hiljaa.1
Hiljainen vallankumous nayttaa olleen mytis sosiaalidemokraattisen naisliikkeen tie.
Lopuksi voisi todeta, etta matka sosiaalidemokraattisen naisliikkeen satavuotiseen historiaan osoitti ainakin yhden asian. Nimittdin sen, etta Simone de Beauvoir oli vddrassa — naisten toiminta ei ole ollut vertauskuvallista liikehdintaa. Painvastoin. Perustellusti voidaan vaittda, etta sosiaalidemokraattinen naisliike on
ollut merkittava yhteiskunnallinen vaikuttaja tasa-arvon ja hyvinvointivaltion luj ittamisessa 1900-luvun Suomessa.

1

Beck 1996, s. 14.
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Naiset marssivat paremman Suomen puolesta. Kuva on vuodelta 1956.
Kuva: TyOveien Arkisto.
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Liite 1
Sosialidemokraattisen naisliiton puheenjohtajat ja sihteerit

Sosialidemokraattisen naisliiton puheenjohtajat ja sihteerit vuosina 1900-1979
Puheenjohtaja
Ida Ahlsted
Hilja Parssinen
Anni Huotari
Hilja Parssinen
Mimmi Puolakka
Sandra Lehtinen
Miina Sillanpda
Ida Aalle-Teljo
Elfin Fagerholm
Miina Sillanpaa
Anni Huotari
Sylvi-Kyllikki Kilpi
Miina Sillanpaa
Tyyne Leivo-Larson
Martta Salmela-Jarvinen
Tyyne Leivo-Larsson
Fanni Front

1900-02
1902-05
1905-06
1906-07
1907-09
1909-13
1913-16
1916-18
1918-20
1921-32
1932-41
1941-46
1946-47
1947-59
1959-65
1965-75
1975-79

Sihteeri
Maria Laine
Anni Huotari
Hilja Parssinen
Jenny Kilpiainen
Aura Kiiskinen
Hilda Herrala
Aino Pesonen
Sandra Lehtinen
Lyyli Eronen
Hilda Seppala
Miind Sillanpaa
Martta Salmeld-Jarvinen
Anu Karvinen
Aune Seme
Anu Karvinen
Leila Lindberg

1900-02
1902-05
1905-06
1906-07
1907-13
1913-14
1914-16
1916-18
1918-19
1919-32
1932-36
1936-53
1953-59
1959-63
1963-68
1968-70
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Riitta-Anneli Lainio
Leila Viitamaki
Outi Nurmi
Pirjo Ojanen
Tuulikki Kannisto

1970-72
1972-73
1973-76
1976-78
1978-79

Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliiton puheenjohtajat ja sihteerit vuosina 1959-1979
Puheenj ohtaj a
Sylvi Siltanen
Meeri Kalavainen

1959-72
1972-79

Sihteeri
Taimi Rinne-Virolainen
Sinikka Luja-Vepsa
Marianne Laxen

1959-72
1972-78
1978-79

Sosialidemokraattiset Naiset, puheenjohtajat ja sihteerit vuodesta
1979—
Puheenj ohtaj a
Meeri Kalavainen
Vappu Taipale
Liisa Jaakonsaari
Tarj a Filatov

1979-84
1984-90
1990-98
1999—

Paasihteeri
Marianne Laxen
Tuula Haatainen
Marja-Liisa Kiljunen

1979-88
1988-97
1998-
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Liite 2

Sosialidemokraattisen naisliiton jeisenmeidria
Sosialidemokraattisen naisliiton jasenet 1900-1940
Vuosi
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
304

Naisliitossa
lkm os. %
21
353
21
353
29
353
29
1398
834
32
36
2404
2440
39
2724 106
81
2255
1194
53
1081
46
1509
64
61
1244
1556
75
82
1459
1396
72
1537
69
3772 121

22
33
24
46
21
25
13
14
13
8
9
13
11
13
14
13
10

2548

81

13

1285
1487
1496
1525
1567
2037
2157
2214
1848
1963
1930

51
49
48
52
57
61
70
79
71
70
72

13
17
20
22
21
20
24
24
21
27
28

Puolueessa
lkm %
1009 11
1607 18
1063
18
1496 22
3013 23
3895 23
9575 21
18986 22
18876 23
16828 24
14694 25
12223 24
11316 23
11649 23
12280 23
10646 21
10857 21
14874 21

19320 29
14710 30
10030 27
8747 28
7482 27
6933 28
7401 27
10133 27
9070 26
9350 26
8708 26
7325 26
6825 25
6558 26
6338 26

1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

2609 141
2954 152
3022 169
3987 136
3219 116
2842 110

35
37
34
42
37
44

6392 25
7510 27
8002 27
8810 27
9477 26
8669 26
6459 26

Lande: Lahteenmaki Maria, Mandollisuuksien aika. TyOldisnaiset ja yhteiskunnan muutos 1920-30-luvun Suomessa. Bibliotheca Historica 2. Suomen Historiallinen Seura. Helsinki 1995, s. 331; Tilastosta nakyy 1930-luvun alun katkos
liiton sihteerin Hilda Seppalan kuolemantapauksen takia.

Sosialidemokraattisen naisliiton jasen-, yhdistys- ja jaosmadrat
vuosina 1941-1959
Vuosi
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953

Jasenmadra Yhdistyksia Jaostoa
129
42
3171
2942
43
133
134
42
3205
43
135
3507
152
43
5200
47
183
7307
49
172
8761
52
219
10852
11189
230
53
11669
280
53
341
53
12026
12307
54
368
11498
396
55
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Sosialidemokraattisen naisliiton jasenmaard vuosina 1959-1979
Vuosi
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Jasenmaard Yhdistyksia
10500

7800

76

7300

72

6100

60

5700

57

5800

47

JarjestOd

Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliiton jasenet vuosina 1959-1979
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

306

13500
307
331
23300
340
345
28800

24100

364

27200

24600

21700

414
400

*Vuosien 1961-1978 jasenmaara on arvioitu edustajakokousten perusteella siten, etta liiton kukin jarjestO on oikeutettu lahettamaan edustajakokoukseen 1:n
edustajan/alkavaa 100:n jasenen mdarad kohti, paitsi Sos.Dem.Naisten Keskusliiton vuoden 1959 kokouksen osalta, jolloin yhden edustajan sai Mean jokaista alkavaa 50 jasenen madrad kohti. Jasenmdard on laskettu edellisen vuoden viimeiselta neljannekselta.

LAHTEET: Sosialidemokraattisen Naisliiton toimintakertomukset 1941-1953,
toimintasuunnitelmia, tilannekatsauksia 1941-1953, LiittokokouspOytdkirj at
1959-1979, toimintasuunnitelmia 1979-1984. Tytivaen Arkisto.
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Liite 3
Sosiaalidemokraattisten naisten lehdet
- Sosialidemokraattisen naisliiton lehdet
Lehti

Ilmestymis- Vuosi:Numeroa
vuodet

Yhteisty6hOn
Kevatesikoinen
Kansan nainen
Palvelijatar
TyOldisnainen

1902
1904
1906
1905-06
1906-14
1920-22
1908-14
1922-43
1944-73

Ihanne
Toveritar
Tulevaisuus
JarjestOnainen

naytenumero
naytenumero
naytenumero
1905:16, 1906:20
1906:1, 1907-13: noin 50, 1914:29
1920-22: n. 10-20
1908-13:12, 1914:14
1922-23:12, 1924-43: n.24
1944-47: n.24, 1948-64:12, 196567:4,1968-70:12,1971-73:4
1946-1966 1946-66: n.4

- Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliiton eidnenkannattajat
Naisten Viesti

1960-66,

1960-66:4, 1974: n.2

Aikamme Kuvastin

1962-66

1962:1,1963-66:12

Sosialidemokraattisten Naisten deinenkannattajat
Tietosisko
Pikkusisko
Punahilkka
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1980—
1984—
1991—

1980—:4
1984-91:8
1991—:2

Liite 4

Sosialidemokraattisten naisten jarjestOjen eriylyminen
Sosiaalidemokraattiset naiset aviottomien ditien ja lasten puolesta
1929
1936
1942
1945
1987

Paatettiin turvakotien perustamisesta
TyOldisaitien ja Lasten Kotiyhdistys
Helsingin Ensi Koti
Ensi Kotien Liitto
Nimeksi Ensi- j a Turvakotien Liitto

Lisaksi:
1932 TyOvden Kukkasrahasto (kerasi varoj a toimintaa
varten)
Sosiaalidemokraattisten naisten vanhusten huolto-organisaation kehitys
1938
1951
1953
1981

Kapyrinteen Vanhainkodin Kannatusyhdistys ry.
Vanhusten Huolto ry.
Koteja Vanhuksille ry., perustajina Vanhusten Huolto
ry. ja maan muut vanhainkotien kannatusyhdistykset
Nimeksi Vanhus- ja lahimmaispalvelun liitto ry.

Lisaksi:
1957

Vanhusten kotiapu ry.

Sosiaalidemokraattisten naisten kotitalousvalistus
1924-1957
1957
1979
1987

Sos.dem. TyOldisnaisliiton kodinhoitokurssit ja
kotitalousjaosto
Kotineuvontaliitto ry.
Nimeksi Kuluttaj aneuvontaliitto
Nimeksi Suomen Kuluttajaliitto

309

Sosiaalidemokraattisten naisten ditien ja lasten lomatoiminta
1901
1951
1981

Ensimmaiset lomakotien kannatusyhdistykset
perustettiin
Aitien Lomahuolto
Nimeksi Lomakotien Liitto

Muita sosiaalidemokraattisten naisten j arj estOj a
1902-1912 Ihanneliitto
1962
Kotien Puolesta Keskusliitto
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Liite 5
Sosiaalidemokraattisten naisten kansainvalisia ja pohjoismaisia
kokouksia
Aika

Paikka

SOSIALISTISEN INTERNATIONAALIN NAISTEN EDUSTAJAKOKOUKSET 1907-1986
SOSIALISTISTEN NAISTEN KANSAINVALINEN SIHTEERISTO
1907
1910
1915

I Edustajakokous Stuttgart
II Edustajakokous KOOpenhamina
III Edustajakokous Bern

KANSAINVALISET SOSIALISTISTEN NAISTEN EDUSTAJAKOKOUKSET
1923
1925
1928
1931

I Edustajakokous Hampuri
II Edustajakokous Marseille
III Edustajakokous Bryssel
IV Edustajakokous Wien

KANSAINVALISET SOSIALISTISTEN NAISTEN EDUSTAJAKOKOUKSET II MAAILMANSODAN JALKEEN
1948
1950
1951
1952
1953

I Edustajakokous Wien
II Edustajakokous KOOpenhamina
III Edustajakokous Frankfurt am Main
IV Edustajakokous Milano
V Edustajakokous Tukholma

SOSIAALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN KANSAINVALISEN NEUVOSTON EDUSTAJAKOKOUKSET
1955
1957
1959
1961
1963
1966
1969
1972
1976
1978

I Edustajakokous Lontoo
II Edustajakokous Wien
III Edustajakokous Hampuri
IV Edustajakokous Rooma
V Edustajakokous Amsterdam
VI Edustajakokous Tukholma
VII EdustajakokousEastbourne
VIII EdustajakokousWien
IX Edustajakokous Geneve
X Edustajakokous Vancouver
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SOSIALISTISEN INTERNATIONAALIN NAISTEN EDUSTAJAKOKOUKSET
1980
1983
1986

XI Edustajakokous Madrid
XII Edustajakokous Albufeira
XIII Edustajakokous Lima

KANSAINVALISIA KOKOUKSIA
1912
1920
1926
1926
1927
1927
1930
1931
1932
1933
1934
1949
1949
1951
1953
1954
1954
1958
1964
1968
1969
1973
1977
1977
1982
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Basel

Kansainvalisen sosialistikongressin yhteydessa
naiskokous
Washington TyOldisnaisten kansainvalinen kongressi
ZUrich
Sosialistisen TyOldisinternationaalin (STI)
toimeenpaneva valiokunta
Bryssel
STI:n naiskomitea
Köln
STI:n naiskomitea
Pariisi
STI:n naiskomitea
Zurich
STI:n kongressi
STI
Zurich
Zurich
STI
Pariisi
STI:n naissihteeristO
Bryssel
STI:n
Amsterdam Sosialistinen Internationaalin (SI) naissihteeristO
Baarn
SI
Lontoo
SI
Bryssel
SI:n naissihteeristO
Antwerpen SI:n toimintaa uudelleen jarjestava kokous
Wien
SI
Bryssel
SI
Bryssel
Sosialististen Naisten kansainvalinen neuvosto
Tel Aviv
Ihmisoikeuksien 20-vuotiskongressi
Helsinki
Naisten maailmankongressi
Helsinki
Conference of Women's Organisation on European
security
Berliini
SI
Norja
Naiskongressi
Hampuri
Sosialistinen Naisinternationaali

POHJOISMAISIA KOKOUKSIA
POHJOISMAIDEN SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN KONGRESSI
1930

Helsinki

POHJOISMAISET SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN PAIVAT
1935
1937
1938
1946
1948
1950
1952
1953
1954
1955
1956
1958

Tukholma
KOOpenhamina
Helsinki
Oslo
KOOpenhamina
Helsinki
Tukholma
Helsinki
Odense
Tanska
Orenas
Norja

POHJOISMAINEN TYOLAISNAISKONGRESSI
1947

Oslo

SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN POHJOISMAINEN YHTEISTYOKOMITEA
1947
1952
1953
1956
1957
1958
1963
1964
1965
1965
1966
1967
1969
1971

Tukholma
Tukholma
Helsinki
Tukholma
Helsinki
KOOpenhamina
Oslo
Helsinki
Tukholma
Goteborg
KOOpenhamina
KOOpenhamina
Helsinki
KOOpenhamina
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Liite 6
Naisten asemaa koskevia lakeja ja asetuksia

1864

Naimattoman naisen taysivaltaisuus ja naisen oikeus
hallita omaisuuttaan 25-vuotiaana, 21-vuotias sai itse
padttda avioliitostaan
1865,1873 Itsedan hallitseville naisille kunnallinen danioikeus
1866
Kansakouluasetus
1878
PerintOkaaren muutos siten, etta veli ja sisar perivat yhta
palj on
1883
Irtolaisasetus kumosi "laillisen suojelun" ja palveluspakon.
1889
Naimisissa oleva nainen sai paattaa raj oitetusti itse
hankkimiensa tulojen kaytOsta
1900
Laki miehen ja naisen taysi-ikaisyydesta 21-vuotiaana
1903
Ensimmaiset naispuoliset ammattientarkastaj at
1906
Yleinen ja yhtalainen valtiollinen danioikeus ja
vaalikelpoisuus sukupuoleen ja varallisuuteen katsomatta
1907
Senaatin Oaths ohjesdantOisen haureuden lakkauttamisesta
1908
Naisen naimaika 15 ikavuodesta 18 ikavuoteen
1917
Yleinen j a yhtalainen kunnallinen danioikeus ja vaalikelpoisuus
Asetus teollisuustOista sisdlsi mm. 4 viikon aitysloman,
raskaudenaikaisen tyOn rajoituksia j a 8-tuntisen ty6paivan
Asetus ty6vden tapaturmavakuutuksesta ja tyOtttimyys kassoista
1918
Senaatin paatOkset avustaa kapinassa turvattomiksi
jadneita lapsia hoitavia turvakotej a
Hallitusmuodon 5§ sdati Suomen kansalaisten
1919
yhdenvertaisuudesta lain edessa, naisen asema
epdselvd
Naisille mandollisuus harj oittaa itsendistd elinkeinotoimintaa
Oppivelvollisuuslaki
1921
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Tytisopimuslaki salli naimisissakin olevan naisen
tekevan itsenaisesti tyOsopimuksen
Kiiyhainhoitolaki ja laki aviottomista lapsista, jonka
mukaan avioliiton ulkopuolella syntyneilla lapsilla tuli
olla valvojanaan mies tai naimaton nainen aitinsd
lisaksi
Vuosilomalaki
Tybehtosopimuslaki
1924
1925
Laki ottolapsista, lastentarhain valtionavusta ja
Huoneenvuokra-laki
1926
Laki naisen kelpoisuudesta valtion virkaan, Salavuoteuden rangaistavuus poistui, Avoliitto mandollistui
1930
Avioliittolaki, jonka mukaan puolisot olivat keskendan
oikeudellisesti yhdenvertaisia
1934
Laki tyOttOmyyskassoista
Lastensuojelulaki j a Irtolaislaki
1936
Aitiysavustus vahavaraisille, Lakimuutos mandollisti
1937
pakkosteriloinnin
1937
Kansanelakelaki, asteittain voimaan 1942 ja 1949
Ammattitaudit tapaturmalakiin, vuosilomalaki
1939
1941,1945 Aitiysavustuksen ehtoja lievennetaan
Perhelisalaki
1942
Lakisdateinen kouluruokailu
1943
1944
Laki kunnallisista katilOista ja aityshuollosta
Perheneuvontaty6 aloitetaan
1944,1945 Kodinperustamislaina-laki
1948
Lapsilisalaki, Huorinteon rangaistavuus poistui
1949
Aitiysavustukset kaikille synnyttajille, Ensikodit
valtionavun piiriin
Laki kunnallisista kodinhoitajista
1950
1957
Kansanelakelain kokonaisuudistus
1959
TyOturvallisuuslaki, tyOttOmyyskorvaukset
Erityislapsilisa
1960
1961
E-pilleri hyvaksytaan
1963
Suomi ratifioi kansainvalisen tyOjarjestOn (ILO)
samapalkkaisuussopimuksen
1964
Asumistuki, Sairasvakuutuslaki, sisalsi mm. aitysrahan
1970
TyOsopimuslaki, mm. sukupuoleen perustuvasta
syrjinnasta saadettiin rangaistus, Laki raskauden
keskeyttamisestd
1922
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1971
1972
1973
1975

1976
1977
1978
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1990

1990
1994
1995
1995
1995
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Kasvatusneuvolalaki, Homoseksuaalisuus demikriminalisoitiin
Kansanterveyslaki, saati mm. kunnallisista
terveysasemista
Paivahoitolaki
Elatusapulaki, Laki naisen kelpoisuudesta valtion
virkaan kumotaan. Osa rajoituksista, mm.
puolustusvoimia, raj avartiolaitosta ja kirkkoa koskevia,
jää voimaan
Isyyslaki, sisalsi mm. isyysloman
Elatusturvalaki
Vanhemmilla oikeus jakaa keskendan vanhempainloma
Ottolapsilaki
Sosiaali- ja terveysalan tasa-arvo-ohjelma
Rintamasotilaseldke myOs naisille
Kansaneldkeuudistus
.
Lastensuojelulaki, Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
Laki lasten kotihoidon tuesta ja hoitovapaasta, Laki
lapseksi ottamisesta ja ditysrahan muutos
vanhempainrahaksi
Sukunimilaki, Irtolaislaki kumotaan, Suomi ratifioi
YK:n naisten syrjinnan poistamista koskevan
yleissopimuksen
Tasa-arvolaki, sisalsi mm. tasa-arvovaltuutetun j a tasaarvovaltuuston
Lastensuoj elulain uudistus j a Perhe-elakelain uudistus,
sisalsi mm. mies- ja naisleskien tasa-arvon, Avioliittolain muutos siten, ettd avioero ei edellyttanyt toisen osa
puolen syyllisyyden osoittamista
Alle 3-vuotiaille taattu oikeus kunnalliseen hoitopaikkaan
Raiskaus avioliitossa kriminalisoitiin
Tasa-arvolain osittaisuudistus: 40-60 % kiintiOsdantO
valtion komiteoihin ja kunnallisiin toimielimiin
Laki naisten vapaaehtoisesta asepalvelusta
Pahoinpitely perheessa yleisen syytteen alaiseksi

Liite 7
Tapahtumakalenteri
Helsingin tyiivdenyhdistys perustettiin
Naisten ensimmainen oma ammattiosasto,
ompelijoiden alaosasto, perustettiin Helsingin ty:n
yhteyteen
Helmikuun manifesti
1899
17-20.7.1899 Suomen TyOvaenpuolue perustettiin
4-6.7.1900 TyOldisnaisten Liitto perustettiin
17-19.7.1902 Suomen palvelijataryhdistysten ensimmainen
kokous
17-20.8.1903 Suomen TyOvaenpuolueen Forssan puoluekokous.
Kokous vaihtoi puolueen nimen Suomen
Sosialidemokraattiseksi Puolueeksi j a hyvaksyi
sosialistisen ohjelman
Perustettiin kansallis- (puna-) j a suoj eluskunta1905
kaartej a
30.10.Suurlakko
7.11.1905
15-16.3.1907 Ensimmaiset vapaat j a yhtalaiset parlamenttivaalit
15-17.4.1907 Suomen AmmattijarjestO (SAJ) perustettiin
Tampereella
14-19.11.
Yleislakko
1917
15.11.1917 Eduskunta julistautui korkeimman vallan
haltijaksi Suomessa
Suomen itsenaisyysjulistus
6.12.1917
28.1.Kansalaissota
6.5.1918
Suomen Kommunistinen Tytivaenpuolue
29.8.1918
perustettiin
13-15.6.1920 Suomen Sosialistinen Tyiivaenpuolue
perustettiin
21-22.5.1921 TyOldisnaisliitto j akaantui, kun Suomen
Sosialidemokraattinen TyOldisnaisten liitto
perustettiin
5.3.1883
1.9.1890
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1922-1923 Kommunistien pidatyksia, Suomen Sosialistinen
Tytivaenpuolue kiellettiin
21-25.5.1923 SAJ perusti ensimmaisen naisjaoston
1926-27
VainO Tannerin vahemmistOhallitus
6.7.1930
SAJ lakkautettiin viranomaisten toimesta.
Vuonna 1933 Korkein oikeus vahvisti paatOksen
19-21.10.
1930
Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto
perustettiin
18.11.1930 Eduskunta hyvaksyi ns."kommunistilait",
j oilla vasemmiston toimintaa raj oitettiin
1937
Punamultahallitus
16-19.5.1938 Ensimmainen naisj aosto paatettiin perustaa
SAK:hon
30.11.193913.3.1940
Talvisota
16.2.1940
"Tammikuun kihlaus", SAK j a STK tunnustivat
toisensa neuvotteluosapuolina
25.6.19415.9.1944
Jatkosota
15.9.194425.4.1945
Lapin sota
29.10.1944 Suomen Kansan Demokraattinen Liitto
perustettiin
28.4.1944
Ensimmainen tyiimarkkinaosapuolten
yleissopimus
1944-1947 Liittoutuneiden valvontakomissio Suomessa
21.2.1946
Sotasyyllisoikeudenkaynti langetti tuomiot
1944-1947 Sotien jalkeinen asutustoiminta
6.4.1948
Suomi j a Neuvostoliitto solmivat
YYA-sopimuksen
18.9.1952
Viimeinen sotakorvauserd Neuvostoliittoon
1.3.-20.3.
1956
Yleislakko
21-24.4.1957 Sosialidemokraattinen oppositio syntyi
6-7.5.1959 SDP:sta. eriytyneet perustivat TyOvaen ja
PienviljelijOiden Sosialidemokraattisen Liiton
24.6.1959
Suomen Sosialidemokraattisten Naisten
Keskusliitto perustettiin
5.11.1960
Perustettiin Suomen AmmattijarjestO
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17-18.6.1969 SAJ:n tarkeimmat j arj est& ja SAK sopivat

1975
1979
27.5.1979
1982-1994
29.4.1990
1992-1995

1994-2000
1.1.1995
1.3.2000—

yhdistymisesta. Suomen Ammattij arjestaj en
Keskusliitoksi
Kansainvalinen naistenvuosi
Kansainvalinen lastenvuosi
Sos.Dem. Naisten Keskusliitto ja Sos.Dem.
Naisliitto yhdistyivat Sosialidemokraattisiksi
Naisiksi
Ensimmainen sosiaalidemokraattinen tasavallan
presidentti, Mauno Koivisto
SKDL:n ja SKP:n poliittinen toiminta
yhdistyivat Vasemmistoliitoksi
TyOvaenliiketta ldhella olleiden yritysten
talouskriisi:
STS-Pankki lakkautettiin, Haka, Kansa, TVK ja
SKP ajautuivat konkurssiin, Elanto ja EKA
pakkosaneeraukseen
Martti Ahtisaari presidenttina
Suomesta Euroopan Unionin j asenvaltio
Ensimmainen naispuolinen presidentti Tarja
Halonen aloitti tyOnsd
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Sammandrag

Arhundradets kvinnorOrelse
Kvinnorna och socialdemokratin i 1900-talets Finland

Man kan med fog kalla 1900-talet for kvinnortirelsens och
socialdemokratins arhundrade. Atminstone om man betraktar
historien ur ett nordiskt perspektiv. I Finland grundades det
socialdemokratiska partiet sommaren 1899 och i anslutning dartill
aret darpd en riksomfattande kvinnoorganisation, det socialdemokratiska kvinnofOrbundet. Sedan dess har socialdemokraterna
stray-at efter politisk makt pa toppniva. Ar 2000 kan vi konstatera
att partiet pa den punkten lyckats utmarkt. Landets kvinnliga
president, Tarja Halonen är socialdemokrat, statsministern ar
socialdemokrat och vi har en socialdemokratisk EU-kommissarie.
Ocksa kvinnornas stallning har fOrandrats under hundra dr: av
parlamentsledamOterna är 37 procent kvinnor och i regeringen är
cirka 40 procent av medlemmarna kvinnor.
Det socialdemokratiska inflytandet over landets utveckling har
varit sa betydande att en veckotidning gjorde den bedomningen att
finlandarna har bOrjat likna SDP: de är litet stela och gra, men
trygga. I det fOljande presenterar vi den socialdemokratiska arbetarrOrelsens verksamhet genom att granska den socialdemokratiska
kvinnortirelsens hundraariga historia. Hur anpassade och tillampade
Finlands aldsta politiska kvinnorOrelse sin verksamhet i korstrycket
mellan arbetarrOrelsen och kvinnorOrelsen? En annan intressant
fraga galler hur kvinnoorganisationens identitet vaxte fram under
hundra ar. Det ar en speciellt aktuell fraga idag, da globaliseringen
snabbt fOrandrar de sociala strukturerna i de moderna samhallena.
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Den internationella arbetarrOrelsens nordiska etapp
Man kan se grundandet av en arbetarkvinnorOrelse i Finland som
en fortsattning pa de broduppror som leddes av arbetarkvinnorna i
Mellaneuropa pa 1700— och 1800-talen. De fOrsta kraven som
kvinnorna stallde konkretiserades namligen i slagorden om "BrOd",
medan det ideologiska budskapet var tunt. Under ledning av mannen
fann arbetarkvinnorna emellertid efter nagra ar vagen till socialismens klassiker och darmed politiserades kvinnorOrelsen.
Godkannandet av ett socialistiskt program satte fart pa verksamheten i finskhetsrOrelsen och i rOstrattskampen. Inflytandet fran
framfOrallt arbetarrOrelsen i Tyskland och Sverige var stort. De
finlandska kvinnorna fOljde aktivt med vad som skrevs i de svenska
arbetarkvinnornas tidning Morgonbris, den engelska tidningen The
Labour Woman och framfOrallt den tyska tidningen Die Gleichheit,
som kom att bli den internationella socialistiska kvinnorOrelsens
huvudsakliga sprakrOr. De finlandska kvinnorna laste artiklar av
Ellen Key, Clara Zetkin och Lily Braun, August Bebels bok "Kvinnan och socialismen" samt inhemsk och utlandsk skOnlitteratur.
Revolutionsretoriken praglade tal och artiklar. Ungefar ar 1903
losgjorde sig arbetarkvinnorna fran den borgerliga kvinnorOrelsen
och steg ut i offentligheten med krav pa ett rattvisare samhalle.

ROstrattsreformen ar 1906
ROstratts- och valbarhetskampen blev for de finlandska arbetarkvinnorna ett sprangbrade till samhallelig verksamhet. Att Finland
som fOrsta land i Europa gav kvinnorna rOstratt Overraskade ocksd
manga finlandare. Reformen hade emellertid inte genomfOrts om
det inte hade varit for oroligheterna i moderlandet Ryssland,
revolutionen ar 1905 och fOljderna av det rysk-japanska kriget. Tsar
Nikolaj II tillat reformen for att fOrhindra en upptrappning av
oroligheterna i Finland.
ArbetarrOrelsen hade starkt tagit stallning for ett bibehallande
av landets autonomi. Bland annat organiserade man storstrejken i
slutet av ar 1905. Att tva av de ledande kvinnorna i det socialdemokratiska kvinnofOrbundet satt med i strejkkommitten sager
nagot om kvinnornas centrala roll i den har verksamheten.
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Kvinnorna var aktiva ocksa i det illegala arbetet. De spred fOrbjuden
litteratur, harbargerade folk i motsta.ndsrOrelsen och reste runt i
Finland och talade.
Genom sin aktivitet uppfattades arbetarkvinnorna som trovardiga
och som beloning fick kvinnorna rOstratt. I Finland var de olika
samhallskretsarna namligen langt ifran eniga om huruvida reformen
ocksa skulle omfatta de fattiga kvinnorna, som knappt kunde lasa
eller skriva. Den borgerliga kvinnortirelsens konservativa flygel
motsatte sig bestamt att de medborgerliga rattigheterna ocksa skulle
omfatta tjanstefolket. Det gick emellertid annorlunda. I det fOrsta
valet varen 1907 invaldes 19 kvinnor i parlamentet, av dem var
nio socialdemokrater. Valet var en stor framgang for det socialdemokratiska partiet. Socialdemokraterna fick 80 av 200 platser.

Krisen dr 1918
Den socialdemokratiska rOrelsen upplevde sin fOrsta djupa kris
varen 1918, cid landet drevs in i ett inbordeskrig. Det pagick 3,5
manader och slutade med ett bittert nederlag for den rOda sidan.
Utrensningar genomfordes i landet och tio tusentals aktivister i
arbetarrOrelsen dog i fanglagren av hunger och sjukdomar. En del
av rOrelsens ledning flydde till Sovjetryssland. Manga mOtte dar
sitt ode under Stalins utrensningar.
Krisen ledde till att arbetarrOrelsen splittrades och med den
kvinnortirelsen. Den radikala flygeln hade ingen sarskild kvinnoriirelse, men socialdemokraternas vag var en annan. Differentieringen mellan kvinnofOrbundet och partiledningen fOrstarktes
och kvinnofOrbundet gick in pa samma verksamhetsfalt som den
borgerliga kvinnoreirelsen och satsade pa hushallsfostran. FOrandringen i inriktning paverkades av statens ekonomiska stud, av
det faktum att fOrbundets medlemmar hade efterlyst mera
hushallsfostran och av att partiets man uppmuntrade den nya linjen.
I stort sett berOrdes den finlandska socialdemokratiska kvinnorOrelsen av samma fenomen som praglade det Ovriga Europa pa
1920— och 30-talen, namligen "kvinnans-plats-ar-i-hemmet"ideologin som var en fOljd av hogervridningen.
De socialdemokratiska kvinnornas roll som en foresprakare
socialpolitiska reformer har varit betydande under hundra ac r. Tanken
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om "Folkhemmet" som lanades frail Sverige blev ocksa en hOrnsten
i de finlandska demokratistravandena. Pa 1930-talet genomfOrdes
nagra for kvinnorna viktiga lagreformer, som t.ex. barnskyddslagen,
lagen om moderskapsersattning och folkpensionslagen. De socialdemokratiska kvinnorna sag de har reformerna som en seger. De
hade ju redan i bOrjan av seklet tagit fram de har missfOrhallandena.
Ocksa fOrbattrandet av ogifta mOdrars stallning, fritidsverksamheten och aldreomsorgen var centrala fragor i de socialdemokratiska
kvinnornas verksamhet.

Kvinnor och krig
Under andra varldskriget intensifierades samarbetet mellan de olika
kvinnoorganisationerna. Kriget mot Sovjetunionen enade folket.
Samarbetet mellan de olika kvinnorOrelserna var sa intimt att
socialdemokraterna slot ett skriftligt avtal med skyddskarsorganisationerna, som tidigare hade betraktats som fiender.
Krigstiden innebar en Okad arbetsbOrda for kvinnorna. Kvinnor
arbetade i rustningsindustrin, i lantbruket och i skogen. En del
verkade i det frivilliga landsfOrsvarsarbetet, en del varvades med
aberopande av lagen om arbetsplikt. Arbetarfamiljernas barn sandes
till Sverige och Danmark som krigsbarn, speciellt ar 1942, da
livsmedelsbristen var stor. De socialdemokratiska kvinnorna arbetade aktivt med att anvisa arbete at kvinnor, samla in guldringar,
erbjuda hjalp at storfamiljernas mOdrar och sy kidder at soldaterna.
Efter kriget fOrandrades den politiska situationen i Finland. Den
tidigare fOrbjudna folkdemokratiska rOrelsen fick nu verka och
Okade sitt understOd i slutet av 1940-talet. For de socialdemokratiska kvinnorna innebar fredstiden en kamp pa en ny front. De
man som Overtagit ledningen i partiet godkande inte langre kvinnofOrbundets hemcentrerade verksamhetslinje och drog in det
ekonomiska stOdet till fOrbundet. KvinnofOrbundet upplevde ocksa
en intern brytning da de nya kvinnorna som kommit med i
verksamheten kravde en ideologisk debatt igen.
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Brytningen under 1 95 0-talet

Man kan kalla det socialdemokratiska kvinnofOrbundets verksamhet
pa 1920-1950-talen en guldalder for kursverksamheten, sa centrala
i fOrbundets verksamhet var de praktiska matlagnings-, konserverings- och handarbetskurserna. I anslutning till dem gav man
visserligen ocksa ideologisk skolning, men endast i andra hand.
Kvinnoverksamheten var likadan ocksa i de andra kvinnoorganisationerna.
I slutet av 1950-talet var kvinnofOrbundets gamla verksamhetslinje inte langre aktuell. Splittringen av det socialdemokratiska
partiet i slutet av artiondet fOrseglade ocksa en ny linje for
kvinnofOrbundet. De gamla veteranerna fick ge vika, kvinnofOrbundets ledning fOryngrades och man tog i hogre grad upp
allmanpolitiska fragor. Partiets nya kvinnliga ledare stravade efter
att varma upp de nagot kyliga relationerna till partiledningen och
aterstalla fOrtroendet mellan organisationerna.
ArbetarrOrelsen moderniserades snabbt under 1950-talet. Man
kunde inte langre kalla det socialdemokratiska kvinnofOrbundet
fOr en "arbetarkvinnoriirelse". Den nya verksamhetskulturen leddes
nu av utbildade kvinnor i medelklassen, som inte nOdvandigtvis
hade nagra tidigare erfarenheter av arbete i kvinnoorganisationer.
FOrbundets proletara stampel fOrdunklades och fOrsvann. De unga
kvinnorna Oppnade kvinnofOrbundets dOrrar for nya kvinno- och
studentrOrelser och for fackfOreningskvinnorna. Denna Oppning
ledde till att fOrbundet vid omorganiseringen ar 1979 inte langre
registrerades som en sarskild forening utan i stallet blev partiets
kvinnosekretariat.
Den kommitte som undersOkte kvinnans stallning och fungerade
mellan aren 1966-70 sager nagot om de socialdemokratiska kvinnornas aktivitet. Iden att forska i kvinnans stallning fick man av
sin systerorganisation i Sverige, dar liknande forskning genomfOrdes. Kommittens betydelse var stor. Pa basen av det arbete som
dar gj ordes grundades j amstalldhetsdelegationen i Finland och man
gjorde upp en langsiktig och heltackande jamstalldhetsplan.
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Partiet och jamstalldheten
Det socialdemokratiska partiets ledning har lange varit mansdominerad. Kvinnorna hade dnda fram till 1950-60-talen en kvot
pa en plats i partiorganen. Beskrivande for situationen ar att en
kvinna for fOrsta &igen blev invald som viceordfOrande i den
trehtivdade partiledningen ar 1972. Partiet hade en kvinnlig partisekreterare under aren 1987-91. Antalet kvinnliga delegater pa
partikongresserna var lagt anda fram till 1960-talet, ungefar 10
procent. Den kvinnliga representationen steg fOrst pa 1980— och
1990-talen. Pa partikongressen 5.r 1999 var 33 procent av delegaterna kvinnor. Da uppgick de kvinnliga medlemmarnas andel till
40 procent.
Av partiets riksdagsledamoter har kvinnornas andel varierat sa.,
att som samst var representationen 1920-1950, med andra ord under
den tid da kvinnofOrbundet satsade pa hemvardsfostran. I det fOrsta
riksdagsvalet (1907) var de socialdemokratiska kvinnliga ledamOternas andel 11 procent av alla partiets ledamOter, den motsvarande andelen i valet 1999 hade stigit till 43 procent.
Det socialdemokratiska partiet har i jamfOrelse med andra partier
varit framstegsvanligt da det galler tillsattandet av kvinnliga ministrar: redan i upprorsregeringen ar 1918 var tva av ministrarna
kvinnor och i regeringen 1926-27 var en minister kvinna. Efter
kriget har de fiesta regeringarna haft kvinnliga socialdemokratiska
ministrar. For fOrsta &igen hade en regering tva kvinnliga ministrar
ar 1954. I bOrjan innehade kvinnorna nastan undantagslOst socialministerposten, men situationen fOrandrades under 1970-talet och
kvinnorna bOrjade fa ansvar ocksa for andra ministerier.
De socialdemokratiska kvinnorna har jdmfOrt med situationen i
andra partier en ledande stallning dd. det Oiler representationen pa
partikongresserna, i riksdagsgruppen och vid tillsattandet av
ministrar. Andelen kvinnor har emellertid Okat fOrst pa 1980— och
1990-talen och de socialdemokratiska kvinnorna har under senare
ar kravt att en kvot pa 40 procent skall tillampas ocksa vid
tillsattandet av partiledning. Trots att spanningen mellan partiledningen och kvinnofOrbundet under de senaste hundra aren tidvis
varit stark, har den varit tabu. Man har inte diskuterat detta Oppet.
Man har velat bilagga tvisterna i "familjekretsen".
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Den stillsamma revolutionara vagen
Den socialdemokratiska kvinnorOrelsens hundraariga historia
pavisar hur central kvinnornas roll har varit i skapandet av den
finlandska valfardsstaten och i befastandet av jamstaildhetsutvecklingen. Da vi betraktar t.ex. kvinnornas arbete i parlamentet
inser vi hur systematiskt kvinnor har initierat socialpolitiska
reformer. Om fOrslagen fOrkastats har man upprepat dem tills de
har godkants. Om en ledamot trOttnat har en annan tagit vid. Att
fOra traditionen vidare har varit en central faktor i kvinnornas
langsiktiga samhalleliga verksamhet.
De symboler som arbetarrOrelsen fortfarande \Tamar om — flaggorna, brostknapparna och arbetarsangerna — skapar en kansla av
gemenskap speciellt i kristider, och de ar ocksh ett tecken pa att
man \Tamar om att de gamla traditionerna skall leva vidare i nya
generationer. De centrala ledarna i arbetarrOrelsen fungerar ocksa.
som OverfOrare av de kollektiva erfarenheterna, som traditionsbarare. FramfOrallt under brytningsaren pa 1950-talet blev dessa
traditionsbarare viktiga som samlande krafter dd. det 011de att
fOrena det fOrflutna, det nutida och det framtida.
I en globaliserande varld blir traditionsbararna alit viktigare.
Arbetet i kvinnoorganisationerna har i likhet med medborgarverksamheten blivit mera reflektivt och sker i en snabbare takt.
Om vi jamfOr de socialdemokratiska kvinnornas verksamhet idag
med hur den sag ut i bOrjan av 1900-talet har kontakten mellan
medlemmarnas vardag och de politiska aktOrerna forsvagats.
Politikerna dr ofta yrkesmanniskor som skapar sig en karriar och
"bara Or sitt jobb". Den politiska kulturen som betonar individualitet har flyttat ut ur Folkets hus och in i kabinetten. Forandringen har varit dramatisk pa sa satt, att den socialdemokratiska
framgangen under arhundradet mycket lângt har grundat sig pa en
politik som har bedrivits for att mOta vardagslivets behov.
Att bibehalla demokratins funktionsduglighet i en globaliserande
varld dr en allvarlig utmaning bade for socialdemokraterna och fOr
andra politiska organisationer. Den tyske sociologen Ulrich Beck
har uppmalat en mycket negativ vision av partiernas framtid. Den
nya eran i bOrjan av 2000-talet uppstar, enligt Beck, inte genom
revolution eller bittra erfarenheter som tidigare, utan kommer
lagmalt och passerar vid sidan om var demokratiska sjalvfOrstaelse.
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Det traditionella partisystemet dr, enligt honom pa vag in pa ett
sidospar i forandringsprocessen: partierna bOrjar leva sitt eget
organisatoriska liv medan forandringen sker nagon annanstans.
Vissa tecken tyder pa att detta redan hailer pa att ske. Villkoret for
den politiska rOrelsens framtid är att ungdomarna kommer med.
For narvarande dr intresset for politisk verksamhet emellertid klart
mindre an tidigare.

328

Summary

Women's Movement of Century
Women and social democracy in Finland in the 1900s

The 1900s can with grounds be considered the century of women's
movement and social democracy. At least this applies to the Nordic
countries. In Finland the Finnish Social Democratic Party was
founded in the summer 1899 and the national women's organization,
the Social Democratic Women's Union was founded the next year
in connection with the party. Since then social democrats have
strived for the top of political power. In 2000 we can note that they
have succeeded very well in it. The President of the Republic is a
social democratic woman, Tarja Halonen, Prime Minister is a social
democrat and so is EU Commissioner. Also the status of women
has changed during the last century: there are 37 % of women in
the parliament and the share of women in the government is c. 40
%.
The influence of social democrats to the development of the
country has ben so marked that one journal wrote that social
democrats have made all Finns look like themselves: somewhat
stiff and grey but safe. In the following activities of the Social
Democratic Party is presented through the 100- year history of its
women's organization. First point to discuss is in which way
Finland's oldest political women's organization adjusted and
arranged in the pressure conflict between labour movement and
women's movement. Another interesting question is to outline the
building of the identity of the organization in a hundred year
perspective. This question is of special current interest now that
globalization is rapidly changing the social structures of modern
societies.
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The Nordic rear area of international labour movement
The beginning of the Finnish working women's movement can be
seen as an extension of the bread riots of working women in the
1700s and 1800s. Women's first demands were concretized in
"bread" shouts, while ideological message was thin. However,
under men's guidance working women found the classics of
socialism in a few years and women's movement became political.
Activities in the Finnish movement and fight for suffrage hastened
the adoption of a socialist programme. Also the ideological
influence of specially Germany and Sweden was great. Finnish
women followed with eager i.e. Swedish Morgonbris, British The
Labour Women and above all German Die Gleichkeit which became
the main organ of the international socialist women's movement.
They read writings by Ellen Key, Clara Zetkin and Lily Brown,
"Woman and Socialism" by August Bebel as well as Finnish and
foreign authors. Speeches and writings caught revolutionary
rhetoric. Working women withdrew from bourgeois women's
movement around 1903 and entered public life demanding a more
just society.

Suffrage reform 1906
The fight for suffrage and eligibility became the springboard for
social activity for Finnish working women. The fact that women
got both the suffrage and eligibility first in Europe was a surprise
for many Finns, too. The reform would not have materialized
without internal disturbances in mother country Russia, the 1905
revolution and the consequences of the Russian-Japanese War. Tsar
Nicholas II allowed the realization of the reforms in order to prevent
further disturbances in Finland.
The labour movement had taken up a forceful opposition in order
to preserve autonomy of the country. It organized, among other
things, a general strike in late 1905. The fact that two leading
members of Social Democratic Women's Union belonged to the
strike committee tells about women's central role in this work.
Women were active also in illegal work spreading forbidden
literature, housing people in resistance movement and giving
speeches all over Finland.
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Working women made themselves credible by their active work
and as a reward gained suffrage also to women. Different social
circles in Finland were not at all unanimous about extending the
reform also to poor women who could hardly read or write. The
conservative wing of bourgeois women's movement strongly
disapproved of extending human rights also to servants. Otherwise
happened. In the first general elections in spring 1907 nineteen
women were elected, nine of them social democrats. The elections
were a huge success to the social democratic party. It won 80 seats
out of 200.

The crisis in 1918
The social democratic movement experienced its first deep crisis
in spring 1918 when the country drifted into a civil war. It lasted
3,5 months and ended in a bitter defeat of the reds. Purges were
executed and tens of thousands of labour movement's actives died
of hunger and diseases in prison camps. Part of the leadership fled
to Soviet-Russia. Later Stalin's purges were the fate of many.
Along with the crisis labour movement was splintered, including
women's movement. The radical wing abolished a separate women's union while the social democratic way was on the contrary.
They strengthened the separation of women's union from the party
leadership and turned towards the same fields of activity as the
bourgeois women's movement, that is household instruction. To
the turn of direction effected economic support of the state, members' requests for increased household instruction and the sympathy
of men in the party to the selected direction. In a larger context the
Finnish social democratic women's movement came into contact
with the same phenomenon as elsewhere in Europe in the 1920s
and 1930s, that is the growth of "woman's place is at home"
ideology with a turn to the right.
The work of social democratic women as advocates of social
political reforms has been notable during the last hundred years.
The "folkhome" idea, borrowed from Sweden, was adopted as a
corner-stone for democratic objectives also in Finland. In 1930s
legal reforms noteworthy for women were realized, such as
legislation on child welfare, maternity benefit and old-age pension.
Social democratic women considered these reforms as their victor331

ies, they had raised these defects already in the beginning of the
century. Also improvement of the situation of unmarried mothers,
holidays and old-age care were central in the activities of social
democratic women.

Women in war

During the Second World War the cooperation of different women's
organizations was further consolidated. The war against Soviet
Union united the people. The cooperation of women's organizations
was so close that social democrats made a written agreement with
civil guard organizations which they formerly considered enemies.
War time meant increased work burden for women. Women
moved to munition industry, farms and forest work. One part worked
in voluntary national defence, another part was recruited by obligatory work law (during the war). Children from working families
were sent to Sweden and Denmark as "war children" especially
during the food shortage in 1942. Social democratic women were
working in many tasks of the exceptional time such as performing
women's labour exchange, collecting golden rings, helping "war
children", helping mothers of big families and making clothes for
soldiers.
After the war the political situation in Finland changed. The
formerly forbidden people's democratic movement was allowed to
function and it increased its support in late 1940s. For social
democratic women the changing to peace time was a time for fight
also on another front. The new men in the party leadership did not
approve any more of the home-centred line of activities and stopped
economic aid to women's union. The union also started to break
from within as younger members demanded return of ideological
discussions to the union.

The cultural turning-point of the 1950s

The activities of the social democratic women's union from 1920s
through 1950s can be called the golden age of courses, so central
were practical courses in cooking, preservation and handiwork.
Along with them also ideological information was given but it was
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on the second place. Women's activities were very much similar
also in other women's organizations.
In late 1950s the old line of activities had come to an end. The
split of the social democratic party at the end of the decade sealed
the new direction for the women's union. Old veterans had to go,
the leadership of the women's union became younger and it was
more directed to questions of general politics. The new female
leaders tried to warm up relations to party leadership and restore
trust between the organizations.
Labour movement was quickly modernized in the 1950s. Social
democratic women's movement cannot be called "working women's
movement" after this. New culture of activity was now led by
middle-class, educated women who necessarily did not have any
former experience in women's organizations. The proletarian impress of the union dimmed and died away. Young women opened
the doors of the old women's union to new women's and students'
movements and to trade union women. Opening led to the result
that when women's union was reorganized in 1979 it was not
registered as a separate organization but became women's secretariat within the party.
The social outcome of social democratic women can be described
by "Committee on Women's Situation" in 1966-70. The idea of a
study on women's situation came from sisters in Sweden where
similar study was carried out. The importance of the study is great.
On the basis of its work the Council for Equality between Women
and Men was founded and a long-term and integrated plan for
equality was drawn up.

The party and equality
The Social Democratic Party has long been an organization led by
men. Women had till 1950s and 1960s a so-called one-woman's
quote in different committees. The situation is well described by
the fact that a woman was elected vice-chair first time in 1972,
General Secretary was a woman once, in1987-1991. The share of
women in Party Congress delegates was low until the 1960s, c. 10
%. It was not until 1980-90s that the share of women started to
increase. In the 1999 Party Congress the share was 33 %. At the
same time the share in membership was 40 %.
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The share of women in social democratic Members of Parliament
has changed so that in 1920-1950 it was smallest that is, during
the time when the union was oriented towards household instruction. In the first elections (1907) the share of women was 11 % of
all social democratic Members of Parliament and in 1999 elections
it had grown to 43 %.
The Social Democratic Party has been progressive compared
with other parties when ministers have been appointed: already in
the revolutionary government (1918) there were two female
ministers and in the minority government in 1926-27 one. After
the war there were female social democratic ministers in most
governments. In 1954 there were two female ministers in the same
government. In the beginning women were almost exclusively
social ministers but the situation changed in the 1970s and women
were appointed also to other ministries.
When comparing the share of social democratic women with
those in other parties we can note that social democrats have had
top places in Party Congresses, Parliamentary Groups and Ministers. Yet the growth of the share of women has been a phenomenon of only the 1980-90s and in the recent years social democratic women have demanded that a 40 % quota be applied also to
the party leadership. Even if there has been tension between party
leadership and women's union, sometimes stronger, sometimes
weaker during the last hundred years, it has been a tabu. There has
not been an open discussion. Social democrats have wanted to solve
quarrels "in the family circle".

The road of a silent revolution
The one-hundred-year history of social democratic women's
movement proves well, how important role women have had in
building the Finnish welfare society and in strengthening equality.
When we follow, for instance, women's work in the Parliament,
we can see how systematically women have proposed reforms in
social policy. If the proposal did not get through, it was repeated
so many times that it did. When one MP was exhausted, another
came to continue. The transfer of tradition has played an important
role in women's long-term social work.
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The transfer of labour movement's old tradition from one generation to another can be seen in the use of old symbols: flags,
badges and songs created a feeling of togetherness especially in
crisis times. Central leading persons of the labour movement were
transferors of the collective experiences of the movement,
transferors of tradition. Especially in the cultural turning-point of
the 1950s these bearers of tradition became important solders of
past, present and future.
In a globalizing world the role of bearers of tradition is even
more underlined. The work of women's organizations has, along
with other kind of citizens' activities, become more reflective and
faster. When comparing the work of social democratic women today
with the work in early 1900s, it can be noted that the connection
between daily life of members and political actors has weakened.
Politicians are all the more career-making professional politicians
"who only do their work". Political culture that stresses individuality has moved from labour halls to cabinets. The change is
dramatic in the respect that the one-hundred-year success of social
democrats was based expressly on their policy being so near to the
needs of everyday life.
The functioning of a democratic system in a globalizing world
is a serious challenge both to social democrats in power and to
other political organizations. A German sociologist Ulrich Beck
has painted a negative vision of the future of parties. According to
him the new era of early 2000s does not break through via revolution
or bitter experiences as before but silently, putting aside our
democratic self-understanding. He thinks that the traditional party
system is drifting to the sidetrack of the process of change: Parties
begin to live their own organizational life and the change takes
place elsewhere. Signs of this can be seen already. The precondition
of the future of political movement is entry of the young. Now
political activity interests them clearly less than before.
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