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Esipuhe

Taman tutkimuksen juuret lOytyvat kepealta 1980-luvulta. Vuosikymmenen puolivalissi innostuin monen muun jatko-opintoja suunnittelevan kanssa tyOvaestkin sosiaalihistoriasta ja naistutkimuksesta. Haastatteluretket tehdasyhteisOihin, kayttamattOmat arkistot, seminaarit ja
alan vaitOkset lisasivat tietoa ja kiinnostusta.
Innostus kasvaa harvoin kirjaksi ilman taloudellista ja tiedeyhteisOn
tukea. Kansan Sivistysrahaston avustuksella tyo paisi alkuun ja Suomen Akatemian tuella valmistin lisensiaattityOni. Helsingin yliopiston
konsistorin maararaha ja historian laitoksen assistentuuri takasivat tutkimuksen saattamisen loppuun. Esitan kunnioittavat kiitokseni naille
yhteisOille. Yhti arvokas on ollut pidemmalle ehtineiden tutkijoiden
kannustus. Tutkimuksen alkuvaiheessa professorit Hannu Soikkanen
ja Pasyso Tommila seki dosentit Irma Sulkunen ja Markin' Kuisma
olivat ne henkilkit, joiden puoleen suunnitelmineni kaannyin. ICiitan
heita arvokkaista ohjeista matkalle lahtiessi. Tutkimuksen lahtiikohtiin on eittamatta vaikuttanut myiis muutaman kuukauden opintomatka Amsterdamissa sijaitsevaan kansainvaliseen sosiaalihistorian instituuttiin (International Instituut voor Sociale Geschiedenis), jonka
henkilOkuntaa kiitan hyvasta palvelusta.
Tutkijat ja ystavat Historian laitoksella ja Renvall-instituutissa ansaitsevat kiitokseni. Professori Heikki Ylikangas on rohkaissut tekemaan tulkintoja ja professori Ohto Manninen on suonut assistenttinsa
keskittya Icirjoitustp5hOn. Kolleegani FT Ilkka Teerijoki ja FT Henrik
Meinander ovat auliisti antaneet neuvojaan. Tarja Vuorimaata k"tan
kunnon yhteistykista. Kiitan myiis kayttamieni arkistojen ja kirjastojen
henldlOkuntia. Erityiskiitokseni menevat Tytivaen Arkistoon, missa
entiset tyOtoverini ovat innokkaasti osallistuneet lahteiden etsimiseen
ja arviointiin.
Professori Hannu Soikkasta, apulaisprofessori Panu Pulmaa, dosentti Pauli Kettusta ja VTK Elina Kataista kiitan kasikirjoitusta koskevista
rakentavista huomautuksista. FL Elina Warista kiitAn taiteellisesta
avusta, Petri Sirenii kaavioiden piirtamisesta ja Maija Raisastã kirjan
taittamisesta. Suomen Historialliselle Seuralle olen kiitollinen siita,
etta se on paattanyt edelleenkin julkaista historian viitliskirjoja.
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Lopuksi haluan muistaa perhettani. Kiitan miestani Jarmo Lahteenmakea, jonka kumppanuus on minulle tarkea seka poikiamme Tuomasta ja Hansia, jotka ovat itseoikeutetusti marssittaneet pienten poikien maailman sankareineen ja seikkailuineen naistutkimukseeni, josta arid ei ole paassyt unohtumaan. Kiitan myess Siljaa, Sannaa ja Pirkkoa avuliaisuudesta. Omistan tamin kirjan aidilleni Helmille.
Heimola 8.3.1995
Maria Liihteenmeiki
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Johdanto

Sosiaalitninisteri K.A. Fagerholm avasi postiaan eraina toukokuisena
paivana valirauhan aikana, kun hanen kisiinsa osui maaseudulta lahetetty kirje:
"Wuonna 1918 taistelussa Leivin ja oikeuden puolesta me menetimme Miehemme. Olemme nalassa ja kurjuudessa elaneet lastemme kanssa. Maailman hylkimina. Olemme saaneet kuulla, etta vuonna 1918 ja jalkeenkin on tullut avustuksia Punakaartissa kaatuneiden hataakarsiville perheille. Waan me emme ole saaneet naita
avustuksia. Missa on meidan osa. Me uskomme, etta Tarkotus ei
ole alkujaan etta, juuri meidat kaikissa syrjaytetaan."
Jo se, end tavallinen kansannainen lahestyi tyOvaen edustajaa ja piatOksentekijaa, tekee kirjeesta kiimiostavan. Paljastavaa viestissa on
mystis sen valittama kuva itsenaisyyden ensimmaisista vuosikymmenista. Punalesken kirjeessa sotienvalisen kauden historia hahmottuu kaunistelemattomana, puutteen ja syrjaytymisen historiana. Piirtyva kuva
on kovin toisenlainen kuin modernia elatnantapaa luonnostelevan
kulttikirjan antama kuva 1920-luvun nykyajasta tai myOhempien tutkimusten hahmottelemat kuvat taloudellisen kasvun vuosikymmenista.
Itsenaistymisen jalkeista aikaa on luonnehdittu ristiriitojen ja tragiikan ajaksi, mandollisuuksien kaudeksi.2 Tassi tutkimuksessa lukijan
johdattelevat aikakauden historiaan kaupunkien ja tehdastaajamien
tyOlaisnaiset, joiden arjessa ajan monitasoiset jannitteet kohtasivat kivuliaina, mutta myOs vapauttavina muutoksina.
Tytilaisnaisten historiaa on niin Suomessa kuin ulkomaillakin tutkittu joko pallckatyOn, perheen tai jirjestaytymisen kautta. Tassi tutkimuksessa naisten asemassa tapahtuneet muutokset hahmotellaan
kokonaisuutena suhteessa vallitsevaan yhteiskuntaan. Tutkimuksen
lahtOkohtana ja samalla tyOn lapaisevana juonteena on kaksi muutosprosessia. Ensinunainen muutos on perheellisten tyOlaisnaisten lisaantynyt palkkatykilaisyys ja sen myiiti kirjistynyt ristiriita kodin ja kodin
1 Kansalaisten kirjeita sosiaaliministeri K.A. Fagerhohnille 14.5.1941. KAF:n arkisto.
TA.
2 Paavolainen (1929) 1990, s. 38.
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ulkopuolisen tyiin yhteensovittamisessa eli ns. kaksoistaakan ongelma. Toinen muutos liittyy tykivaestiin ajankaytkin uudelleen jasentymiseen kandeksan tunnin tytiaikalakien myetti, arkielaman rytmitty
minen tpliaikaan, vapaa-aikaan ja lepoaikaan. Tutkimuksen tehtavana
on selvittaa toisaalta sits, miten naimisissa olevien naisten osuuden
kasvu tptivoimasta vaikutti tyi5laisnaisten arkeen, palkkatyiin ja kotityi5n ehtoihin seka toisaalta MO., mills tavalla ristiriidan karjistymiseen
vastasivat tyi5laisnaisjarjesti5t. Niiden toimintaa ja vaikuttamisen mahdollisuuksia hahmotellaan yhtaalta suhteessa puolueisiin ja ammattiyhdistysliikkeeseen, toisaalta epapoliittiseksi luonnehdittuun naistoimintaan ja edusktmtatyi5hOn. Tytin kolmas tehtava on selvittaa sits,
mild vaikutus ajan uudella jarjestyksella oli naisten elamadn.
Tykilaisnaisten asemassa tapahtuneita muutoksia tarkastellaan kahden ryhman kautta: suurteollisuuden3 palveluksessa olevien tehtaalaisnaisten seka poliittisesti ja ammatillisesti aktiivien eli tyi5vaenjarjesti5jen naisten. Tehtaalaisnaisia oli tutkittavan ajanjakson alussa
(1910) noin 26 000 ja sen lopussa (1938) likipitaen 86 000. 4 Laajasta
tyOlaisnaisten joukosta5 heidat on rajattu, koska he muodostivat maalaisnaisista tai kasityOlaisista selkeasti poikkeavan ryhman. Heidan
elinolojensa kartoituksen kautta avautuu nakyma yhteiskunnassa tapahtuneisiin sosio-ekonomisiin ja poliittisiin muutoksiin, mutta myOs
jatkuvuuteen. Muodostuihan tehtaalaisnaisista erityisryhma niin tuotantojarjestelmassa, poliittisessa ja ammatillisessa jarjestOtoiminnassa
kuin naisliikkeessakin.
Koska kyse on teollisuuden naisista, rajaa se tutkimusta alueellisesti
Etela-Suomen teollisuusalueisiin. Sotienvilisella kaudella oli maan teollisuus keskittynyt vildelle alueelle: Helsingin, Tampereen ja Turun talousalueisiin, Yliseen Vuoksenlaaksoon ja Kymijoen laaksoon.
Rakenteeltaan tutkimus on kolmiosainen. Aluksi esitellaan tyi5laisnaisten palkkatyOn ehtoja ja kotioloja (asema). Toiseksi arvioidaan tydlaisnaisten poliittista ja ammatillista toimintaa kansalaissodan jalkeisessa tystivaenliikkeen hajaannuksessa (toiminta). Kolmas osa liittyy teemallisesti edeltiviin lukuihin, vaikka se rakenteellisesti onkin eriytetty
omaksi kokonaisuutlekseen. Luvussa tarkastellaan tydlaisnaisten asemaa ja toimintaa jasentavaa yhteiskunnallista kontekstia (saântely).

3 "Suurteollisuus" yrityksiksi on ammattientarkastajien raporteissa mairitelty tykipaikat, joissa on tyOntekijiliti vahinthin kymmenen.
4 SVT XVIII, Teollisuustilastot vuosilta 1910 ja 1938.
5 Suurin tyOlaisnaisten ryhma ammatissa toimineista naisista oli maataloudessa. Kun
avustavat perheenjasenet lasketaan mukaan, heiti oli vuonna 1910 noin 520 000 ja
vuonna 1930 noin 800 000. Maa- ja metsataloudessa tyiiskenteli kaikista ammatissa
toimivista naisista vuonna 1880 76 %. Osuus laski ollen vuonna 1930 noin 59 %. Ks.
Vattula 1981, s. 68; Markkola 1989, s. 39-40.
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TyOn rakenne voidaan hahmottaa myOs tyOlaisnaisten vuorokausirytmin mukaan. Eniten aikaa heilla kului leivan hankintaan eli
paatoimiseen ja sivutoimiseen ansiotykihOn, toiseksi eniten
ja lastenhoitoon seka kolmanneksi vapaa-aikaan, johon sisaltyi mykis
jarjestOtoiminta. Vaihtoehtoinen lahestymistapa olisi ollut koti- ja perhekeskeisyys. Valinta olisi kuitenkin edellyttanyt pitaytymista kasitykseen kodista tykilaisnaisten ensisijaisena toiminta-alueena. Lahestymistavan valinta on samalla rajanveto perhehistorian tutkimustraditioon.
Naisten elimaa olisi voinut tarkastella myOs vapaa-ajan nakiikulmasta.
Siina tapauksessa lahtOoletuksena olisi ollut, etta ihrniset yleensa pitivat tyOta valttamittOmana pakkona eika arvona sinansa ja vasta vapaa-aika ja kotona oleminen olisivat "varsinaista elimaa". Vaikka naiden lahtiikohtien mandollisesti tuottama uusi kuva tyOlaisnaisten
masta on tiedostettu, on palkkatykilaisyys valittu tutkimuksen lahestymistavaksi. Valinta lahtee nakemyksesta, jonka mukaan tyOlaisnaisten paikkaa ja paikan maarittamista on muuttanut kaksi tarkeaa liiketta: naisten asteittainen siirtyminen kodin ulkopuoliseen palkkatyiihem teollistumisen myOta ja 1800-luvulla virinneet sosiaaliset
eet,
erityisesti tyiivaenliike ja naisliike.
Keskeiset kAsitteet ja lahestymistapa
Tutkimuskohteensa ja metodiensa puolesta tyki sijoittuu sosiaalihistoNan ja poffittisen historian leikkauskohtaan. Sosiaalihistoriassa vahvan
jalansijan saanut mikrohistoriallinen lahestymistapa suuntaa my8s tats
tutkimusta tyOviestOn, erityisesti tyOlaisnaisten arjen historiaan. LAhestytnistavan valintaan ovat vaikuttaneet myess naistutkimuksen tuottamat kysymyksenasettelut ja huomion kfinnittiminen sukupuolen
merkitykseen historian kulussa. TyOn teoreettinen lahtOkohta ei kuitenkaan ole sukupuoli, vaan luokan ja sukupuolen valinen jannite.
Sosiaalinen sukupuoli (gender) on keskeinen kasite naistutkimuksessa. 6 Kasitetta kehiteltiin 1970-luvun puolivalissa ja se esite1tiin sosiaalisen, kulttuurisen ja historiallisen todellisuuden peruskategoriaksi. 7 1980-luvun naistutkimus oil leimallisesti gender-tutkimusta. 8 1990-luvulle tultaessa naistutkimus alkoi suuntautua yha
enenunan molempien sukupuolten, erojen ja sukupuolijarjestelmien
tutkimukseen. On korostettu yhteiskunnan miehille ja naisille osoit6 Naistutkimuksen kehityksesti Suomessa, ks. Pulma 1990, s. 93 .106; Sulkunen 1991,
s. 13-28, 87-128; Naistutkimuksen kansainvalisestã kehitylcsesti Bock 1989, s. 7-30;
Scott Wallach 1988 b, s. 5-29 ja 1983, s. 141-157; Kleinberg 1988, s. vii-ix.
7 Ks. Zemon Davis 1976 ja Kelly-Gadol 1975/76.
8 Scott Wallach 1988 a, s. 1-11; LiljestrOm 1986, s. 84-108.
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tamien sukupuoli-identiteettien ja roolien tutkimuksen tarkeytta seka
niiden hyvaksymista historiallisiksi tosiasioiksi, jotka vaativat historiallista analyysia. Amerikkalainen historioitsija Elisabeth Fox-Genovese kehitteli 1970-luvun puolivalissa kasitetta sukupuolijarjestelma,
joka tuli prunartiá kaikkien yhteiskunnallisten suhteiden keskeiseksi
piirteeksi. Hanen mukaansa kussakin yhteiskunnassa vallitseva sukupuolijArjestelina hahmottaa maskuliinisuuden ja feminiinisyyden auktoritatiiviset muodot, sosiaalisesti hyvaksytyt mandollisuudet elaa elamaAnsa naisena tai miehena.9 Sukupuolijarjestelmã on ajallisesti ja
paikallisesti muuntuva. Ruotsalainen historioitsija Yvonne Hirdman
on luonnehtinut pohjoismaisen yhteiskunnan sukupuolijdrjestelmaa
konkreettiseksi, sukupuolten keskinaiseksi, vaikkakin epasuhtaiseksi
sopimukseksi. 1° Tassi tutkimuksessa "sopimus" tarkoittaa sits tapaa,
jolla sukupuolten suhteet on yhteiskunnassa jarjestetty. Se on viitekehys, johon sisaltyvat tykisuhteet, perhesuhteet, kotitalous ja poliittinen jarjestelma seka naisten keskinaiset suhteet.
Yhteiskuntaluokka on sosiologinen kasite, jolla tarkoitetaan yhteiskunnan jAsenten jakautumista toisistaan eroaviin ryhmiin. E.P.
Thompsonin mukaan luokkaa ei voi ymmartaa staattisena kategoriana
tai rakenteena: sen voi mairitella kukin kokija omalla tavallaan. On
korostettu, etta luokka on prosessi ja slid on erotettavissa kolme
luokanmakittelyn tasoa: taloudellinen, poliittinen ja sosiaalinen luokkajako. Tyesvienluokan rakentamisen nakOkuLmasta taloudellinen
luokka oli aluksi hallitseva luokkaldsite. Siihen kuuluivat ihmiset, joiden taloudellinen asema ja toimeentulon ehdot olivat samanlaisia: he
kaikki kuuluivat omistamattomaan luokkaan. Tyiivaenluokka poliittisena luokkana sisalsi jo jasentensa poliittisen tietoisuuden. He mielsivit itsensa ryhmana suhteessa muihin ryhmiin tai valtioon. Poliittinen luokka oli toiminta-alue, siina missa taloudellinen luokka oli abstraktio. TyiivAenluokka sosiaalisena luokkana sen sijaan nayttaytyy
joukkona
joilla oli yhteinen kulttuuri ja elimantapa. 11 MyOs
E.P. Thompson on nahnyt luokan prosessina: se on ollut kokemuksesta ja tuntemuksesta noussutta "tekemistA" eika itsesCiAn syntynyt
ihnier. "The working class did not rise like the sun at an appointed
time. It was present at its own making."12
9 Fox-Genovese 1984, s. 295-296. Alunperin artikkeli on julkaistu New Left Review':
ssi 133/1982; Naisten aseman alisteisuudesta tissa jarjestelmassi Haug 1981, s.
10 Ks. tarkemmin Hirdman 1988, s. 54.
11 Luokkakisitteet Jurgen Kockan mukaan. Kocka on rakentanut luokan muodostumisen mallinsa yhtAilta Karl Marxin luokkateorian ja toisaalta Max Weberin luokkakisitteen perustalle. Ks. Haapala 1986, s. 332-333, 326, taulukko 48 ja Haapala 1988, s.
3443.
12 Thompson 1963, s. 9; Joan Scottin kriittinen arvio Thompsonin teoksesta, ks. Scott
Wallach 1988 a, s. 68-90.
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Aina 1980-luvulle tutkimuksia hallinneessa marxilaisessa luokkateoriassa luokkajaon keskeisena kriteerina oli ihmisten asema tuotannossa.13Naistutkimuksessa on taloudellinen luokka kuitenkin arvioitu
riittAmattOmiksi selittamaãn naisten aseman muutoksia." Painopistettä onkin laajennettu taloudellisen eriarvoisuuden tunnistamisesta sosiaalisen eriarvoisuuden ja ilunisten sosiaalisen aseman hierarkkisuuden tarkasteluun.
TytivdestOn historia

Tutkimuksen lahestymistavaksi valittu tyOvaestOkin kuuluvien ihmisten historian tutkimus on sitten alan klassikkojen 15 laajentunut ja monipuolistunut. Historiallisten toimijoiden arvioiminen uusien tai uudelleenluettujen landeaineistojen, kysymyksenasettelujen ja tapaustutkimusten avulla on edelleen ajankohtainen pyrkimys. Tutkimuksen
kohteena olevan arjen historian i6 tavoittamisessa on apuna kaytetty
virallisten tilastotietojen lisaksi oral history" avaamia mandollisuuksia. Tehtaalaisnaisten omia tuntoja tyOsta ja muusta arkielamasta olisi
vaikea hahmottaa ilman muistitietoaineistoa. Konkreettisesti tams tarkoittaa elamakertojen ja muistelmien kautta avautuvaa nakymai arkeen. Lahestymistavan valintaa on siivittanyt ajatus siita, etta menneisyyden naisille on annettava mandollisuus puolustaa itseaan, kertoa
omin sanoin elltnastian. 18 Pienten arkisten yksityiskohtien kautta
avautuu ovi naisten elamaan ja selviytymisstrategioihin: miten ihmiset
13 Marxilaisen luokkateorian ja weberiliisen luokka-kasitteen uudelleenarviosta ks. Edgell 1993, s. 16-37.
14 Esim. Glucksmann 1990, s. 10-28, Campioni ja Grosz 1991, s. 366-397; Julkunen
1986, s. 109-140; Nicolson 1987, s. 16-30.
15 Thompson 1963, Hobsbawm 1964 ja Laslett 1965; Berger - Luckmann 1966.
16 1960-luvulla nousseen uuden sosiaalihistorian edustajat arvostelivat arkipaivan historian tutkijoita populismista, marxilaiset poliittisen merkityksen vaheksymisestA. Ks.
Rosenhaft 1986, s. 99-105.
17 Oral History metodina ja lahestymistapana nousi 1970-80-luvun vaihteessa, jolloin
ilmestyi mm. Paul Thompsonin "The Voice of the Past" (1978), Samuel Raphaelin
toimittama "People's History and Socialist theory" (1981) seki Lutz Niethammerin toimittama "Lebenserfahrung and kollektives Gedichtnis. Die Praxis der Oral History"
(1980). Tutkimuksia olivat edeltineet vuosikymmenen ajan jirjestetyt kongressit ja
toitnitetut aikakauslehdet. Tradition juuret on lOydetty Vicon Scienza Nuovasta ja Marxin PaAomasta. Ks. Raphael 1981, johdanto; Suomessa on kaytetty kasitetta muistitietohistoria, Kalela 1984, s. 47-67.
18 Tytivaestkin historiantutkimuksen kritiikistä mm. Ruth Sidel: tyiiliisnaisten historiaa
ovat kirjoittaneet ylaluokkaiset intellektuellit, joiden kirjoituksissa ei kuulu tyOlaisnaisten oma aani. Sidel 1978; Lahestymistapa on piinvastainen kuin ylhailti alas joukkoihin etenevissa tutkimuksissa, ks. Ehrnrooth 1992, s. 25, 40-44; Historian kerronnallisuudesta Kalela 1990, s. 39 .57 ja Lempa 1990, s. 208-217; Blom 1986, s. 14-26.
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elivat yhteiskunnallisen muutoksen lapie 9 Tarkastelun suunta on suhteellisen marginaalisesta ihniOsta kohti tyOlaisnaisten aseman kokonaisanalyysia.
Arjen kasite on osoittautunut vaikeasti maariteltavaksi. Norbert
Elias on esittanyt arjen monia eri merldtyksia vastakasittein: arki/juhla, arid tyiipaivana/eliittielima ilman tyota, arid rutiinina/ei-rutiini,
arid kansanjoukkojen eldmana/valtaapitavien elama, arid paivittaisina
tapahtumina/suuret poliittiset tapahtumat, arid yksityiselamana/julkinen elima, arid spontaanin ajattelun alueena/taiteellinen ja tieteellinen ajattelu ja arkitietoisuus/aito tietoisuus. Agnes Heller puolestaan
pitaa arkielamana kaildda niita toimia, joilla ihmiset turvaavat
uusintamisen. Sittemmin naistutkijat ovat enemman tai vahemman muokanneet arjen kasitetta edella esitettyjen maritelmien
perustalta. Yhteista naissa pohdinnoissa on ollut se, eta arid harmaana tai rutiininomaisena on kyseenalaistettu seka pohdittu arjen ja
naisten elamanpiirin rinnastamista.2°
NakOalan avaaminen naisten arkeen ei kuitenkaan ole tutkimuksen
ainoa pyrkimys, yhta hyvin ns. jarjestOeliittien historia on kilt' mostavaa ja tutkimuksen arvoista. Suomessa jarjestaytymisen historian tutkimuksen painopiste on ollut Kansa Iiikkeessi -projektin ansiosta viime vuosisadan lopulla. Told itseniisyyden ensimmaisia vuosikymmeniakin on kasitelty: Pauli Kettunen on tutkinut seka Sosialidemokraattisen puolueen suhdetta ammattiyhdistysliikkeeseen end tptielamaan liittyvia kysymyksia, Tauno Saarela vasemmistolaista 1iiketta,
Irma Sulkunen Miina Sillanpaan elamantyOta ja Anne 011ila Martta-liiton toirnintaa.21

Tutkimuksen periodisointi
Suomessa naisten palldiatyOlaisyyden muutos on noussut niista edellytyksista, joita tehdasteollisuuden kasvu 1800-luvulta ja poliittisen
demokratian lapimurto 1900-luvun alussa loivat. Naiden ehtojen vallitessa naisten palkkatykihOn osallistumisen muodot alkoivat muuntua
vahin erin vuorovaikutuksessa naisten sosiaalisten ja oikeudellisten
olojen muutosten myOta. Naisten tyOssakayntia tehtaissa voidaan sa19 Ginzburg 1989, s. 8-39; Ginzburgista ks. Kinnunen 1985, s. 322-330 ja Peltonen
1990, s. 230-236; Charles Tillyn nakemyksesti Stearns 1985, s. 319-334; Heikkinen
1993, s.23-28.
20 Elias 1978, s. 26; Arkiplivin rutiinista Roos 1983, s. 10-11; Heller 1984, s. 3; Helleristi ks. Julkunen 1979, s. 145-151; Julkunen 1989, s. 16; Salmi 1991, s. 28-39;
Ramsay 1984, s. 288-291.
21 Kettunen 1986; Kettunen 1990 ja 1991; Sulkunen 1989; 011ila 1993; Saarela 1990;
Mptis Alapuro 1980; Siltala 1985; Ahti 1987 ja 1990.
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noa olleen niin kauan kuin on ollut tehtaitakin. Suomessa teknista
taitoa, paiomaa ja kulutuskysyntaa vaativa tehdasteollisuus alkoi kehittya pienin askelin ja sysayksittain myOhaiskeskiajalta. 22 Rajanveto
kasityiiverstaan ja pienen, muutaman hengen ty011istavan tehtaan valilla on kuitenkin hailyva aina 1800-luvun puolivaliin saakka. Tehdas
ei useinkaan tarkoittanut sits massiivista koneiden valtakuntaa, joksi
se on talla vuosisadalla mielletty.
Jos naisten tehdastrtilla on nainkin pitka historia, miksi rajata ty6
aikaisemmista esityksista hieman poiketen 1910-30-luvulle? Thensahan tarkastellaan "sotienvalista kautta", "itsenaisyyden aikaa" tai "autonomian aikaa". Tutkimuksen ajoitus perustuu esitutkimuksen tuloksiin eli edella esitettyihin temaattisiin lahtOkohtiin. Naimisissa olevien
naisten siirtyminen aikaisempaa runsaammin kodin ulkopuoliseen
palkkatyi5hOn nakyi vuosien 1910 ja 1920 vaestOnlaskennoissa, joissa
viranomaiset loivat erilliset sukupuoleen perustuneet luokitukset: ensin "naistyOlaiset" ja sitten "naimisissa olevat naistyOnteldjat".
Toisaalta periodisointiin on vaikuttanut vuoden 1908 leipurilain ja
vuoden 1917 kandeksan tunnin ty6aikalain konkretisoima ajan uusi
jarjestys tyOlaisten elimassi. Tutkimuksen paattaminen 1930-luvulle
perustuu yhtailta s i en, etta toisen maailmansodan aattona sosio-juridisen saantelyn perusperiaatteet oli luotu. Toisaalta naisten valmius
ottaa hoidettavakseen ns. miesten tOita oli jo olemassa sodan puhjettua. Sota muutti seka tyOmarldcinoiden saantelya etta viestOpoliittisesta keskustelua, joten on luontevaa rajata tyii 1930-luvun loppuun.
Toinen kannustin ajanjakson valintaan on noussut aikaisemmasta
tutkimuksesta. Teollistumisen syntyvaiheita kasittelevat tutkimukset
herattivdt kysymyksen siita, millaiseksi naisten tehdasty6 muotoutui
vakiintumisensa, so. sisallissodan jalkeisen kansalaisyhteiskunnan, aikana.23 Kuten tehdyissa tutkimuksissa on osoitettu, kaynnistyi luokkayhteiskunnaksi nimetyn ajanjakson aikana lukuisia, lahinna sosiaalireformistisia pyrkimyksia naisten ongelmalliseksi muodostuneen
aseman kohentamiseksi, mutta itse uudistusten konkreettinen toimeenpano ja vaikutus tyOlaisnaisten arkielamain on jaanyt vihemmille huomiolle. Nain lahinna siksi, etta ne ajoittuivat monilta osiltaan sotien valiseen kauteen.
Tutkimuksen kolmantena pontimena on ollut ajanjakson tutkimat22 1600-luvulla perustettiin etupdassa rautaruukkeja, joita on pidetty mytthemmin industrialistisen teollisuuden esiasteena. 1700-luvulla perustettiin mm. tupakka-, sokeri-,
ja nahkatehtaita, joissa todennakOisesti tykiskenteli mptis naisia. Vuonna 1754 viestOsta
13.3 % sai elantonsa teollisuudesta ja kasityOsta. Se, kuinka suuri osuus itse tehdastyOlaisisti oli naisia, ei selvia saityjen mukaan kootusta tilastosta. Vuoden 1805 tilaston
mukaan esimerkiksi Helsingissi oli 92 leskea, jotka elivat omalla tyollaan, viisi leskea,
jotka jatkoivat tniestensi ammattia ja 223 naimatonta palvelijatarta. Kaupungeissa naisten yleisin tyo oli palvelus aina 1900-luvun alkuun. Fougstedt - Raivio 1953, s. 18, 52.
23 Haapala 1986, s. 15.
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tomuus nimenomaan naisten tytin nakOkuLmasta. Karkeasti jaoteltuna
historiantutkijoita on kiinnostanut tehdasteollisuuden syntyprosessi
ja tyOnsosiologeja toisen maailmansodan jalkeisen lahihistorian ongelmat, kuten tptin automatisointi. 24 Suomalaisen tehdasteollisuuden
syntyi 1800-luvulta aina 1910-luvulle on kasitelty mutm. muassa Pertti
Haapalan ja Pirjo Markkolan tutkimuksissa. 25 Riitta Hjerppe ja Per
Schybergson ovat kartoittaneet niin ikaan vuosisadan vaihteen oloja.26
Kaarina Vattulan tutkimuksissa hahmottuvat naisten palkkatyOn muutokset pitkalla aikavalilla tilastollisen aineiston valossa. 27 Taloushistorioitsijoiden Suomen ensimmaiseksi teollistumiskaudeksi (1860-1914)
nimeamalla ajanjaksolla naisten tehdasty011a alkoi olla suurempi taloudellinen ja sosiaalinen merkitys kuin aiemmin, mika on keskittanyt
tutkimusta. Sama painotus on nahtavissa myOs ulkomaisissa tutkimuksissa. Yhteiskuntatieteilijat, kuten Elina Haavio-Mannila ja Riitta Jallinoja,28 ovat puolestaan arvioineet paaosin toisen maailmansodan ja
1960-luvun rakennemuutoksen jalkeista eli ns. Teollisuus-Suomen aikaa. Taman tutkimuksen kohteena olevaa aikaa voitaneen nimittad
teollistumisen toiseksi vaiheeksi.
Vaikka kasilla oleva tutkimus painottuu monilta osiltaan sotienvaliseen kauteen, kysymyksenasettelun kannalta ei ole kuitenkaan ollut
hedelmaLlista rajata jaksoa vuosien tarkkuudella. Tarkasteltavat iliniOt
ovat lomittuneet ja kerrostuneet ajallisesti vuosisadan alkupuolelle.
Tapahtumahistorian lomittumista ja kerroksellisuutta ovat korostaneet toisaalta 1800-luvun lopulla kaynnistyneiden uudistuspyrkimysten jatkuminen, toisaalta itsenaistymisen jalkeen edennyt yhteiskunnallisten instituutioiden rakentaminen. Kuvattavia
ja tapahtumia leimaakin yhtaalta jatkuvuus, arjen historian tasainen poljento,
toisaalta innovatiiviset murrokset, koneistuvien tehtaiden ja maatilojen seka muuttuvien kulutustottumusten "kiihkea syke". Jatkuvuuden
nakOkulmasta tutkittava ajanjakso voidaan hahmottaa osaksi 1800-1uvulla kaynnistynytta teollistumisprosessia. Se voidaan nanda myOs tulevaisuuteen suuntautuvana yhteiskunnan muutosprosessina. Tassa
mielessa tamakin ajanjakso on murroskautta, jossa jatkuvuus ja muutos kohtaavat. Eli kuten vuosisadan alun tyOlaisagitaattorit asian ilmai24 Kansatieteilijit ovat tehneet tnielenkiintoisia tapaustutkimuksia tplivien elamista,
ks. Museoviraston Tytivienkulttumiyksiktin kansatieteelliset tutkimukset, Yliaho 1986;
Leimu 1983; Yliaho - Snellman 1991.
25 Uusimmista Haapala 1986 ja Markkola 1994. Varhemmista Waris 1932-34.
26 Hjerppe - Schybergson 1977.
27 Vattula 1989; Vattula 1981.
28 Mm. Haavio-Mannila 1970; Jallinoja myels 1800-luvun naisasialiiketta ja naisten palkkatyiin yleistymista, ks. Jallinoja 1983 ja 1979.
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sivat: "Jokainen aikakausi poikkeaa melkoisesti edellisestA, samalla
kun taman aikakauden elamantavoilla, katsantokannoilla ja olosuhteilla on edellytyksensa edellisessa aikakaudessa."29
Katsaus varhaiseen tutkimukseen
Jotta tutkimuksen seka temaattiset etta teoreettiset lahtOkohdat jäsentyisivat suhteessa kotimaiseen ja kansainvaliseen 3° tutkimukseen,
on syyta luoda katsaus muutamiin varhaisiin ja pitkain tutkitnuksissa
elAneisiin tulkintoihin. Tykilaisnaistutkimukset voi karkeasti jakaa kolmeen painopistealueeseen. Varhaisin sosiaalihistoriallinen tutkimus
keskittyi arvioimaan teollistumisen vaikutusta tyOlaisnaisten elãman
laatuun. Naistutkimuksen nousun myelita keskeiseksi lahtOkohdaksi
tutkimuksissa tuli miesten ja naisten "sfa.irien" eriytymisen arvioiminen ja naisten aseman hahmottaminen sita. kautta. Kolmas alue on
ollut tyOlaisnaisten aseman analysoiminen ns. kaksoisjirjestelma-teorioiden (dual system theories) avulla.
Merkitys-keskustelu
1960-luvulla sosiologit ja historioitsijat kiinnostuivat tytilaisnaisista ja
erityisesti tekstiilitehtaiden naisista naisten yleistyneen pallckatyOlaisyyden siivittimAna..31 1970-luvulla ilmestyi jo kymmenittain aihetta
kasittelevia tutkimuksia. Thomas Dublinin vuonna 1979 julkaistu teos
"Women at Work" on kuvaava esimerkki aikansa tutkimuksesta. Kirja
kAsittelee tekstiilitehtaan naisia pienessa. yhteisOssa 1800-luvun
Yhdysvalloissa. Siini hahmottuvat arjen historia, paikallisuus,
tyOlaisyys, sosiaalistuminen ja siirtolaisuus naisten aseman muuttumisen kautta eli tyOssa kasitellaan kaildda niita muuttujia, joita nykyinen- A tarkeana.
kin tyOlaisnaistutkimus pit A
Dublinin esittama malli naisten palkkatyOlaisyyden kehityksesta ei
kuitenkaan ollut uusi. Hanen mukaansa naisten tyki esiteollisessa yhteiskunnassa oli osa laajempaa perhetaloutta, jossa naisilla oli tarkea
ja arvostettu paikkansa. 1800-luvulla kasitykset naisen paikasta kuitenkin muuttuivat radikaalisti, kun nuoret naiset muuttivat raskaisiin
tehdastOihin kaupunkeihin. Teollistuminen oli jo aikaisemtnin nahty
keskeiseksi naisten asemaa muuttavaksi tekijAksi, sen sijaan tulkinnat
29 Sananen tykivienasiasta. Lentokirjasia tyiiviest011e 2. 1903, s. 3.
30 Kansainvalisella tarkoitetaan tAssa keskieurooppalaista, pohjoismaista seka angloamerikkalaista tutkimusta.
31 Mm. Women in the Labor Force. Industrial relations. A Journal of Economy and
Society. Vol. 7:3. 1968, teemanumero.
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sen merkityksesta naisten elimassa olivat ristiriitaisia.
Teollistumisen merkitys -keskustelua oli kayty brittitutkijoiden kesken jo pitkaan. Kurjistumisteorian klassikko Friedrich Engels kirjoitti
Englannin tyiivaestOn oloja kasittelevan kirjansa jo 1840-luvulla ja
muun muassa J.L. ja Barbara Hammond padtyivat kurjistumiseen tutkiessaan 1910-luvun elinoloja. Taloushistorioitsija Eric J. Hobsbawm
eritteli edellisista poiketen tykivaestOn olojen kehittymista teollistumisvaiheiden kautta ja arvioi muutokset vahaiseksi juuri teollistumisen alkuvaiheessa. Sen sijaan teollistumisen mys5henunissa vaiheissa
tyiilaisten olot alkoivat kohentua. Historiantutkija E.P. Thompson
puolestaan kyseenalaisti tilastotietoihin perustuneet tulkinnat teollistumisen positiivisesta merkityksesta ja korosti, ettei keskeisinta ollut puute ja kurjuus, vaan uuden teknologian tuomien koneiden
maaraama tyikahti ja tyiin jyrkka erottaminen muusta elamasta. Ihminen pakotettiin koneen osaksi, minks vuoksi tyOvaestOn asema
huononi.32
Mykis amerikkalaisessa tutkimusperinteessa merkitys-keskustelu aktualisoitui 1970-luvun alussa, kun positiivisen tulkinnan esittanyt sosiaalihistorioitsija Edward Shorter33 sai vastaansa naistutkimuksen pioneereja. Shorterin tulkinnan mukaan teollistuminen tarjosi tyOlaisnaisille uuden taloudellisen itsenaisyyden ja rohkaisi heita muun muassa
vapaampaan seksuaalisuuteen. Teollistumisen positiiviset vaikutukset
olivat hinen mukaansa suuremmat kuin haitat. Naistutkijoista Louise
Tilly ja Joan Scott34 esittivat toisenlaisia tulkintoja. He kyseenalaistivat
Shorterin selitysmallin korostamalla, etta ne uudet tykitilaisuudet, joita
teollistumisen alkuvaiheessa naisille tarjoutui, olivat suurimmalta osalta edelleen yhteydessa perinteiseen perhetalouteen. Vaikka naiset
muuttivat pois kotoaan, he tekivat sen tavallisesti perinteisten perhesyiden, eivat itsensa takia. Scott ja Tilly korostivat, end 1900-luvun
vaihteeseen saakka palvelijan ammatti oli yleisin naistyOntekijOiden
keskuudessa. Siirtyminen kodin ulkopuoliseen pallckatykihiin ei siis ollut dramaattinen eika tuottanut valtamatta naisten asemaa selvasti kohentavia elementteja. Tassa naistutkijat lahestyivat Hobsbawmin nakemysta. Tulkintojen vastakkaisuus nousee tutkimusten lahtOkohtaeroista. Shorterilaisen mallin lihtiikohtana ovat naiset trtiyhteisiissi, vastakkaisen tulkinnan lahtOkohtana naiset perheyhteiskissa. Lahtijkohtien vastakkaisuuteen ja nakemysten yhdistamispyrkimyksiin tiivistyy
viela 1990-luvulle tultaessa naistutkimuksen teoreettinen pohdinta.

32 Brittiliisen tutkim uksen eri suuntauksista ks. Lyytinen 1983, s. 153-165.
33 Mm. Shorter 1971, s. 237-272; Shorter 1975, s. 513-527; Suomessa varovaisen kannan positiivisen tulkinnan puolesta on ottanut Haapala 1986, s. 11.
34 Scott - Tilly 1975, s. 36-64; Scott - Tilly 1978.

18 n JO HDA NT 0

Sfaari-tutkimus
Osa perhetutkijoista, kuten Carl Degler, mid Shortetin positiivista
tulkintaa. Vuonna 1980 ilmestyneessa tutkimuksessaan Degler korosti
naisten parantuneita mandollisuuksia palkkatykihOn, joita lisasivat hanen mukaansa koneistuminen ja kaupunkien kasvu. 35 Samalla kun
Degler tunnustautui positiivisen koulukunnan kannattajaksi, han esitti sittemmin laajalle levinneen ja lainatun mallin naisten aseman jäsentatniseksi eli ns. kanden snarin teorian. Sen mukaan naisten ja
miesten toiminta-alueet eriytyivit teollisttunisen ja kaupungistumisen
myiita.36 Deglerin mukaan vahvistuva kotikulttuuri-ideologia, joka korosti naisten luonnollisen paikan olevan kotona, heijasti naisten elintason paranemista. Degler korostaa kuitenkin, etta aitikultti ja kanden
sfaarin-teoria ovat ideologisia konstruktioita, ei kuvauksia todellisesta
elamasta."
Niin ikain aitimyyttia ja kotikulttuuria tutkinut naistutkimuksen pioneeri Gerda Lerner naki arjen tutkimuksen tarkeyden naisten aseman
hahmottamiseksi, mutta tehtaalaisnaisten ja keskiluokan rouvien arkitodellisuuden rinnastarninen oil ongelmallista. 38 Hanen kuvaamansa
tehtaalaisnaiset olivat nuoria tyttkija ja keskiluokan rouvat aiteja, joiden
asenteet ja odotukset elatnalta eivat valttamatta olleet samansuuntaisia.
Joka tapauksessa Lernerin sukupuolen merkitsevyytta korostava ja yhteiskuntaluokan merkitsevyytta kyseenalaistava tulkinta naisten paikasta nousi feministisen tutkimuksen keskeiseksi lahtOkohdaksi."
Naisten kaksoistaakka eli kodin ja tyOn valinen ristiriita on teema,
josta ovat kirjoittaneet nun vuosisadan vaihteen aikalaiset kuin tutkijatkin siita lahtien, kun naimisissa olevien naisten palkkatyki alkoi
yleistya.4° Kartoitukset ovat liittyneet vaimojen pallckatykin murroskausiin. Jos sotienvalista kautta voi arvioida ensimmaiseksi murroskaudeksi, yksi kartoitus ns. toiselta murroskaudelta on Alva Myrdalin
ja Viola Kleinin vuonna 1956 julkaistu "Women's two roles. Home
35 Degler 1980, s. 373.
36 Degler 1980, s. 26-30; Cowan Schwartz 1983; Suomessa Irma Sulkunen on arvioinut
sfaarijakoon perustuen kansalaisyhteiskunnan syntyprosessia. Ks. Sulkunen 1987, s.
157-172.
37 Degler 1980, s. 28-29.
38 Lerner 1969, s. 12; Lernerin tirkein tysti Renee artikkelikokoelma The Majority Finds
its Past vuodelta 1979; Lerneristi ks. Saarinen 1986, s. 242-244; Degler 1980, s. 375.
39 Feministisen tutkimuksen lihtOkohdista esimerkiksi Torii Moin haastattelu, Naistutkimus 3/1989, s. 38-39, Liz Stanleyn haastattelu, Naistutkimus 2/1990, s. 62; Bennett
1989 , s. 253.
40 Mm. Beardley Butler, Women and the Trades (1909); Pinchbeck, Women Workers
in the Industrial Revolution (1930); Spring Rice, Working-Class Wives (1939).
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and work". Se oli saanut alkunsa heti toisen maailmansodan jalkeen
tarpeesta saada aikaan sosiaalisia uudistuksia tyOssakayvien naisten
elamaan ja lieventaa heidan kaksoistaakkaansa. Ajalle tunnusomaista
oli, etta aloite kartoituksen aikaansaamiseksi tuli yliopistonaisten jarjestOlta. Kartoituksessa naisten ty6 nahtiin ongelmana. Tuolloin ei
kuitenkaan enal kysytty kuten aiemmin, sopiko joku ty6 naisille vai
ei, vaan mita naisten pitaisi tehda ongelman ratkaisemiseksi. Siina oli
vahva individualistin.en ja naisten omatoimisuutta painottava lahestymistapa, jota myethempi naistutkimus on entisestaan korostanut. Myrdalin ja Kleinin ajasta lahtien naistutkimukseen on kiinteasti liittynyt
pyrkimys parantaa naisten asemaa, jolloin tutkimukset ovat enenunan
tai vahemman olleet politiikan valineita.
Dual system -teoriat
Kolmas painopistealue merkitys-keskustelun ja sfaarijako-problematiikan ohessa on ollut naisten paikan hahmottaminen kaksoisjarjestelma-mallin avulla. Tarkasteltavat jarjestelmat ovat patriarkaatti ja kapitalismi. Patriarkaatti on yleisemmin maaritelty miesten ylivallaksi perheessi ja yhteiskunnassa.41 Kasitteen avulla on pyritty erittelemaan
naisalistuksen syntyjuuret ja tiedostamisen kautta palauttamaan tasapaino sukupuolten valille. Kasite irrotettiin perinteisesta yhteydestain naistutkimuksen tarpeisiin ja se poikkesi muun muassa Max Weberin maariteltnasta, jossa patriarkaatilla tai patriarkalismilla tarkoitetaan perinteisissi ihteisiiissa vallinnutta ei-sukupuolisidonnaista auktoriteettisuhdetta. 2
Naistutkijat eivat kuitenkaan paasseet yksimielisyyteen kasitteen sisallOsta ja sen maarittely onkin vaihdellut tieteenalan mukaan. Historiantutkijat ovat korostaneet, end miesten herruuden muodot ovat
vaihdelleet historiallisesti eika naisten asemassa kussakin historiallisessa ajassa ja paikassa tapahtuneita muutoksia voida selittaa yksioikoisesti patriarkaatilla. Eraat tutkijat ovat esittaneet patriarkaatin
myess miesten valiseksi suhteeksi.43
Marxilaisesti suuntautuneiden tutkijoiden yritys maaritella patriarkaatin ja kapitalistisen jarjestelman suhdetta tuotti useita selitysmalleja, joista varhaisin lienee Heidi Hartmannin patriarkaattiteoria. Sen
kehittelyprosessi on omalaatuisuudessaan mielenkiintoinen ja kuvaa
hyvin naistutkimuksen prosessiluonnetta. Hartmann kirjoitti vuonna
1975 yhdessa Amy Bridgesin kanssa ensimmaisen version artikkelista
41 Mm. Lerner 1986, s. 239.
42 Weber 1964, s. 346.
43 Esim. Fox-Genovese 1984, s. 299.
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"The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More
Progressive Union". Artikkeli kiersi Pohjois-Amerikassa feministiryhmien kasittelyssa 1970-luvun lopulla ja tekija julkaisi kehitellyn version vuonna 1979 Capital and Class -aikakauslehdessa. Artikkelin merkittavyytta kuvaa, etta kolme vuotta myslihemmin julkaistiin artikkelikokoelma,dossa kaksitoista tutkijaa kommentoi ja kritisoi Hartmannin tekstia.
Kaildci naistutkijat eivat olleet Hartmannin kaksoisjarjestelma-teorian takana. Yksinkertaistaen voidaan sanoa radikaaleiksi itsensa nimenneiden lahtOkohtana olleen, etta ensisijainen alistuksen muoto on
patriarkaalinen sukupuolisorto. He perustelivat nakemystaan muun
muassa sills, etta patriarkaatti on jirjestelmana vanhempi kuin kapitalismi. Marxilaisiksi tunnustautuneet puolestaan uskoivat, etta luokka on ensisijainen alistuksen muoto. Hartmannia tukeneet sosialistit
puolestaan lahtivat siita, etta on olemassa alistusjarjestelma nimelta
patriarkaatti, mutta tyOlaisten aseman mairai luokkasorto. Hartmannin mallissa kapitalismi ja patriarkaatti ovat kaksi erillista, mutta
kiinteassi vuorovaikutuksessa olevaa jarjestelmaa. Se kritisoi marxilaista luokkateoriaa sukupuolisokeudesta, mutta korostaa samalla,
etta naistutkimuksessa on kaytettava marxilaista analyysia, jotta
ymmaffettaisiin taloudelliset lainalaisuudet ja feministista analyysia,
jotta ymmarrettaisiin naisten risthiitainen asema kodin ja ty6paikan
valissi."
Patriarkaattikeskustelua suuntasi 1980-luvun lopulla brittilaisen sosiologin Sylvia Walbyn esittäma teoria. Hartmannista poiketen se sisilsi mytis kotitaloustuotannon, jonka Walby arvioikin koko kapitalistisen tuotantotavan perustaksi. Yksinkertaistaen voisi sanoa, etta
walbylaisessa selitysmallissa naisten vallaton asema perheessa on heijastunut myiis heidan heikkoon asemaansa tytiyhteiskissa. Walbyn mukaan patriarkaaliselle jarjestehnalle elintarkei perhe ja naisten pallckaty6 ovat molemmat alueita, joilla patriarkaaliset suhteet ja kapitalistinen jarjestehna kohtaavat.46 Kaksoisjarjestelma-teorioista nousseet ja
erityisesti anglo-amerikkalaisessa tutkimuksessa vahvaa jalansijaa saaneet tulkinnat ja keskustelut ovat mielenkiintoisia ja osin
Naisen heikko asema perheessi ja sen heijastutninen pallclatr5htin
on yksi argumentti. Toinen on nakemys, jonka mukaan naisten siirtyminen palkkaty6hOn paransi naisten asemaa mykis perheessa.47

44 Ks. Sargent 1981.
45 Hartmann 1981, s. 1-41.
46 Walby 1986, s. 1-6; Delphy 1977; Glucksmann 1990, s. 14.
47 Ks. Thomas 1988, s. 534-549; Oakley 1976: Seccombe 1974, s. 47-58.
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Ldhteista

Suomessa naisten oloja tehdasteollisuudessa on kartoitettu vuosisadan alkupuolella kahteen otteeseen suhteellisen jarjestelinallisesti.
Kaikki alakohtaiset kartoitukset ovat liittyneet lakien valmisteluun.
Ensinrunainen selvitys tehtiin ns. tyOvaenkysymyksen ratkaisemiseksi
vuosisadan vaihteessa. Toinen kartoitusvaihe 1iittyi 1920-30-luvun
vaihteen sosiaalipoliittiseen uudistustys5hOn. Selvitykset tyiivaestiin
oloista kertovat omalta osaltaan yhteiskunnan rakennemuutoksista ja
paatiiksentekijOiden reaktioherkkyydesta. Niin vuosisadan vaihteen
kuin sotien valisen ajan hankkeet saivat alkunsa tyijvaenjarjestOjen
esityksesta ja niita ryhtyivat panemaan toimeen kulloinkin erikseen
valitut tyOryhmat, joissa oli laaja poliittinen ja ammatillinen edustus.
Kartoituksilla oli keskieurooppalaiset esikuvansa.
Ensimmaista Tyiitilasto-sarjaa julkaistiin vuosina 1903-1914 kaikkiaan 16 osaa teollisuushallituksen toimesta ja sen valvonnassa. 48 IasiIla
olevalle tutkimukselle antoisassa Sosiaalisia Erikoistutkimuksia -sarjassa julkaistiin kuusi eri ammattialaa kasittelevaa kartoitusta vuosina
1929-1936. Lisaksi saman sarjan asuntolaskennat vuosilta 1919 ja
1938 seka elinkustannustutkimus vuodelta 1928 ovat olleet lahteena.
Selvitysten kenttaaineiston kerasivat kunnalliset ammattientarkastajat,
tutkimusten suunnittelu ja toimeenpano annettiin sosiaalihallituksen
ja sittemmin sosiagiministeriOn sosiaalisen tutkimustoimiston tehtavaksi, joten keruuperiaatteet tutkimuksissa olivat yhtenaiset. Tutkimustulosten uskottavuutta lisad se, etta tietoja kyseltiin seka tytintekijOilta end tyOnantajilta.
Naisten tyOta kasittelevissa jaksoissa aineistona on viisi maanlaajuista selvitysta. Kutomatyiilaistutkimus (1929), puu-, paperi- ja kutomatyOlaisten yii- eli vuorotyOta kasitteleva kartoitus (1929), vaatetusty&
laisten tytioloselvitys (1926), nuoria tykintekijOita koskeva tutkimus
(1928) ja lastaus- ja purkamistyOntekijOiden oloja kasitteleva selonteko (1927). Toinen perusaineisto ovat ammattientarkastajien kertomukset vuosilta 1916-40. Naiden lisaksi landeaineistona on ollut naisia ty011istaneiden tehtaiden arkistoja, kuten Forssan Puuvillatehtaan,
manttalaisen G.A. Serlachiuksen paperitehtaan ja helsinkilaisen ToOltin Sokeritehtaan arkistot. Tassa tyOssi tehtaiden arkistoista on rajoituttu tarkastelemaan vain tyiinantajien ja tyOnteldjOiden valista kirjeenvaihtoa, haettu (esi)merkkeja naisista. 49 Neljas aineistokokonaisuus ovat ammattiosastojen arkistot ja ammattiliittoarkistot TyOvaen
48 Juuri naihin selontekoihin perustuu Hjerppen ja Schybergsonin kartoitus 1977;
MyOs Markkola 1994, s. 251-252.
49 Yritykset on valittu, koska Widen arkistoista kirjeenvaihtoa on ylipaitain lOytynyt,
naistytinteldjedden mild on ollut suuri tai kasvava, ne edustavat eri teollisuudenaloja,
sijoittuvat Teollisuus-Suomeen ja MistA on tehty historioita.
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Arkistossa. Tytipaikkojen alueellista erilaisuutta ja tehtaiden sisaista
hierarkkisuutta seka muutosten eriaikaisuutta hahmottavan kysymyksenasettelun takia ei ole pidetty antoisana lahestymistapana rajoittumista yksittaisiin tapaustutkimuksiin.
JarjestOtoimintaa kasittelevan osan toinen landekokonaisuus jarjestkijen omien arkistojen ohessa on Etsivan Keskuspoliisin arkisto Kansallisarkistossa.5°
Muistelmat ja historiikit
Suhteellisen vahaisen akateemisen tutkimuksen lisaksi Suomen tyiilaisnaisliikkeesta ovat kirjoittaneet naisliikkeen toiminnassa mukana
olleet aktiivit. Sosialidemokraattisen Naisliiton pitkan historian aikana
(liitt° perustettiin vuonna 1900) on muistokirjoituksia, juhlakirjoja,
elamakertoja ja historiikkeja kertynyt useita satoja. Piiriorganisaatiot
ja Mies jokainen perusjarjestO on jossain historiansa vaiheessa painattanut itsestian juhlakirjan. Historiikkien maaraa ovat lisanneet
useat poliittiset suuntaerimielisyydet ja hajaannukset, joita
liikkeessa on ollut kansalaissodasta lahtien.
Tutkimuksessa hyOdynnetty muistitieto- ja haastatteluaineisto koostuu neljasta kokonaisuudesta. 1) Museoviraston TykivaenkuktuuriyksikOn kenttaaineisto kasittaa Oy Finlaysonin tehtaan Forssasta (1980),
Chymoksen tehtaan Lappeenrannasta (1982) seki Oy Karl Fazer Oy:n
(1983) ja Elannon leipomon (1985) Helsingista. 51 2) Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkiston aineisto kisittla Rational
soitmin perinnekilpailun (1982) ja Satasinnainen nainen -keruun
(1990/91) aineistot. 52 3) Tyiivaen Muistitietotoitnikutman ja Tptivaen
Arkiston ja 4) Kansan Arkiston kokoelmat.53
Antoisa omaelamakerrallinen materiaali Tytivaen Arkiston kokoelmissa on sosialidemokraattisen naisliiton aktiivin Martta Sa1mela-Jarvisen (1892-1987) vuosisadan alusta alkavat muistelmat seka arkistomateriaali, erityisesti ha.nen kirjeenvaihtonsa vuosilta 1910-27. Salmela-Jarvinen oil toinen polven sosialidemokraatti, jonka koulunkaynti
oil rajoittunut useimpien muiden tytilaisaktiivien tavoin kansakouluun. Salmela-Jarvisen henkilkiarkisto avaa nakytnin tyiilaisnaisten arkeen, toimeentulovaikeuksiin ja yhteiskunnassa vallinneisiin kasityk50 Etsivan Keskuspoliisin aineiston luotettavuudesta ks. Lackman 1985, s. 14-25 ja
Ahti 1987, s. 20-26.
51 Aineiston keruuperusteista ja laajemmista yhteyksista Metsinkyll 1991.
52 SKS:n keruista Arkiston avain-hakuopas 1984.
53 Tyiivien Muistitietotohnikunnan aineistosta Hako 1975, s. 3-4 ja Huhtanen 1985,
s. 4- 13; Kansan Arkiston muistelmista Peltonen 1990, s. 317- 330.
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sfin, mutta toisaalta myOs yhteiskunnalliseen toimintaan ja paatOksentekoprosesseihin.
Salmela-Jarvisen elamakerta kulkee tapaustutkimuksena tarkasteltavien tasojen sisalla, yhdistaen eri elamanalueet kokonaisuudeksi, ellmaksi kodin ja tehtaan valissa. Han kantaa kokemuksensa toimintaalueesta toiseen - tyOlaisvaimon arjesta tyOlaisnaisjarjestiin tyi5hiin ja
lopulta eduskuntaan. Tutkimuksen alkujaksossa (18-vuotiaasta 28-vuotiaaksi) Mama Salmela oli ns. tavallinen nainen, aiti, vaimo ja tytilainen (luku 1.5). Muutos hanen elamassaan ajoittui 1920-luvun alkuun,
min
' ka vuoksi hanen myOhempia vaihieitaan (29-vuotiaasta 47-vuotiaaksi) tarkastellaan erillisissa luvuissa (luvut 11.4 ja 11.5). Tutkimuksen
aikaperiodi mytitailee Salme1a-Jarvisen eliminkaaren hedelmallisia
ikavuosia eli aikaa, jolloin kodin ja palkkatytin ristirlita aktualisoitui.
Han avioitui vuonna 1910 ja valittiin eduskuntaan sosialidemokraattisena kansanedustajana 1939. Noina vuosina tapahtui paljon muutoksia niin hãnen henkillikohtaisessa elamassaän kuin tyiivaenliikkeessa ja yhteiskunnassa. mita nuo muutokset olivat, sits landetaan
nyt tarkastelemaan lahemmin.
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Tutkimuksen temaattiset
ldhtOkohdat

Naisen paikka muutoksessa
Ulos kodin piiristi

Laura Harmaja kuvasi vuonna 1922 naisten siirtymista kodin piirista
palkkatys5hOn seuraavasti: "Luonnollisten edellytystensa mukaisesti
ovat naiset kaikkialla jo kulttuurin ala-asteilla saaneet osakseen sellaiset tykit, mitkA liittyvat lasten ja kodin hoitoon, erityisesti lieden vaalimiseen, tai sopivat, kuten alkuperainen kasvien viljelys, asunnon
laheisyydessa suoritettaviksi... Kun sittemmin tehdasmaisen tuotannon myiitä kehruu, kudonta, vaatteiden valmistaminen, saippuan
keitto, kynttilbiden valaminen, kaljanpano, teurastuotteiden siile•Onpano ja leipominen joko osittain tai kokonaan siirtyivat kodista pois,
nun ne monet naimattomat naiset, tyttaret ja kaukaisemmat sukulaiset, palvelijattaret ja muut apulaiset, joille tihAn asti oli riittanyt tehtaval laajan kotitalouden monissa toimissa, menettivat tystinsa ja toimeentulonsa, joten heidan oli pakko pyrkia muualle ansiotointa saadakseen".54
Harmajan arvio naisten palkkatykilaistymisesta pakkona vastasi yleisesti aikalaisten tuntoja. Tyelvoimatarpeen vahetessa kotitaloudessa
varattomat naiset olivat pakotettuja siirtymUn tehdasteollisuuteen ja
varakkaammat naiset jaivit toimettomiksi heille sopivan tykin puutteessa. Siirtyminen tehtaisiin ja tye•pajoihin tapahtui vahitellen elinkeinorakenteen sysayksellisten muutosten myelta. Suomalaisten naisten elamassa muutos alkoi 1800-luvun alkupuolella, jolloin ensimmEset uudenaikaiset puuvillatehtaat perustettiin Tampereelle ja Forssaan. Kuten Pertti Haapala on osoittanut, alkuvaiheessa
man saaminen ei ollut helppoa, 55 koska toimetonta vakea ei ylipHtain ollut. Naistyervoiman kysynta kasvoi vihitellen sits mukaa kuin
suuret tehdasyksikOt aloittivat tuotantonsa. Toisaalta naisia siirtyi teollisuustkOhiin tye•voiman tarpeen vahetessa maataloudessa muun
54 Valtiotieteen kisikirja II, 1922, s.

575.

55 Haapala 1986, s. 37-38.
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muassa koneistumisen takia. Suomen kehitykselle oli tyypillista, etta
teollistuminen oli hidasta, mutta vaestiikasvu suhteellisen nopeaa. Sotienvalisella kaudella pientilavaltaistuva maatalous ei kyennyt tarjoamaan thita 1920-luvun lopulla ja 1930-luvun alussa tyOmarkkinoille
tulevalle sukupolvelle, joka surtyi muille
Kun kOyhempi vaki meni palvelupaikkojen ja kotityOn lisaksi yha
useanunin teollisuuteen, alkoi uusia ammattialoja avautua 1860-70-1uvulla mykis ylempien sosiaaliryhmien naisille. Sims missa Harmaja näkee tyiillisnaisten pakolla siirtyneen paIkkaty6hOn, slink Kaarlo Wirilander kuvaa naisten tuloa virkamiehistOOn tyOntymisena: "Opettajattaren virka oli kehittymassa ensimmaiseksi ja tarkeaksi kulku-uraksi, jonka kautta ylen miehisen saaty-yhteiskunnan loukkoon kukistettu ja poijettu nainenkin - tosin enimmakseen vasta saAtylaisnainen paasi jo tyOntymaan eristyneestà asemastaan julkisen tehtavan hoitajana paremmin nakOsalle. Ja tuotapikaa oli hanesta jo oppia ottamassa
telegrafisti, pankinkasOtiri, postineiti". 56 Naisten tuba virkakuntaan
voidaankin hyvalla syylla kuvata tyiintymisena, sills muutospaineet
olivat kovat. Vuonna 1844 oli avattu ensimmaiset kaksivuotiset valtion tyttiikoulut Helsinkiin ja Turkuun. Ensimmaiset yhteiskoulut perustettiin 1864 ja kansakoululaki saidettiin kaksi vuotta myttherrunin,
joten tyttOjen ja naisten jatkokouluttarniselle alkoi olla pohjaa. Vuonna 1867 lahtivatkin ensimmaiset koulutetut "naisopettajien parvet
hartaaseen tytihicin Suomen eri seuduille". 57 Liberalismin nimissa alettiin 1800-luvun lopulla yha enenevassa maarin korostaa naisten mahdollisuuksien lisiamista ammattiopintojen hankinnassa ja niiden mytita yhteiskunnallisissa tehtivissa.
Palkkaty6 kodin ulkopuolella oli vahaista aina 1800-luvun loppuun.
Vuosisadan vaihteessa muutos alkoi murtaa myOs naisten perinteista
tyOnkuvaa. Kaarina Vattulan laskelmien mukaan vuonna 1880 oli naisten osuus maatalouden ulkopuolella ammatissa toimivasta vaestOsta
36 prosenttia ja 1910-luvulta lAhtien vuoteen 1940 lahes 40 prosenttia.58

56 Wirilander 1974, s. 99-100; Naisista postin palveluksessa 1800-luvulla Pohls 1994.
57 von Alfthan 1966, s. 92.
58 Vattula 1981, s. 69.
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Taulukko 1: Maatalouden ulkopuolella ammatissa toimivien naisten osuus eri elinkeinoissa vuosina 1910 ja 1940

1910

1940

Teollisuus
Sekaty6
Palvelus

24
23
18

Kauppa
Koululaitos
Liikenne

Teollisuus
Kauppa
Palvelus

31
12
12

6
4
2

Sekatyki
Puhdistus
Terveydenhoito

12
6
5

Terveydenhoito
Kahvila-ravint.
Rakennusty6

2
2
0,4

Kahvila-ravint.
Koululaitos
Julkinen hallinto

5
4
3

Raha-ja vak.lait.
Julkinen hallinto
Vapaat ammatit
Puhdistus

0,4
0,3
0,2

Liikenne
Raha-ja vak.lait.
Vapaat ammatit
Rakennustoiminta

3
2
1
0,4

Elinkeino
mairittelemitOn

17,7

3,6

Yhteensi

100

100

Vattula 1981, s. 69
Kehityssuunnat ovat selvisti nAhtivissa. Teollisuuden ja kaupan
osuus nousi. Sen sijaan yksityisessA palveluksessa ja sekatOissa olevien
osuus viheni. Uudet naisten alat, kauppa, puhdistus, terveydenhoito,
pankki- ja hallintotra kasvoivat maltillisesti. Ammattinimikkeet tãsmentyivit: "tuntemattomissa ammateissa" (Ai todennikiiisesti paljon
kotiansiotyolaisia ja sekatytilaisia.
Teollistuneissa eurooppalaisissa maissa naiset ottivat paikkansa kodin ulkopuolisessa palkkatyOssa 1800-luvun loppuun mennessa. Sen
jalkeen aina sotienvAliseen kauteen pallckatyOliisnaisten osuus pysyi
suhteeilisen vakaana:59
59 Valentin 1932, s. 480491. Esitetyt osuudet ovat suuntaa-antavia, sills eri maissa
tilastointiperiaatteet vaihtelivat.
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Taulukko 2: PalkkaVOliiisnaisten osuus IyOikeiisistei naisista (a)
ja palkkatyOleiisistil (b) ereiissei maissa vuosina 1900-1925
Vuosi Naisista %
a)
1900 28
1901
34
1900 29

Palkkaty61.%
b)
33
35
35

Vuosi Nai- Palkka Erotus
sista % tykil. %
a)
b)
a) b)
1920 26
30
-2
-3
1921 24
30 -10
-5
1920 22
28
-7
-7

Saksa
Holland
Ranska
Englanti
ja Wales

1907
1909
1906

30
18
39

34
24
37

1925
1920
1921

36
18
42

36
23
40

+6
0
+1

+2
-1
+3

1901

25

29

1921

26

29

+1

0

USA

1900

14

18

1920

17

21

+7

-1

Ruotsi
Tanska
Nola

Lande: Vallentin 1932, s. 480-491.

Kuten taulukko osoittaa, naisten osuus seka tyOikaisista naisista etta
palkkatyOlaisisti laski hieman kaikissa pohjoismaissa, mutta nousi tai
pysyi tasaisena Keski-Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa. Taulukko
kuvaa myOs ensimmaisen maailmansodan vaikutusta naisten palkkatyOlaisyyteen. Naisten osuus ei kasvanut, vaan naiset siirtyivat ns.
naisten aloilta tilapaisesti miesten aloille. Tekijat, jotka "tplinsivat" naisia teollisuustOihin, olivat samat kuin Suomessakin eli maatalouden
tyOvoimatarpeen vaheneminen ja palvelusammatin epasuosio, joka
johti 1900-luvun alkupuoliskolla tuntuvaan palvelijoiden ja kotiapulaisten pulaan koko Euroopassa. Lansi-Euroopan maista poiketen Neuvostoliitossa ammatissa toimineiden naisten osuus kasvoi huomattavan nopeasti. Vuonna 1928 naisten osuus oli 25 prosenttia ja vuonna
1933 jo 38 prosenttia. 6° 1930-luvulla naisten osuus ammatissatoimivasta vaestOsti ei teollistuneissa maissa juurikaan muuttunut.61
Muutos, joka ajoittui Suomessa nun ikian soden valiseen kauteen,
oli naisten palkkatykilaisyyden yleisyyden tasaantuminen kaupunkien
ja maaseudun valilla. Naisten osuus tasoittui vuoteen 1940 tultaessa,
jolloin todettiin, ettei kaupunkilaisuus vaikuttanut enaa sanottavasti
60 Fuss 1935, s. 485-486, 489; Vallentin 1932, s. 485, 490-491.
61 Ks. Bridenthal 1977, s. 426.
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naisten ammattitytin yleisyyteen.62 Vie15. vuonna 1910 kaupungeissa
oli ollut selvasti enemmAn palkkatyOlAisnaisia (39 %) kuin maaseudulla (28 %).63
Vaimojen lisAäntyvi palkkatyki

Tutkittavana ajanjaksona ei edellã esitetyn perusteella pallckatykilaisnaisten osuudessa tapahtunut huomattavia muutoksia, sen sijaan
muutos tapahtui naistytilaisten koostumuksessa ja sijoittumisessa eri
tyealoille. Tima muutos on useimmissa tutkimuksissa ja yleisesityksissi ajoitettu paãosin toisen maailmansodan jilkeiseen kauteen."
Kuitenkin jo sodan edella naimisissa olleet naiset astuivat tehtaiden
porteista sisian aikaisempaa runsaammin ja vahitellen mytiss uusiin
palvelu- ja konttoriarmnatteihin.
Suomessa tehdasty6 oli tamAn vuosisadan alkuun ensisijaisesti
nuorten, ialtaAn 15-25-vuotiaiden naisten65 tyota, josta nama luopuivat
avioiduttuaan ja hankittuaan lapsia. Tultaessa 1910-luvulle kuva alkoi
kuitenkin muuttua. Vaimojen osuus ammatissa toimivista naisista alkoi muiden pohjoismaiden tavoin kasvaa, mika otettiin huomioon
my& vaestOlaskennoissa. Vuoden 1920 laskennassa naimisissa olleita
ja ansiotyOtã telmeita naisia pyrittiin kartoittamaan ensimmaisen kerran. Kymmenessi suurimrnassa kaupungissa66 naita naisia oli 7 500
eli yksitoista prosenttia kaikista aviovaimoista.
Tilanne vuosina 1920 ja 1930
Pallckatykissi olevien aviovaimojen mAirat vaihtelivat kunkin kaupungin teollisuuden rakenteesta riippuen. Seuraavassa ndenune aviovaimojen lukumakin ja osuuden kaildsta ammatissa toimineista naisista
vuosina 1920 ja 1930:67

62 SVT VI 98. ViestOlaskenta 1940, s. 14.
63 SVT VI 48. ViestOlaskenta 1910, s. 41.
64 Haavio-Mannila 1970, s. 172-175; Julkunen 1989, s. 15; Anttila - Rasinen 1987, s.
58; Suonoja 1992, s. 383-384; Vrt. Goldin 1983, s. 709.
65 Haapala 1986, s. 44-45; Hjerppe - Schybergson 1979, s. 18, 25.
66 Lasketut kaupungit olivat Helsinki, Turku, Viipuri, Tampere, Vaasa, Oulu, Kuopio,
Lahti ja Kotka.
67 Tunkelo 1933, s. 37; Vattula 1989, s. 26-27.
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1920
1km
%

1930
llun
%

Helsinki
Turku
Viipuri
Tampere

3124
9
798
7
983 12
864
8

9477
2279
2098
2083

14
13
13
12

Vaasa
Oulu
Kotka
Pietarsaari

427
9
303 11
201 13
-

733
460
498
309

13
11
15
18

Yhteensa

7526 10

19271

13

Eniten naimisissa olevien naisten osuus lisiantyi Helsingissi, Turussa
ja Tampereella eli siella, missa naisten kysynta tyOmarldcinoille oli
suurinta. Vaimojen osuuden kasvu oli suurissa kaupungeissa noin viisi
prosenttiyksildo5a, pienemmissi kaupungeissa noin kolme yksilddia.
Viipurissa ja Oulussa osuus pysyi kutakuinkin samana. 68 Mykis Ruotsissa ja Tanskassa naimisissa olevien naisten palkkatyOlaistyminen kasvoi 1910-luvulta lahtien. Tukholmasta tehdyn kartoituksen mukaan
ansioaitien osuus kasvoi vuosina 1920-30 kandestatoista kahteenkymmeneen prosenttiin palkkatyOlaisnaisista.69
Milla aloilla perheelliset naiset sitten tyOskentelivat? Erot kaikkiin
ammatissa toimiviin naisiin verrattuna olivat vahaiset." Ansioaiteja
tyOskenteli yleisimmin teollisuuden ja kasitytin seka kaupan palveluksessa. Sen sijaan kotitaloustyOssa naimisissa olevien naisten osuus oli
vahaisempi. Tasta ryhmasta parturit, kahertajat, siivoojat, pesijat ja
silittijat olivat useammin naimisissa olevia kuin henkiliikohtaiset palvelijat tai emituthitsijat.

68 Tunkelo 1933, s. 38.
69 Tanskassa naimisissa olevien ansioaitien osuus kasvoi vuosina 1911-30 77 prosenttia. ILO, Studies and Reports 1/4 1939, s. 49.
70 Tunkelo 1933, s. 39; SVT VI 58:2 ja 71. Vuosien 1920 ja 1930 viestOlaskennat.
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Taulukko 3: Naimisissa olevien naisten osuus eri ammattiryhmissei vuonna 1930

Ammattiala
Leipurit
Kansakoulunopettajat
Parturit, kahertdjat
Siivoojat
Ravinto- ja nautintoaineteollisuuden tyOntekiját
KonttorityOntekijAt
Pesijk, siivoojat
Ompelijat
Kumlainset virkamiehet
Katilot

Vaatetusteollisuuden tyOldiset
Kauppa-apulaiset
Kutomateollisuuden tyiilaiset
Tarjoilijat
Hotellien henkilOkunta
Sairaanhoitajat
Palvelijattaret
LAhde: Tunkelo 1933, s. 37-43.

33
24
23
22
21
19
19
18
16
16
15
14
13
8
6
3
1

Yhteiskuntaluokkien valinen ero oli tassã suhteessa selkea. TykivaestOiin
kuului suhteellisesti enemman sellaisia perheitA, joissa kummankin vanhemman oh pakko kãydA ansiotplissa kodin ulkopuolella. 71 Virkamiesten
ja konttorihenkileskunnan vaimoilla oil useammin kuin tpilaisvaimoilla
itsenainen anunatti. Osittain tahan vaikutti viestOlaskijoiden mukaan se,
etta keskiluokkaisten perheiden elintason ylapitAmiseksi mylis vaimot
olivat thissa kodin ulkopuolella aikaisempaa enemman.72
1930-luvulla naimisissa olevien naisten osuus kasvoi tasaisesti ja
sodan poikkeusoloissa nousu nopeutui. Naisvaltaisessa vaatetusteollisuudessa oli vuonna 1929 naimisissa olevien naisten osuus 14 prosenttia, vuonna 1946 noin 32 prosenttia. Liikea1alla suuntaus oli samanlainen: vuonna 1935 liiketyOntekijOista oli naimisissa 18 prosenttia, vuonna 1946 noin 39 prosenttia. Naimisissa olevien naisten osuuden kasvu koski nimenomaan kaupunkilaisia tyiipaildcoja.73
71 Tunkelo 1933, s. 37-43.
72 SVT W 58. VaestOlaskenta 1920, s. 43-44.
73 Heti sodan jaikeisessi tilanteessa noin 35 % kaupunkilaisista synnyttajisti oli ansiotyOssa ja nelja prosenttia maalaisista synnyttijisti. Viestkikomitean mietintO 1945:4, s.
16.
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Ansioaidin muotokuva vuodelta 1934
Naimisissa olevista naisista oli 1930-luvulle tultaessa muodostunut erityinen tykintekijaryhmansa, jolla oli muihin ryhmiin verrattuna erikoistarpeensa. "Naimisissa olevat naiset" -ryhma kasitti silti hyvinkin
erilaisissa taloudellisissa oloissa elavia naisia: lapsettomassa avioliitossa elavia naisia, pienten lasten aiteja, naisia, joilla oli jo varttuneet
lapset, lesIda ja eronneita yksinhuoltajia. Pienten eli alle kouluildisten
lasten aidit olivat se erityisryhma, joiden arkista selviytymista kaksoistaakka eniten koetteli.
Sits, missa maärin ansioaidit osallistuivat perheen elatukseen, ei
1930-luvulla tasmalleen tunnettu, minkd vuoksi ammattientarkastajat
kerAsivat haastatteluaineiston 31 tehtaasta 974 naiselta. Ammattientarkastajien haastattelemat naiset olivat tehdastyOlaisid, keskimaarin
30-vuotiaita, 4/5 heists oli syntynyt maalla, 70 prosenttia oli naimisissa, 20 prosenttia leskii ja kynunenen prosenttia eronneita. Huomattavaa oli, etta lahes puolet naisista oli ollut ansiotykissa koko avioliittonsa ajan, lukuunottamatta joitain viikkoja tai kuukausia synnytyksen jalkeen. Niita naisia, jotka olivat nuorina olleet tehdastOissa
ja avioiduttuaan vain ajoittain, oli vain kymmenesosa. Tahan ryhmaan
kuuluneet kausityOlaiset tyiiskentelivat varsinkin kutomateollisuudessa ja suurissa tehdasyhdyskunnissa. Kolme haastatelluista oli yli 70vuotiaita. Heists kaksi työsskenteli tupakkatehtaassa ja yksi kutomatehtaassa. Kutomatehtaista lOytyikin vanhojen naisten hidastuneeseen
tykitahtiin sopivaa tyOta, kuten lumppujen lajittelua ja repimista.
Yleensa voi sanoa, etta maaseututaajamien tehtaissa tykiskenteli
enemman vanhoja tyOntekijiiita kuin kaupunkien tehtaissa. Maaseudulla ei ollut varaa vaihtaa ty6paikkaa siina makin kuin kaupungeissa,
joissa oli useampia samankin alan tehtaita.74
Huomattavaa on, etta suhteellisen suuri osuus eli runsas kolmannes
naisista ilmoitti menneensa tOihin vasta naimisissa ollessaan, muutamat heists oltuaan naimisissa ainoastaan jonkun kuukauden. Aviomiehen kuoleman ja1keen tyiit oli aloittanut noin kymmenesosa. Niista,
jotka olivat olleet pallckatykissa ennen avioliittoaan 2/3 oli tyiiskennellyt teollisuudessa, heists valtaosa samalla alalla. Vain 17 prosenttia
oli tullut suoraan kotoa.75
Lahes puolet haastatelluista ilmoitti trissikaynnin syyksi miehen
74 Ammattientarkastaja Helny Bergbom tarkasti 13 kutomatehdasta, kuusi paperitehdasta, neljà ravinto, ja nautintoainetehdasta, yhden puuteollisuuslaitoksen, kaksi posliini- ja lasitehdasta ja yhden metalli- ja turkistehtaan. Koska tarkastaja ei halunnut
tutkimuksen ajaksi pysayttia koneita ja meteli oh kova erityisesti kutomatehtaissa,
tutkijalle jai aika ajoin kuulematta haastateltavien Mtg. Bergbom oli itse 56-vuotias
kerkessiin tietoja. Bergbom 1935, s. 732-742.
75 Bergbom 1935, s. 734.
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TeollisuustOissei
kasvoi 1910-30luvulla naimisissa olevien naisten fa vanhempen VOntekijiiiden osuus, samalla kun lapsitydlaisten osuus laski. Kuvassa Puttkon sahan
1920-luvulla.
Vanhojen fa
nuorten naisten
joukossa on
myOs poikaVileiisiii fa lapsi, joka
oli joko &tinsel
mukana tyOmaalla pitiveihoidossa" tai perheen
koti sijaitsi nun
ettel
net haettiin valokuvaan. Kuva:
Tyeivaen Arkisto.

riittamattOmat ansiot, naista noin 40 prosentissa tapauksista miehet
olivat tyOttOmia. Miehen sairaus oli syyna noin kuudessa prosentissa
tapauksista, juoppous, asepalvelus ja velat olivat syyna vain muutamilla. Sen sijaan luulo, jonka mukaan naiset kavivat tOissa vapaaehtoisesti ei pitanyt paikkaansa eli kasitys "elintasotykiliisista" ei osu
kohdalleen 1920-30-luvun todellisuudessa.76 Tarkea syy aitien pallckatyiihiin siirtymiseen oli mykis se tosiasia, etta lapset ja nuoret eivat
enia tuoneet siina maarin rahaa perheeseen kuin viela vuosisadan
vaihteessa. Sen sijaan he kuluttivat entista enemman. Toisaalta koulujarjestelma vapautti aiteja ansioty8hOn. 77 Tutkituista lahes kaikki ilmoittivat olevansa mieluummin kotona, jos talous sen vain sallisi.
Vain muutama lapseton nainen arveli ajan kayvan pitkaksi ilman ansiotytita, kun he olivat s" en tottuneet.
Oliko naisten tuloilla sitten suurikin vaikutus perheen talouteen?78
76 Samanlaiset motiivit ovat nãhtavissa mytis ulkomailla tehdyissa tutkimuksissa. Saksasta ks. Statistik zur Struktur der Fatale, Hubbard 1983, s. 159-161.
77 Nain myOs Cowan Schwartz 1974, s. 246.
78 1Cansainvalisen TyOtoimiston raportissa vuodelta 1939 ansiolitien tulojen merkitys
perheen budjetille katsottiin huomattavasti suuremmaksi ja sivutyik yleisemmiksi kuin
mid oli otaksuttu. ILO, Studies and Reports 1/4 1939, s. 419, vilte 1; Suomen yhteyksisti Kansainliiton ICansainviliseen Tyikohnistoon ks. Kettunen 1991 ja Suviranta-Lehtinen 1983.
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Luonnollisesti niissi 37 prosentissa tapauksista, joissa puoliso oli trtitiM,
naisten palkka oli ensiarvoisen tarkea. Huolimatta eri alan tehtaiden
palkkahaitarista, valtaosalla (86 %) naisista viikkopalkka oli alle 200
markkaa (eli noin puolet helsinkilaisen kaksion kuukausivuokrasta). Parhaita palkkoja saivat tupakkatehtaissa ja muutamissa osuusliiIckeiden tuotantolaitoksissa tytiskentelevat. Hyvin selkeasti kavi ilini, etta paktymassä ollut lama oli ollut sangen vaikea perheille, jotka olivat joutuneet
turvautumaan etupaassi vaimon ansioon. Naistyolaisia haastatellut ammattientarkastaja ihmetteleekin, etta moni tutkimukseen kuuluneista
naisista oli laman vuosina mennyt naimisiin tyiittemln miehen kanssa,
joutunut elattAmIin tad ja lisaksi tehnyt yield lapsia!
Tehtaissa tykiskennelleiden naisten aviomiehet olivat sekatyOmiehia, tehdastyOlaisia ja kasityolaisia, joita oli viidennes. Miesten keskiansiot olivat noin 300 markkaa viikossa eli noin kolmanneksen suuremmat kuin vaimojen. Ajan tavasta ja aviopuolisoiden keskinaisestA
suhteesta kertoo se, etteivit vaimot laheskain kaikissa tapauksissa
tienneet miestensa tuloja. Luonnollisesti tulojen riittivyys oli riippuvainen mykis lasten lukumaarasta.
Aviovaimojen huolena ei ollut ainoastaan miesten tyiitte•myys, vaan
mykis koulunsa lopettaneiden yli 15-vuotiaiden lasten jIiminen kotiin
toimettomiksi. Toisaalta tyOssa kayvien lasten ansiot olivat niin pieettA he saivat kustannettua ehka vain osan vaatteistaan. Viidennes
lapsista antoi koko palkkansa aidille. Lasten tuli antaa kotiin ruokarahaa
tulojensa mukaan, joten pojat antoivat hieman enemman kuin tytOt.
Aviovaimoista neljannes avusti lisaksi omia tai miehen vanhempia, muutamat viela muitakin sukulaisia seki avioliitossa olevia lapsiaan.
Eronneilla naisilla oli omat ongelmansa. Heidan joukossaan oli monia sellaisia, jotka vuosikaudet olivat olleet erossa miehistaan hankkimatta laiffista eroa ja joiden miehet olivat uusissa suhteissa. Laillisesti eronneilla lasten elatusmaksut olivat poikkeuksetta jaaneet maksamatta. Muutamille raha-avustus oli tullut muutaman vuoden ajan,
mutta sitten loppunut. Suurin osa ei tiennyt entisen miehensa olinpailckaa ja piti Wan kalliina elatusavun hankkimista oikeusteitse. Muutamissa tapauksissa naiset saivat avustusta lastensuojelu- tai ktiyhainhoitolautakunnalta. Monet naiset sanoivat jattaneensa hakematta laillista eroa, koska oikeudenkaynti aiheutti kustannuksia ja toisaalta lapsiavustus jaisi joka tapauksessa saamatta. Tallaiset tapaukset olivat
ongelmallisia mptis siksi, etta miehen myethempia velkoja karhuttiin
vaimolta, joka ei vuosikausiin ollut ollut taman kanssa tekemisissa tai
edes tietoinen miehen olinpaikasta.79
79 Bergbom 1935, s. 732-742; Helsingissa tehdyssi tutkimuksessa (1943) todettiin Min
ikaan, etta suurin osa monilapsisista perheista asui niukoissa oloissa: mita useampi
lapsi, sits useammin aidin oli oltava thissa. Tietoja Helsingin suurista ja keskisuurista
perheista seki Widen oloista vuonna 1943. Sos.min.ark. KA; Tutkimusraportti selvityksesti on julkaistu Vaestiipoliittisessa vuosikirjassa 1946, s. 201-220.
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Mekaanisen kellonajan mittaama
aika on osa teollistuvan ja kapitalisoituvan yhteiskunnan aikajdtjestelmeld Kun liikkuminen helpottui
ja nopeutui, vaikutti se mylis

ajan
seen. Tehtaiden
mekanisointi ja rationalisointi kiihdyttivdt tarkkaan
mekaaniseen aikaan sidottujen
toimintojen omaksumista. Tyijaika
meieiriteltiin kahdeksantuntiseksi
vuonna 1917,
mikii
myik VOsta vapaan ajan. Kuvassa oleva Kulutusosuuskuntien
Keskusliiton jutkakseman osuuskauppojen toimihenkilti iden ammattilehden kansi
muistuttaa ajan
hyodyllisestd keiyMist&

Ajan uusi jarjestys: jako kolmeen
Naimisissa olevien naisten siirtyminen aikaisempaa enernmAn kodin
ulkopuoliseen palkkatykiholin on titnin tutkimuksen ensimmainen lahtOkohta ja temaattinen juonne. Toinen lahtOkohta on ajan kasityksen
muuttuminen modernisoituvassa yhteiskunnassa. Ajan uusi jarjestys
konkretisoituu tissa tutkimuksessa kysymykseen kandeksan tunnin
ty6aikaan siirtymisen merldtyksista ja vaikutuksista naisten jokapaivdiseen elamaan.
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Jokapaivainen mekaanisen kellonajan mittaama aika on osa teollistuvan ja kapitalisoituvan yhteiskunnan aikajarjestelmia. Kun liikkuminen helpottui ja nopeutui, heijastui se mytis ajan kasittamiseen.
Tehtaiden mekanisointi, rationalisointi ja tuotannon tehostaminen
kiihdyttivat tarkkaan mekaaniseen aikaan sidottujen toimintojen
omaksumista. 80 Tyoaika, ruokailutauko, lepotauko - kaikki arkiset,
palkkaty6hOn liittyneet toiminnot sidottiin yha tarkemmin kellonaikaan.
TyOaika teollistuvassa yhteiskunnassa oli toinen kuin agraarisessa
maailmassa. Modernissa yhteiskunnassa aika on standardoitu ja sen
mittaaminen tarkentui kirjoitettujen ty6aikalakien mytita. Perinteisessä yhteiskunnassa tyijajan mairasi luonnon kierto - vuodenajat, saanvaihtelut, luonnon oma syklinen kierto. Paivan mittaan tehtyja ty6periodeja ei laskettu minuutilleen. Vaikka tykipaiva olikin pitka, oli
se tempoltaan ja kontrolliltaan selvasti modernista poikkeava. Suomen teollisuus oli ennen 1800-luvun puoltavalia paaosin kasityOta,
jota tehtiin niin pitkaan kuin "luonnollinen jarjestys" sen kulloinkin
salli. Tybpaiva lyhentyi vuosisadan vaihteessa 10-12 tuntiin alasta riippuen. Modernisoituvaan tyeaikaan liittyi tehokkuusajattelu, rationaaliset tyOliildceet ja -suoritukset. Tasta esimerlddna ovat 1930-luvun
lopulla aloitetut yritysten tyOntutkimukset.
Siirtyminen luonnollisesta, ns. syklisesta ajasta moderniin lineaariseen aikaan oli pitka prosessi. E.P. Thompsonin mukaan siirtyminen
perinteisesta tehtivaorientoituneesta ajasta mekaaniseen aikaan edellytti koko tyOprosessin tandittamista samaan rytmiin, mika mandollistui vasta tehtaiden koneistumisen myOta. Uusi mekaaninen tyi5aika
oli opetettava ensimmaisen polven palkkatyOlaisille ja koulujen yleistyessa koululaisille.8 1 Muutos saattoi olla hyvin traumaattinen82 ja painostava. Esimerkiksi Forssan puuvillatehtaassa ovivahti kontrolloi tys5laisten liikkumista ja ulko-ovet lukittiin trliajan alettua: myOhastyneet
saivat jaada ruokataukoon saakka ulkopuolelle. 83 Tutkinauksen laht&
kohtana oleva ty6ajan konkreettinen uudelleenmairittely moderniksi
ajoittui Suomessa 1900-luvun alkuun ja sills on ollut merkitysta ennen
kaikkea tyiista vapaan ajan jasentymiselle. TyOpaivin pituus ei enaa
vaihdellut tOihin kuluvan ajan mukaan kuten aiemmin, vaan se maarattiin tyOsuorituksen kestosta riippumatta. Vapaa-aika erottui nain
80 Ks. ILO, Studies and reports B:18 1931, s. 93 .109, 127-130.
81 E.P. Thompson kuvaa oivallisesti kellojen yleistymisti ja merkitysti aina 1300-1uvulta teolliseen tuotantoon artikkelissaan Time, Work-Discipline and Industrial Capitalism, Thompson 1967, s. 56-97; Myiis Karisto - Takala - Haapola 1989, s. 89-90;
Lundmark 1993.
82 Accampo 1989: Ks. Journal of Interdisciplinary History 21/1, 1990, s. 138.
83 Leimu 1983, s. 86.
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selkeasti kolmanneksi ajaksi tykiajan ja lepoajan
kullekin määriteltiin kandeksan tunnin kesto.84 Kuvaavaa ajan merkityksen muuttumisessa on, etta vuonna 1921 otettiin Suomessa kayttOOn koko
maata kdsittava yhteinen aika.
Ty8ajan saannOstely
Ty8ajan pituus on eri aikoina vaihdellut suuresti. Ammattikuntalaitoksen ajoista suurteollisuuden syntyyn tyClaika oli lahes rajoittamaton lukuunottamatta monia kirkollisia rajoituksia. Viime vuosisadan
lopulla alettiin ty8aikaa rajoittaa aluksi sopimusteitse ja sittemmin
lainsdadann011a. Tykipaivia pidensi toisaalta se, etta koneisiin sidotun
paãoman haluttiin tuottavan mandollisimman paijon, toisaalta se, etta
vesivoimalla kayvia koneita oli kaytettava korkean veden aikaan. Sittemmin tp5aika jai pysyvasti pitkaksi pyrittaessd tuottavuuden nostamiseen.
Ensinundinen konkreettinen merkki tyiiajan uudelleenjasentamisestä oh vuonna 1908 annettu laid tyOsta leipomoissa. Se oli alku kehitykselle, joka johti kesalla 1917 annettuun lakiin kandeksan tunnin
tykipaivasta. Laid syntyi eduskunnan vasemmiston painostuksesta ja
katumielenosoitusten siivittamand. Eino Kuusi onkin luonnehtinut lakia "todelliseksi vallankumouslaiksi" viitaten sen syntyajankohtaan.85
Tptiajan sainnOstelyn taustalla oli tyOsuojelun merkityksen kasvu.
Ensimmaisissa ty8suojeluasetuksissa rajoitettiin nimenomaan "vajaavaltaisten" ty8ajan pituutta - aluksi lapsitykilaisten, sitten naisten.86
Suomessa enimmaisty6pdivan saatiminen aikuisille tyOntekijOille tuli
aikaisempaa laajemmin kasiteltavaksi vuonna 1905, 87 minka seurauksena laadittiin vuoden 1908 leipurilaki. Laid oli sikali merkittava, etta
siina ensimmaisen kerran ty6aikasaantely ulotettiin koskemaan myOs
aikuisia miestykilaisia. Lain mukaisesti tr5viikosta tuli 48-tuntinen.
Vuoden 1909 valtiopaivilla hallitus esitti siadettivaksi teollisuustykità
varten 60 tunnin tyOviikon, joka s" en aikaan oil jo yleisesti kdytOssa.
Venalaistamiskauden takia laid jai eduskunnan hyvaksynnasta huoli84 Perhehistoriallisessa tutkimuksessa on kaytetty ajan kahtiajakoa "teollisuuden aika"
ja "perheen aika", mm. Hareven 1975, s. 367.
85 Kuusi 1931 I, s. 460; Ruotsissa kandeksan tunnin tykiaika otettiin kayttiiiin vuonna
1918, Tanskassa ja Norjassa vuonna 1919.
86 Mm. vuoden 1868 annettu asetus kaupasta ja elinkeinoista, 1879 elinkeinoasetus
ja 1889 annettu asetus teollisuusammateissa olevain tykintekijain suojelemisesta sisaltAvAt saannOksia myils lasten ja nuorten henkiledden tr5ajasta.
87 Prosessi oli kaynnistynyt jo 1880-luvulta nimenomaan leipurien olojen kohentamiseksi.
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matta vahvistamatta aina kesaan 1917 saakka. Vuoden 1917 laki oli
voimassa seuraavat kolmekymmenta vuotta, joskin s" en tehtiin
erinaisia muutoksia jo vuonna 1918. Ty6ajan saannOstely liittyy laheisesti modernisoituvan yhteiskunnan muihin muutosprosesseihin, kuten mekanisoituvaan tuotantoon, rationalisointiin, palkkapolitiikan
ehtoihin, koulutukseen seka kulutusyhteiskunnan syntyyn. Yksi massatuotannon kehittamisen edellytys oli palkkaty6sta vapaan ajan lisaantyminen.88
Yhteinen aika - naisten aika
Tassa tutkimuksessa "ty6" on paljon muutakin kuin elatuksen hankkimiseksi tehtya. palkkaty6ta. Se oli vain yksi osa naisten tOista. Tama
seikka otettiin huomioon jo vuosisadan vaihteen ty6ajan saantelykeskusteluissa: naisten tyOpaiva jatkui varsinaisen, tyOnantajalle annetun
ajan jiLkeen. Tista syysta my6s kysymys vapaa-ajasta ja sen lisaintymisesta on mielenkiintoinen.
Huolimatta siita, etta aikalaiset tiedostivat ansioaitien kaksoistaakasta aiheutuvat ongelmat, tosiasia "ettei mikaan kansa ole niin rikas,
etta se voisi luopua edes naimisissa olleiden naisten ammattityOsta"89
puhui painvastaisen politiikan puolesta. Olot oli jarjestettava sellaisiksi, etta my6s tykilaisaidit paasisivat tuottavaan palkkaty6hOn.
Naisten kannalta kandeksan tunnin ty6aikalalden saatamisessa merIdttavaa ei ollut niinkaan ty6hOn kaytetyn ajan saantely - sehan oli
pitkan prosessin tulos - vaan se, etta samalla naisten suojelu lakkasi
olemasta erityissaannOsten alainen. Poikkeuksen tasta muodostivat
yOty6 ja synnyttavin naisen suojelurajoitukset, joista tuonnempana.
Tarkeaa oli my6s se, etta samalla lakkasi nais- ja lapsity6laisten rinnastaminen. Naisista tuli aikuisia tyOnteldjOita ja vain poikkeustapauksissa erityislakien alaisia. Tassa mielessa kandeksan tunnin ty6aikalaki
sisalsi merkittavan periaatteellisen askeleen kohti naisten taysivaltaisuutta ja yleista asennemuutosta suhteessa naisiin. Miehille ja naisille
normitettiin sama aika, mutta mita se merkitsi kaytannOssa?

88 ILO, Studies and reports B:18 1931, s. 151-152.
89 Kuusi 1931 1, s. 553.
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Vuosisadan alkupuolella jddestayvnyt vdvdki rakensi itselleen satoja vtivdentaloja. Kuvassa Helsingin
7:ydvdenyhdisvksen rakennustydmaa vuonna 1907. Kolmannessa rivissd alhaalta pdin (naisten rim) kolmas
vasemmalta Ida Hellstedt (Manta Salmek-Jarvisen din). Kuva Tydvden Arkisto.
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Samaan aikaan, kun vaimoja siirtyi tehdasVeihein, siirtyi osa naisista aikaisempaa enemmein perinteisille miesten aloille, kuten raskaaseen puuteollisuuteen.
Kuvassa naisvaltaisen Tiutisten laatikkotehtaan naiset katkovat raaka-aineena
kaytettyja paksuja lankkuja vuonna 1932. Kuva: Tyeivelen Arkisto.

Osa I

Naisten tyOt ja kotiolot

Temaattisten esittelyjen jalkeen siirrytaan tarkastelemaan tehtaalaisnaisten palkkatyiità, minks jalkeen kuvataan tyeslaisnaisten kotioloja
ja niissa tutkittavana ajanjaksona tapahtuneita muutoksia. Lopuksi
seurataan eraan tyOlaisvaimon varjona 1910-luvun kaupunkilaista eldmanmenoa.
1. TyOta palkan vuoksi

Kaksi kuvaa vuodelta 1916
Ty011isnaisten keskeinen pyrkimys jokapaivaisessa elamassa oli pysya
leivan syrjassa kiinni. Niille 35 000 naiselle, jotka sotavuonna 1916
uurastivat tehdasteollisuudessa, vuosi oli suhteellisen hyvã - ldhes
joka viikko laiha tilipussi painettiin tarkasti taskunpohjalle. Tyiittiimyysaste maassa oli alhainen, runsas prosentti. 1 Viranomaisten arvio
teollisuuden tilasta oli myOnteinen.
Yksittaisten kansalaisten nakOkulmasta kuva piirtyy kuitenkin toisenlaiseksi. Oloihin ei oltu tyytyvaisia, yha paheneva "kallis aika" herani erityisesti naisten keskuudessa tyytymAttOmyytta riittamattOmiin
palkkoihin.2 Kanden lapsensa kanssa pAakaupungissa asuva tyOlaisaiti
valitti toisella paikkakunnalla tOissa olleelle rniehelleen: "Sama hullu
peli ruuasta kun ei saa juuri lihaa eikA kalaa, mutta kylla taalla sentaan
elaã."3
Elettiin ensimmaisen maailmansodan aikaansaamaa korkeasuhdannetta, Venajan tilaukset tyOffistivat aikaisempaa enemman niin miehia
kuin naisiakin. Emamaan paperipulan helpottamiseksi saivat Suomen
paperitehtaat tehdA tyska koko kapasiteetillaan ja kun paperin hinta
nousi, oli tubs hyva. Painvastaisessa asemassa kuin paperitehtaat olivat sahat. Niiden markkina-alueet olivat lannessa ja sodan takia oli
1 Kalela 1989, s. 23.
2 Ammattientarkastuskertomus 1916-17, s. 19; Helsingin trtivienyhdistyksen vuosikertomus 1916, s. 3.
3 Marna Salmelan kirje miehelleen Eino Salmelalle 21.3.1916 Helsingista. TA.
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lautatarhoihin kertynyt sahatavaraa suuret maarat. Muut teolLisuudenalat, kuten sarjatuotantoa tekevat metalli-, kone-, nahka-, kenka-,
kutoma- ja kemiallinen teollisuus kuuluivat viranomaisten arvion mukaan niihin onnellisiin, jotka hylittyivit sodasta. Forssalaiset putivillatehtaan tyOlaiset sen sijaan luonnehtivat vuoden 1916 oloja elintarvikkeiden 200-300 prosenttia nousseiden hintojen takia kovin vaikeiksi: "Suuri osa tyi5vaestOsta on jo joutunut suoranaisen huutavan
haddn partaalle".4 Elintarvikkeita oli tuotettava maataloista hyvinkin
pitkien matkojen takaa, mika lisasi kustannuksia. Viranomaisten kasityksen mukaan rakennusteollisuus ja kaikki siita riippuvaiset teollisuudenalat kituivat. Poikkeuksena olivat ns. patterity6t, joita vuoden
aikana teetettiin runsaasti koko maassa. Mutta ylimalkaan katsottuna
"teollisuus ei ole milloinkaan elanyt maassamme nun loistavaa aikaa
kuin vuonna 1916"5.
Viranomaiset arvioivat Venajan tilausten elvyttamin ja yllapitaman
Suomen teollisuuden olevan muuttumassa suurteollisuudeksi. Ne suuret rahamaarat, joita erityisesti paperi ja sotatarvikkeet toivat, saivat
aikaan huomattavia muutoksia. Tehtaita yhdistettiin, myytiin ja parannettiin. Uusia tehtaita perustettiin 46 vuonna 1916, 1isaksi 252
tehtaassa tehtiin parannuksia ja laajennuksia. 6 Yrityksilla oli kuitenkin
omat huolensa, jotka koskettivat myOs
Yhteinen huoli raaka-aineesta
Teollisuudelle ongelmallisin tuotannontekijA oli 1910-luvulla raakaaine. Naisten aloista kutomateollisuus kArsi huonosta raaka-aineesta.
Puutetta oli linnestà tuodusta laadukkaammasta villasta, jota
nen karkea villa ei voinut korvata. Vaatetusteollisuus karsi venaliisten
tilausten vahetessi ja puuvillatavaran hintojen noustessa. Elintarviketeollisuudessa sokerin ja jauhojen puute haittasi niin leipomoiden
kuin karamellitehtaidenkin toimintaa. Maitoa ja voita vietiin vahemman meijereihin, joissa tylit vahenivat. Korkeampaa hintaa saatiin viemalla erityisesti voita keinottelijoiden kautta tyydyttamaan Pietarin
kasvavaa kysyntaa. Kaupunkien alituinen maidon puute toisaalta lisAsi
virvoitus- ja kaljateollisuuden tuotteiden kysyntaa.7
Raaka-ainekysymys oli mytis tyiiliisille elintarkea. SHIA, millaisia koneita ja raaka-aineita tyOntekijd sai kayttkiOnsa, oli ratkaiseva merkitys
4 Forssa Oy:n tyiinteldjOiden kirje tehtaan johdolle 15.12.1916. Forssa Oy:n arkisto.
ELKA.
5 Ammattientarkastuskertomus 1916-17, s. 2-3.
6 Ammattientarkastuskertomus 1916-17, s. 3-5.
7 Ammattientarkastuskertomus 1916-17, s. 3.
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hanen ansioilleen erityisesti kriisiaikoina. Forssalaiset kutomatehtaan
miehet valittivat 1900-luvun alussa johdolle, etta "parempihintaiset
kankaat on annettu miltei kaikki vaimoille ja osaksi myOs naisille,
myOskin ennen on annettu useampi kone kayttOtin", mika lisasi ansiomandollisuuksia.8 Samaisen tehtaan naiset halusivat kiinnittaa johdon huomion erinaisiin epakohtiin vuonna 1918. KaytOssa olleeseen
koneeseen oli "muutettu pienempi pyOra ja kude. Nain ollen kappale
kestaa kutoa kolme tuntia enempi kuin ennen. Palkkaa ei ole korotettu, vaan on se sama kuin krouvimman pyiirin ja kuteen kanssa.
MyOskin ovat tyiiaineet huonompia".9
Pahimmassa tapauksessa tehdas irtisanoi kaikki tyiilaisensa, kunnes
raaka-ainetta jalleen saatiin. TOOlOn Sokeritehdas irtisanoi joulukuussa
1916 raakasokerin puutteessa kaildd tyOntekijansa. Ajan tapaa hoitaa
yrityksen ilmoittelu kuvaa se, etta irtisanomisesta kerrottiin ty8laisille
paivaa ennen tOiden loppumista. Nii a tyOntekijOille, jotka saivat toita
tai muista tehtaista ilmoitettiin, etta he saivat lahtea kunhan
palaisivat ty6hOnsi raaka-aineen saavuttua. Irtisanotuille ei maksettu
palkkaa, mutta he saivat pitaa tyOsuhdeasuntonsa tai nauttia muualla
asuville maksettua vuokratukea seka pitaa kalliinajanlisansa. 1° Venajan
tilaukset loppuivat kesikuussa 1917 ja lokakuussa tehdas irtisanoi
jalleen tyOldisensi raaka-aineen puutteen takia. Kaikille niille naimattomille tyOntekijOille, jotka olivat olleet yhti8n palveluksessa alle viisi
vuotta, ilmoitettiin ty8suhteen paattyneen kokonaan. Muut saivat pitaa, paikkansa sills ehdolla, etta heti tarvittaessa palaisivat takaisin."
Vuodenvaihde 1917-18
Elintarvikepula tuft vuoden 1917 lopussa ja seuraavan vuoden alussa
yha vaikeammaksi. Leipain sekoitettiin pellavansiemenia. Aina ei saanut niitakaan. 12 TyOlaisperheiden toimeentulo alkoi olla tiukalla.
Tydnantajavaltaisilla tyOmarlddnoilla kasvoi levottomuus: tyOliisten
tyytymattOmyys ja 1910-luvun lakkoilut 13 huipentuivat marraskuun
8 Kutomatehtaan miespuolisten 1 ja 2 koneiden kutojien kirje tehtaan johdolle
20.9.1905. Forssa Oy:n arkisto. ELKA.

9

Kutojapiirin kokouksen pOrakirja 27.3.1918. Forssa Oy:n arkisto. ELKA.

10 Johdon ilmoitus tyOlaisille 30.11.1916. TOOlOn Sokeritehtaan arkisto. ELKA.
11 Johdon ilmoitus tyOntekijOille 12.10.1917. TOOlkin Sokeritehtaan arkisto. ELKA.
12 Salmela-Jarvinen 1966 a, s. 127.
13 Esimerkiksi vuosi 1912 oli ollut raskaiden taistelujen vuosi ammattiyhdistysliikkeelle, sills lahes kaikki tykitaistelut plittyivàt tyOnantajan voittoon. Vuoden 1917 aikana
saatiin tietoja 483 lakosta. Seuraavana vuonna rekistertiityjã lakkoja oli kuusi. Savola
1968, s. 108-112.
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yleislakkoon, joka vain pahensi arkista selviytymista. Marraskuun lakko 1917 kesti v" on. Lakon aikana toimintansa lopettaneita tehtaita
oli 951, joista 2/3 kaupungeissa ja 1/3 maaseudulla. Kaupungeista
Tampereella, Viipurissa ja Turussa tuotanto pysahtyi 3/5:ssa yrityksista. Kuopiossa ja Helsingissa noin puolet seka Helsingin maalaiskunnassa ja Porissa vajaa puolet tehtaista oli pysandyksissa. Naisia
marraskuun lakko koski kipeasti: eniten lakkoiltiin kutomateollisuudessa, sitten graafisessa teollisuudessa, metalliteollisuudessa ja paperiteollisuudessa.
Lakossa ()Heiden tyOntekijOiden maara koko maassa oli 84 000. Lakon jalkeen valtaosa sai palata ty6hOnsa, mutta 5 400 tyOntekijaa
menetti paikkansa. Uutta vuoden 1917 lakoissa oli se, etta tyOntekijat
esittivat usein vaatimuksen tayden palkan maksamisesta lakkoajalta.
Marraskuun lakolla oli kuitenkin vahan vaikutusta lakon jalkeisiin ty45ehtoihin. Suurimmassa osassa laitoksista tyikhdot olivat ennallaan ja
vain muutamissa tehtaissa ty6aikaa lyhennettiin tai palkkaa korotettiin. Sen sijaan puolisen sataa laitosta ei aloittanut tOita lakon jalkeen
lainkaan. Syiksi ilmoitettiin raaka-aineen puute, kasvaneet palkkavaatimukset, levottomat ajat, tyOntekijOiden tai tilausten puute tai tehtaan vahingoittuminen. Tykintekijat eivat aina olleet osallisina lakon
toimeenpanossa. Tehdyn tiedustelun mukaan 92 laitoksessa lakon
katsottiin aiheutuneen sivullisten painostuksesta."
Mantan paperitehtaan 700 tykilaista meni 14. marraskuuta lakkoon,
joka paattyi viisi paivad myOhemmin. Tuotantoa ei kuitenkaan saatu
heti kayntiin. TOiden aloittamista hidasti se, etta johto kieltaytyi kaynnistamasta koneita, ennen kuin tehtaan virkamiehilta viedyt aseet
palautettu. KotietsintOihin osallistuneita miehia ei suostuttu ottamaan
TyOmiehet eivat tahan taipuneet ja tyiit aloitettiin Mintassa
vasta neljas joulukuuta, jolloin aseet palautettiin.15
Sota
Aseet kaivettiin kuitenkin pian uudelleen eslin ja talla kertaa niita
mystis kaytettiin. "Vuotta 1918 aloitettaessa tuntui jo silta, etta jotain
kauheata oli odotettavissa. Ennen kuin tammikuu oli ehtinyt kulua
loppuun, toteutuivat aavistukset". 16 Kansalaissota leimasi sen kokeneet ihmiset loppuiakseen, jatti Heikki Ylikankaan sanoin traumaat-

14 SVT XXXII 1, Marraskuun lakko 1917 ja kapina 1918, s. 24-42.
15 Nornnen 1993, s. 180-181.
16 Tyiivien Tietokirja 1922, s. 8. Kirjan toimittajat olivat johtavia sosialidemokraatteja,
kuten Hannes Ryoma, Vaino Voionmaa ja Vainifo Hupli.
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tiset merkkinsi kaikkiin yhteiskuntaryhmiin, koko kansaan. 17 Sota oli
monen aatteen ja pyrkimyksen nollapiste. Jarjestaytyneen tyiivaen arvio oli, etta asiat olivat menossa huimaavaa vauhtia eteenpain, kunnes
otettiin askel, joka tuhosi kaiken. 18 Risto Alapuro on kirjoittanut, etta
kansalaissota "yllatti seka tekijAt etta vastustajat. Siihen ajauduttiin,
haluttomasti ja tuskallisesti".19
Olivatpa sodan syyt taloudellisia tai poliittisia, ulkoa tuotettuja tai
yllatyksellisia, sota muokkasi kasitysta naisten paikasta. Nun valkoisia
kuin punaisiakin jarkyttivãt aseistautuneet Edit, joissa nahtlin ruumiillistuvan sodan pahuuden: "Pitka rivi naisia marssi Pitkallesillalle pdin.
Heilla oli kivAirit olalla, ei kaikilla. Itkevia lapsia koetti pysytellã riviston mukana, pitaen kiinni iitinsã hameesta tai kadesta. Naiset marssivat vakavina, pystypain, suoraselldisina, uljaina. He lauloivat ja marssivat sen tandissa. Kau kaikui heidan laulustaan. Se oli ollut myOs
lasten marssilaulu sotaleikeissa: ...pieni Suomen kansa, katkoo kahleitansa... Aiti itki Than huutamalla: tams ei voi olla oikein! Ei voi!"2°
Aseellinen sota kesti vajaat nelja kuukautta. Aatteellinen sota oli alkanut jo aiemmin ja jatkui pitkaan sen jalkeen. Taloudellinen hatã oli
seurausta teollisuuden pysahtymisesta ja leivan loppumisesta. Toimintansa lopetti vajaa puolet maan tehtaista. Kaupungeissa niista oli yli
puolet ja maaseudulla kolmasosa. Eniten tehtaita suljettiin suurimmissa
kaupungeissa, joissa kussakin runsaat puolet tehtaista oli suljettuna.
Kuten marraskuun lakonkin aikana, teollisuuslaitoksista oli pysandyksissa paljon naisia tykillistaneita yrityksia, kuten nahka-, karva- ja kutomatehtaita. TOiden pysAhtyminen koski 75 000 henkiliia, joista oli kaupunkilaisia 42 000 ja maalaisia 33 000. Eniten tyOntekijOita irtisanottiin
tai oli poissa tOista metallitehtaissa, sitten kutomateollisuudessa, paperiteollisuudessa ja puuteollisuudessa. TyiihOn jaAneiden lukumadri oli kuitenkin huomattavan suuri. Helmikuun alussa 1918 di tiiissa 45 prosenttia, maaliskuun 22. paiva 53 prosenttia ja 18. toukokuuta 56 prosenttia
teollisuuslaitosten tyOntekijOista.21 Useat toiminnassa olleet tehtaat palvelivat sotatarviketeollisuutta. Mantin paperitehtaan konepajassa ja puusepanverstaassa korjailtiin yOtA paivaa tykkeja, kivAareja, lentokoneita ja
kenttakeittibita valkoiselle armeijalle. Paperikoneella tehtiin selluloosavanua ambulansseille ja sanomalehtipaperia.22
17 Ylikangas 1993, s. 521-526.
18 Aatteet ja vaatteet 1964, s. 239.
19 Alapuro 1994, R. 306.
20 SATA 11680-11738. 1991. SKS.
21 SVT XXXII 1, Marraskuun lakko 1917 ja kapina 1918, s. 42-69.
22 Norrmen 1993, s. 184.
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Sodan sytyttya tehtaiden takavarikointeihin osallistuivat Widen
omat tyOnteldjat. Tuotantotarkoituksessa punaiset kaynnistivat 125
teollisuuslaitosta. Joissain tehtaissa toiminta jatkui laillisen omistajan
johdolla, mutta ns. valtuutetun valvonnassa. Etupadssa nain toimittiin
ravinto- ja valaistusteollisuudessa. Raskaimmat tappiot tOiden keskeytyksesta kArsivat puu- ja kutomateollisuus. 1Caynnistetyissa tuotantolaitoksissa tytit eivat aina jatkuneet kiistoitta: esimerkiksi Antskogan
verkatehtaan miespuoliset, perheelliset tyOntekijAt sopivat tyOnantajan kanssa tyOntekijOiden vahentãmisesta siten, ettA naisia ja perheettOtnia tyiintekijOita irtisanottiin.23
Sodan jalkeen tystiehdot jaivat ennalleen 2/3 tehtaista, tys5aikaa lyhermettiin tai pidennettiin, palkkoja lisattiin tai muita tyiiehtoja muutettiin muutamissa tapauksissa. Palkkoja lisattiin erityisesti puu- ja metalliteollisuudessa, missy oli puute ammattitaitoisista tyedniehista.
Yllattavan monta (534) teollisuuslaitosta pysyi joko kokonaan tai
osittain suljettuna sodan jalkeen. Ammattitaitoisten tyOntekijOiden
puute hidasti palautumista. KeskeyttAmisen yleisin syy oli nimittain
tyOntekijOiden osallistuminen sotaan. Muita syita olivat raaka-aineiden
puute, levottomat ajat seka johtohenkiliiiden ja tilausten puute.24
Mantan paperitehtaalla suurin osa tykintekijOista oli osallistunut punaisten taisteluihin ja kadonnut paikkakunnalta, joten kesti elo-syyskuuhun ennen kuin paperikoneet saatiin normaaliin kaytte•On.23
Punaisia istui heti sodan jalkeen vankiloissa noin 80 000, mutta
suuri osa heists vapautettiin vuoden lopulla. Taisteluissa punaisia oli
kuollut arviolta 3 600, surmattu 8 300 ja vankileireilla menehtyi noin
12 500. Valkoiset menettivAt noin 5 000 henkei. Kaikista surmansa
saaneista naisten osuus oli muutama prosentti.26
Naisten osuus teoffisuustyOviesta kasvoi vain vahan. kansalaissodan aikana. Kasvu oli alkanut jo aiemmin ja jatkui koko sotienvAlisen kauden:27
28 %
1910
31
1916
1917
32
1918
35
1919
33
36
1920
40
1938
23 Rinta-Tassi 1986, s. 370.
24 SVT mom 1, Marraskuun lakko 1917 ja kapina 1918, s. 42-69.
25 Nomnen 1993, s. 189.
26 Tiedot perustuvat Rasilan 1968 ja Paavolaisen 1966 laskelrniin seka SVT:oon, ks.
Soikkanen 1975, s. 297-308; Klemettila 1976, s. 391.

27 SVT XVIII Teollisuustilastot 1910-38.
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Suomessa ei ollut sellaista paljon naisia tyOffistanyttã sotatarviketeollisuutta kuin Keski-Euroopan maissa. Tasta syysta taAllã ei syntynyt
myOsidan naisten ty011istamisen ongelmaa miesten palatessa rintamilta. Ongelma aktualisoitui vasta toisen maailmansodan jalkeen.
Elpyminen
Teollisuuden elvyttyi vuosien 1917-18 poikkeusolojen jalkeen oli kehitys sotienvalisena kautena lamaa lukuunottamatta nopeaa verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin. Ajanjaksoa on toistuvasti luonnehdittu "kasvun kaudeksi, jolloin ehdittiin toteuttaa lukuisia merkittãviã uudistuksia. Oppivelvoffisuus tali voimaan, parlamentaarinen
valtiomuoto kehittyi, teollisuutta laajennettiin ja se suuntautui lãntisille markkinoille. Liikenneyhteydet, tiedonvAlitys ja sivistystaso paranivat ja vãestOn elintaso parani merkittivAsti. Teollisuus- ja maatalousvaestOn reaalipalkkojen nousu vuosina 1920-40 oli noin 40-60
prosenttia".28 Teoffisuustuotannon vuotuinen kasvu oli 1920-30-luvulla lahes kandeksan prosenttia. Nopeaa nousu oli vuosina 1924-28 ja
1933-37 tuotannon kasvun yltãessa jalkimmaisend kautena noin 15
prosenttiin.29
Yksittaisffie ihmisille olojen normalisoituminen merkitsi parempia
selviytymismandollisuuksia: "Vuonna 1919 padsin tehtaaseen, sain
nauttia sen annista. Vaikka palkka oli pieni, tuntui plAsseensa kiinni
elarnan arvoon ja onneen". 3° Sisallissodan kauhujen jalkeen kaikki kehitys oli parempaan pAin. Seuraavassa tarkastellaan tehtaalaisnaisten
ty6olojen ja palkkauksen kehitystA ns. kasvun kaudella. Aluksi kuitenkin katsaus naisty6laisten osuuden kehitykseen keskeisilla teollisuudenaloilla.
Naisvaltaisia ja naisistuvia aloja

Kansakoulun paAttanyt ty6laistyttO etsiytyi tehtaaseen tOihin saannOllisten tulojen motivoimana. "Se oli ainoa ja luonnollinen ratkaisu, pakon sanelema, mutta iloinen tapahtuma". 31 Harvoin hanellã oli muuta
vaihtoehtoa koulun paityttyà - laki salli ty6nteon 14-vuotiaalle ja ty6ta
28 Talve 1979, s. 305; Siipi 1967, s. 61-62; Kettunen 1986, s. 114-121.
29 Ahvenainen - Kuusteri 1982, s. 223.
30 TyOlainen Ida Karkkeen muistelmat. Sidos V. 1961-72, s. 4. TMTT.
31 Yleensi tytiit tulivat tehtaaseen toihin monilapsisista perheistA, ahtaista asunnoista
ja taloudellisesta puutteesta. Tehtaaseen paasy oli helpotus koko perheelle, tyttiille se
tiesi itseniistymista ja ornaa rahaa. Esirn. Forssa-haastattelut 1980. MV:KTKKA.
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Sotienvdlisellii
kaudella naisvaltaisessa
kutomateollisuudessa tapahtui rakenteellisia muutoksia, kun tekstiili- fa valmisvaateteollisuus kasvattivat osuuttaan.
Elintason nousun
myea myfis tyeilaisnaisille tuli
mandolliseksi
hankkia
den vaatteiden
halpofa
mid*. Kuvassa
Landen Paita
Oy•n ompelimon
naiset von touhussa 1920-luvulla. Kuva:
va" en Arkisto.

oh joka tapauksessa tehtAva.32 Tytiit saivat tykipaikakseen kotimarkkina- tai vientialan tehtaan, kasityOverstaan tai pienteollisuusyrityksen
satunnaisesti riippuen paikkakunnan oloista ja kulloisestakin nousuja laskukaudesta.
Kotimarkkinateollisuus
Useimmiten tytivaestiiiin kuuluvien kaupunkilaistyttOjen ensimmãinen tyiipaildca piikana olon jalkeen oli kutomatehdas. Ensikosketus
tehdassaliin oli monille jarisyttava. "Kello seitsemin syttyi punainen
merkkivalo palamaan ja sitten alkoivat koneet pyOria ja aloitettiin
tyik. Ainoa mitá vihasin heti ensirtuniisesta paivAsta alkaen oli kuumuus, koneiden aikaansaama melu seka kaikkialla leijuva hieno pumpulipOly."33 Ensimmaisesta kaaosmaisesta vaikutelmasta toivuttuaan ja
silmien totuttua hamarain valoon, asettuivat koneet ja niiden ymparilla haarivat ihmiset toimivaksi kokonaisuudeksi. Toimivuus tarkoitti
32 Marna Salmelan kirje miehelleen Eino Salmelalle vankilaan 25.4.1925. TA.
33 Pumpulienkeleith ja arldelamb 1981, Vaha, s. 55.
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tyOntekijOiden sisaista hierarkiaa, kaskyvaltasuhteiden sisaistamista ja
toimien tarkkaa suoritusjarjestysta. Useimmiten palveluksesta tai maataloustOista siirtyneille nuorille naisille tylitehtivien yksipuolisuus ja
toistuvuus oh uuvuttavan uutta ennen helpottavan rutiinin lOytymista
ja tehdasjarjestehnan sisaistatnistd.34
Juuri tehtaaseen tulleet saattitytOt vaihtoivat veivaajan johdolla kerhuukoneisiin tyhjia puolia ja kiinnittivat irronneet langanpaat. Kokeneempien tyiintekijOiden tyiit jakaantuivat erikoistp5aloihin, joita
tehtiin valmisteluosastoissa, kehruu-, kudonta-, valkaisu-, varjays- ja
viimeistelyosastoissa. SaattityttO oli aluksi muutaman viikon opissa
kehraajien koneilla. Ammattitaitoiselta kehraajalta ty45 sujui nopeasti
ja vaivattomasti. "Rauhallisina ja tyiihOnsa syventyneina he kiersivat
omaa konettaan tottuneesti ja varmasti. Joskus sentain kun kone kavi
hyvin, saattoi kehriajakin hetkeksi pysahtya koneensa paihan suoristamaan selkaansa".33
Eniten tytivoimaa kutomatehtaissa tarvittiin kehruu- ja kudontaosastoilla. Vuonna 1929 nulls tyiiskenteli 60 prosenttia tyastekijOista: vuosisadan ensivuosina osuus oli ollut samansuuntainen. Kehruu- ja kudontaosastot olivat leimallisesti naisten osastoja. Miehia tykiskenteli
eniten viimeistelyosastolla, aputOissa ja varjayksessa.36
Yksittaisissa yrityksissa naisten lukumaara kasvoi ja heidan osuutensa tykintekijOiden kokonaismaarastä pysyi kutoma- ja vaatetusteollisuudessa koko tutkittavan ajanjakson korkeana:37
1910
Ikrn %
Littoisten verkatehdas
135 75
863 61
Forssa Oy
Vaasan pumpulitehdas Oy 756 76
John Barker Oy:n kutomo 441 93
Juseliuksen paitatehdas
72 97

1938
lkm %
395 74
1 126 76
1 168 82
434 89
151 95

1910-38
%-muutos
-1
+15
+6
-4
-2

Elintarviketeollisuus oh toiseksi eniten naisia tykillistava kothnarkkina-a1a. Paastyaan 1920-luvun lopulla makeistehtaaseen 16-vuotias tytto joutui aluksi tekemaan kaikenlaista
tiskaamaan, puhdistamaan manteleita, kuorimaan appelsiineja, punnitsemaan lisaaineita,
avustamaan keittoliemien valmistuksessa seka laittamaan marjoja sokeriliemeen. Ian karttuessa hinet siirrettiin keksiosastolta lakritsiin ja
34 Mm. Forssa-haastattelut 1980, Helin. MV:KTKKA.
35 Pumpulienkeleita ja arkielimai 1981, Vaha, s. 54-55.
36 SVT XXXII 15. KutomateollisuustyOntekijat 1929, s. 16.
37 TyOtauluja yrityksittiin vuosilta 1910 ja 1938. TKK.
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marmeladista makarooniin tarpeen mann. Jaityaan elikkeelle 44
tehdasvuoden jalkeen, han oli kulkenut koko ajan laajentuneen tuotantoprosessin lapi.38
Elintarviketeollisuuden kasvu Ifittyi kaupungistumiseen ja sen mye•ta muuttuviin elintapoihin. Sotienvalisella kaudella kaupunkilaiskodissa valmistetut ruoat tulivat kalliiksi ja valmiiden tai puolivalmiiden
elintarvikkeiden mainonta ja kysynta yleistyivat. Sama ilmio koski
myiis maaseutua joskin hitaammassa tandissa. Kotivoin valmistus vaheni jyrkasti ja valmiit lihatuotteet ja juusto tekivat kauppansa maaseudun myymalOissa. Tehdasvalmisteisten elintarvikkeiden lisaantyva
kaytti5 oli mys5s yhteydessa liikenteen nopeutumiseen ja laajenemiseen. Valmisteet voitiin saada kuluttajan kasfin ajassa, joka ei huonontanut niiden laatua.39
Kulutustottumusten muutos nakyi ravinto- ja nautintoaineiden kysynnassa. Vuosien 1913 ja 1938 valisena aikana viljan kulutus asukasta kohti vaheni kolmanneksella, nun ikaan vaheni penman, kurrin ja
piiman kulutus. Sen sijaan leikkeleitten, makkaran, kananmunien,
maidon, voin, margariinin, sokerin ja kahvin kysynta nousi huomat. . aan ravintomenot lisaantyivat talouksissa. Ravinnon
tavasti. 40 Kaildu
sisaltO oli kuitenkin edelleen sidoksissa sosiaaliluokkaan - kun virkamiesperheissa vaheni voin ja sianlihan kayttO elintason nousun my6tä, lisaantyi se tyOlaisperheiden talouksissa.41 MyOs makeisteollisuus
kasvoi, esimerkiksi Fazerin makeistehtaassa suklaan tuotanto nousi
57 000 kilosta 650 000 kiloon ja karamellien tuotanto 600 000 kilosta
1,7 miljoonaan kiloon vuosien 1910-38 aikana.42
Naisten osuus kasvoi elintarviketeollisuuden yrityksissa vuosina
1910-38:43
1910
Ikm

TOOlOn Sokeritehdas
Karl Fazer Oy
Elannon leipomo
Sinebrychoff, panimo
Strengbergin tupakkatehdas, Pietarsaari

%

1938
Ilan
%

1910-38
%-muutos

14
290
50
49

6
72
38
29

70
565
170
91

1 210

88

512

36

+30

80

+8

52
43

+14
+24

83

-5

38 Fazer-haastattelut 1983, nro 11. MV:KTKKA.
39 Ahvenainen-Kuusteri 1982, s. 251-254.
40 Laurila 1987: Hjerppe 1990, s. 118-123.
41 SVT MOGI 14, Elinkustannustutkitnus 1936, s. 74-87.
42 Ivonen 1987, s. 19; Roving 1951, s. 50-55.

43 Tyiitauluja yrityksittiin vuosilta 1910 ja 1938. TKK.
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Tutkittavana aikana keskeisista kotimarkkina-aloista kutomateollisuus tytillisti kaikista tehdastykilaisnaisista suurin piirtein saman verran niin vuonna 1910 kuin vuonna 1938 eli 37 prosenttia. Elintarviketeollisuuden osuus sen sijaan laski 19 prosentista 12 prosenttiin
(liitetaulukko 1 ja 2).
Vientialat
Siind missa tyOldistyttO paasi 1910-luvulla kutomatehtaaseen tOihin,
saattoi hanen tyttarensa ensimrnainen tyiipaikka 1930-luvulla olla
puuteollisuudessa. Aikalaisten kasityksen mukaan naiset joutuivat sahoille, lautatarhoille tai rakennuksille olosuhteiden pakosta. Sen verran valinnaisuutta heilla saattoi olla, etta vaihtoehtona oli huonompipalkkainen tyki tehtaassa. He valitsivat rahantarpeen mukaan. Lesket ja eronneet valitsivat parempaa palkkaa maksaneen sahan, aviovaimot tehtaan. Ulkotdita pidettiin 1920-luvulla naisille taysin sopimattomina. Niihin jouduttiin aarimmaisessa hadassa, "pahimmassa tapauksessa".44 Ulkoty6t olivat leimallisesti alempiarvoisia kuin siistit
sisAtr3t. Sahoja, puunjalostustehtaita ja rullatehtaita pidettiin myOs
vaarallisimpina aloina, jotka eivat sopineet raskaana oleville aideille.
Huolimatta naista asenteista, yha useampi nainen meni ns. miesten
tOihin. Puutyeovaki naisistui vuosisadan ensimmaisella puoliskolla huomattavasti samalla kun naisista tuli entista i'anekkadmpi tyOntekijaryhma. AhlstrOmin Suursaaren samalla ei vuoden 1905 irtisanottavien
listalla ollut yhtaan naisty•5ntekijaa, kymmenen vuotta myOhenunin
pitivat naiset jo omia kokouksiaan vaatien "kaikille kimpisakin naisille
palkankorotuksia 25 pennia lOysille". 45 Naisten osuus puutyOlaisista
vuonna 1910 oli 13 prosenttia, ko1mekymmenta vuotta myOhenunin
heita oli jo kolmannes tyOviestd. Alalle oli tullut 10 000 naista lisaa.
(liitetaulukko 3).
Naisten mandollisuuksia saada tyiipaildca puuteollisuudesta lisasi
toisaalta sahatavaran kysynnan lisays, toisaalta alan koneistuminen.
Ulkomainen kysynta madrasi sahateollisuuden tuotannon, sills kotimainen kulutus kattoi siità vain kymmenennen osan. Sahatavaran kysyntaan vaikutti 1920-luvulla sodan aiheuttamien tuhojen korjaaminen ja kaupungistumisen myiita kasvava asuntotuotanto. Poliittisen
ja taloudellisen laman jklkeen ryhdyttiin 1920-luvun puolivalissa tukemaan sosiaalista asuntotuotantoa, mika lisasi rakennustarpeiden kysyntaa. Sahatavaran kysynta nosti myds kansainvalisen kaupan kasvu.
Vuonna 1937 maassa oli 600 sahaa, jotka trillistivat lahes 40 000
44 Ammattientarkastuskertomus 1924, s. 28.
45 LOysi eli tyOvuoro. Niyt5kirja 15.3.1914 A. Ahlstresmin Suursaaren sahan tytiliisnaisten kokouksesta. A. AhlstrOm Oy:n arkisto. ELKA.
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henkea. On esitetty, etta koneistumisen myiita kasvoi sahoilla pääoman ja ammattitaidon tarve. 46 Naisten kannalta oli olennaista, etta
koneiden avulla saatiin siirrettya raskaimmat taakat, mika kevensi ty45tehtavia ja avasi naisille nain uuden tyOsaran. Naisten tyikehtivat
vaihtelivat yrityksista riippuen suuresti. PleatIla sahoilla heiti oli tukIdtplissa miesten kanssa, suuremmilla etupaassa laskemassa, pinoamassa ja lastaamassa.47
Yksittaisia sahalaitoksia tarkasteltaessa naisten osuudet muuttuivat
seuraavasti:48
1910
%
lkm
Rosenlewin Seikun saha,
Pori
Enso-Gutzeit, Nolan saha,
Kotka
Enso-Gutzeit, Hietasen saha
A. AhlstrOmin Suursaaren
saha, Viipuri
Karihaaran saha, Kemi

1938
lkm
%

1910-38
%-muutos

89

19

73

17

-2

118
60

17
22

160
85

30
32

+13
+10

56
47

17
12

165
149

29
18

+12
+6

Naisia tytillistaneita vientiteollisuuden aloja olivat myiis vaneri- ja rullateollisuus.49 Vuonna 1938 maassa oli kaksitoista ruilatehdasta ja 21
vaneritehdasta, joissa tykiskenteli paiosin naisia. 5° Ennen toista maailmansotaa kehittyivat vientiteollisuudeksi mykis osa huonekaluteollisuudesta ja kuitulevyteollisuus. Tehtaita oli 1920-luvun alussa yhdeksin, vuonna 1938 parikpumenta.51
Puu- ja sahateollisuuden lisaksi toinen naisia paljon tykillistanyt
vientiala oli paperiteollisuus. Paperitehtaat erosivat kotimarkkinalaitoksista siina, etta suurin osa niista sijaitsi maaseudulla. Tehtaiden
tystintekijat palkattiin paikkakuntalaisista. Nain ollen ty6- ja asuntoolot, tottumus tehdasmaiseen tyOskentelyyn ja mytis ansiot olivat toisenlaiset kuin paikaupunldseudulla tai muissa suurissa kaupungeissa.
46 Ahvenainen - Kuustera 1982, s. 230-237.
47 Esim. Luettelot Enso Gutzeitin Hietasen ja Kotkan sahojen tyiintekijOista 27.8.1930
ja 10.9.1930. Enso Gutzeit Oy:n arkisto. ELKA.
48 TyOtauluja yrityksittain vuosilta 1910 ja 1938. TKK.
49 Rullatykilaisten oloista Viipurin ja Landen ammattientarkastuspiirissi vuonna 1916,
ks. Suomen AnunattijarjestO 7/1916, s. 107-110 ja 122-123.
50 TyOtauluja yrityksittiin vuodelta 1938. TKK.
51 Ahvenainen - Kuusteri 1982, s. 230-241.
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Naiset tytiskentelivat kohnivuorotyOssa kuten miehetkin. Heità oli
paperinlajittelijoina ja pakkaajina seka miesten apulaisina hollantereilla, pituus- ja arkkileilckureilla ja hylkyrullien hajottajina. Hiomoissa
naisia oli p011ien latojina ja massan kardajina. Sellutehtaissa tyypillinen naisten tyki oli nopeutta ja tarkkuuta vaativa roskien nyppiminen
selluarkeista ja mytihemmin selluradasta. Rata saattoi ffikkua yhteen
menoon useita tunteja, joten tyti oli varsin sitovaa. Myeis arkkien
vastaanotto oli naisten tyiiti. Useat naisten tyiit paperitehtaissa olivat
raskaita.52
Paperiteollisuus oli vuosisadan alkupuoliskolla varsin naisvaltainen
ala. Tarkasteltavan jakson aikana naisten osuus paperityOlaisista pysyi
noin 40 prosentissa. Sen sijaan paperityOldisnaisten osuus kaikista
tehdastyOlaisnaisista laski kuudella prosenttiyksikeilli eli saman suuntaisesti kuin elintarviketeoffisuudessa (liitetaulukko 4). MyOs vahenemisen syy oli sama eli tuotannon koneistuminen.
Yrityskohtaisesti naisten m&ira ja osuus vaihteli huomattavasti:53

G.A. Serlachius, Manttà
Tervakoski
Voikkaan paperitehdas
Kymmene Bruk
Valkiakoski

1910
%
lkm
24
61
219 56
127 27
199 30
107 34

1938
lkm
%
211 55
221 53
44 16
192 41
93 41

1910-38
%-muutos
+31
-3
-11
+11
+7

Huomion arvoinen seikka on, ettà juuri ne tehtaat (Tervakoski ja
Voikkaa), joissa naisten osuus vaheni tutkittavavana ajanjaksona, erikoistuivat tiettyihin paperilaatuihin, tuotantoprosessia modernisoitiin
ja tyOntekijOiden ammattitaitovaatimukset kasvoivat. Osaltaan tims
vaikutti naisten osuuden hienoiseen laskuun.
Nousevat alat
Koneteollisuus on mielletty miesten alaksi, jonka laajeneminen on
ajoitettu toiseen maailmansotaan tai sotakorvausteollisuuden nousuun. Kuitenkin jo ennen sotavuosia alalla alkoi tapahtua muutoksia.
Vuonna 1910 naistyOntekijOita oli koneteoffisuudessa kaksi prosenttia, vuonna 1938 kymmenen prosenttia (ffitetau1uldco 5). Absoluuttisesti ala tyiillisti eniten hyvinA vuosina 1926, 1928, 1929 ja jalleen
tasaisena nousuna vuosina 1934-1940.54
52 Nordberg 1980, s. 162.
53 Tytitauluja yrityksittain vuosilta 1910 ja 1938. TKK.
54 SVT XVIII, Teollisuustilastot 1910-50.
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Koneteollisuudessa
naisten osuus kasvoi tasaisesti jo ennen toisen maailmansodan poikkeusoloja. Vuonna
1938 alalla tyikkenteli 4 300 naista enemmiln kuin
vuonna 1910, jolloin naisia V011istivat naula-, rautalanka- ja taetehtaat. Sotienviilisellei kaudella kasvavia alga olivat separaattort- ja radiovastaanotintehtaat. Kuvassa Peltiteos Oy:n Villitnen vuonna 1935.
Valokuvaaja A. Pietinen. Kuva: Helsingin Kaupunginmuseon kuvakokoelmat.

Yksittaisissa yrityksissa naisten osuuden kasvu oil nahtivissa selvasti,
kuten seuraavista uusmaalaisista metallialan tehtaista voidaan nanda:55
1910
1km
%
6
4
Oy G.W. Sohlberg, Hid
Mariefors Bruk, Kellokoski 17 11
Billnas Bruk Ab
9
3
Fiskars Oy
6
8
VR, Pasilan konepaja
2 0.6

1938
1km
%
130 62
71 28
20 12
14 16
99
9

1910-38
%-muutos
+58
+17
+9
+10
+8.4

Koneistumisen ja sen aiheuttaman tyOtehtivien kevenemisen myiita
mustavalkoinen kuva kovan raaka-aineen miesten ja pehmeiden materiaalien naisten aloista alkoi sarOilla. Vuonna 1938 koneteollisuudessa tyiiskenteli 4 300 naista enemman kuin vuonna 1910.56 Naisten
55 TyOtauluja yrityksittiin 1910 ja 1938. TKK.
56 SVT XVIII, Teollisuustilasto vuosilta 1910-50.
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osuuden kasvu metalliteollisuudessa oli suurinta ns. hienossa koneteollisuudessa (+15 %) seka sulatoissa ja metallinjalostuksessa
(+13 %). Konepajoissa nousu oli tasaista (+7 %). Lahempi tarkastelu
osoittaa, etta ajanjaksolla 1910-20 naisia ty011istivat naula-, rautalankaja taetehtaat, ajanjaksolla 1920-38 uutena alana radiovastaanotin- ja
separaattoritehtaat. Absoluuttisesti naisia ty011istivat kuitenkin eniten
konepajat ja sulatot. Vuonna 1910 naisia oli konepajoissa vain 48,
vuonna 1938 jo yli 2 600.57
Naisten siirtyminen ns. miesten aloille oli yleiseurooppalainen ilmi6. Saksassa muutokseen liittyi keskustelu rationalisoinnin vaikutuksista tyOntekijOiden tyOnsaantimandollisuuksiin. Vuonna 1907 naisia
ty6skenteli raskaassa metalliteollisuudessa vajaa kymmenen prosenttia, vuonna 1925 oli osuus jo 18 prosenttia. Samoin oli tilanne kevyemmassi metalliteollisuudessa. Naisten osuus nousi kyseisend ajanjaksona vajaasta viidesta 12 prosenttiin. 58 Muutos voidaan hahmottaa
merkiksi tiukan sukupuolenmukaisen ty6njaon kyseenalaistumisesta:
sukupuoli ei valttamatta enda ennakolta maarannyt valittavaa ammattialaa tai palkkaluokkaa.59
RakennustOita ja siivousta
Kaupunkien ankara asuntopula aiheutti jatkuvia rakentamispaineita.
Vuosina 1925-28 asuntotuotanto olikin ennatyksellisen korkeaa. Tuotanto lash kuitenkin jyrkasti laman myOta ja vasta 1930-luvun loppupuolella seka asuntojen etta muu rakentaminen elpyi.6° Ammatissa
toimivasta vaestOsta rakennustyOt elattivat vuonna 1910 noin prosentin, vuonna 1940 osuus oli kaksinkertaistunut. Sekaty6laisia, joihin
useimmat rakennuksillakin ty6skennelleet naiset lukeutuivat, oli
vuonna 1910 noin seitseman prosenttia ammatissa toimivasta vaesKolmekyrninenta vuotta myethemmin "sekatyOlaiset" saivat tarkempia ammattinimikkeita ja heidan osuutensa lash viiteen prosenttiin.61
Naisille talonrakennusty6 tarjosi etenkin pKikaupungissa kasvavia
ty6tilaisuuksia 1800-luvun lopulta laastin ja tiilien karriajina seka siivoojina. Raskaisiin rakennustOihin mentiin, koska niista maksettiin

57 SVT XVIII, Teollisuustilasto vuosilta 1910 ja 1938, metalliteollisuus.
58 Griinfelt 1934, Si 616-617.
59 Ks. Matthaei 1982, s. 321-323.
60 Ahvenainen - Kuusteri 1982, s. 258-261.
61 Suomen Taloushistoria 3, s. 35, taulukko 1.11.
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enemnian kuin esimerkiksi tehdastyOsta. 62 Kun 30-vuotias raatalin leski Ida Hellstedt muutti tyttarineen paremman elaman toivossa Helsinkiin vuonna 1899, han sai Oita ensin pyykkarina ja sitten rakennustyOlaisten "kahviputkan" pitajana, kunnes siirtyi laastinkantajaksi
keskikaupungin tyiimaille. SOniiisten kodin naapurien vaimot olivat
kaikki samanlaisissa tOissa kuin kandeksanvuotiaan Martta-tytOn Ai&
joko siivosivat, pesivat pyyldda tai olivat aputyOlaisina rakennusty6mailla. Naisten ty•15 rakennuksilla oli leimallisesti raskasta aputyiita.
Nostolaitteiden puuttuessa kaikki rakennustarvikkeet kannettiin ihmisvoimin. Naiset kantoivat tiilipukkeja, jotka saattoivat painaa toistasataa kiloa. "Aitini oli kantamassa ruukkia rappareille. Ei ehtinyt
ajatella mitaan, kun oli juoksujalkaa kiivettiva telineita ylOs ja alas ja
ruukkikontti painoi hartioita. Hanen kasvoillaan oli hien piirtelemid
uomia ja kun han riisui iltaisin puseron peseytyikseen, nain etta olkapaat olivat hiertyneet verille".63 Vuonna 1930 Helsingin tykivaesta
noin 9 600 kuului rakennusteollisuuden piiriin, kymmenen vuotta
aiemmin heita oli ollut puolet vihemman. Naisten osuus rakennustyiilaisista oli noin kaksi prosenttia, 64 sen sijaan sekatyOlaisista heita
oli selvasti enemman. Pelkastaan jarjestaytyneita naisia oli helsinldlaisissi rakennusalan ammattiosastoissa 1920-luvun loppupuolella pari
tuhatta.65
Rakennustplit vaativat hyvaa kuntoa ja vanhenevien naisten oli siirryttava muihin toihin. Uusi ja naisia entista enemmin ty011istava alue
teollisuudessa oli siivous. Aikaisemmin tytinteldjat puhdistivat itse
tehdassalit joko ty6paivan paatyttya tai ken-an viikossa tyOnantajan
maaraysten mukaisesti, mild tarkoitti sita, etta kaytannOt olivat varsin
erilaisia. TyOntekijat pitivat huolta myiis oman koneensa puhtaudesta.66 1920-30-luvulla tehdyissi tehdaselokuvissa tehdassalit nayttivat
puhtailta ja tilavilta.67 Useimmiten olot olivat kuitenkin toisenlaiset.
Suurin osa tehtaista oli pimeita, ahtaita ja tunkkaisia. Ilmanvaihto
puuttui ja saleihin kertyi tavarapinoja, mika haittasi siivoamista.68

62 Jo 1800-luvun alusta on tietoja rakennuksilla olevien naistyiiliisten palkoista Helsingissa, ks. Salomaa 1959, s. 32.
63 Sahnela-Jãrvinen 1965, s. 50-63, 248, 269-270.
64 Siipi 1962, s. 191-193.
65 Salomaa 1959, s. 221.
66 Mm. Forssa-haastattelut 1980, Autio. MV:KTKKA.
67 Mm. dokumentti-elokuvat Tulitikku ja TyOvienhuoltoa Suomen teollisuudessa,
1928. SEA.

68 Ammattientarkastuskertomus 1918, s. 21.
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Uusi ja naisia 401listelnyt ammattiala teollisuudessa sotienviilisellii
kaudella oil siivous. Hygienian
korostamisella oli
kalmanhajuiset,
kansanterveydelliset syynsii. Siisteyskasvatus ulotettiin
my6s koteihin. Kuvassa harvenevan
kotipalvelijoiden
joukon edustaja
pesee
din ikkunoita
vuonna 1931. Ty&
turvallisuus neiyttact taloustdissii olleen yhta heikko
kuin teollfsuudessakin, joskin siihen
kiinnitettiin ajanjakson
kasvavaa
huomiota. Valokuvaaja A. Pietinen.
Kuva: Museovirasto.

Tehtaiden siivottomuus altisti onnettomuuksille ja oli suoranainen
terveysongelma. Turun Verkatehtaalla syljeskeltiin ajan tavan mukaan
lattioille ja porraskaytaviin, koska tehtaan johto ei ollut hankkinut
sylkykuppeja. Hygienia oli muutenkin heikkoa. Tylintekijat joivat
kaikki samasta vesiastian kannesta kuppien puuttuessa. Peseytyminen
tapahtui tyOlaisten tuomien vanhojen sailykeastioiden, pullojen tai
ruostuneiden peltipurkkien toimiessa pesuastioina. 69 Fazerin makeistehtaalla oli viela 1910-luvulla sahanpuruja lattioilla, jotka paivittain
puhdistettiin. Rotat ja torakat eivat olleet harvinaisia vanhoissa, ilman
sosiaalitiloja olevissa huoneistoissa, joita tyOntekijat koettivat puhdistaa kuumalla vedelli." Tiukentuneiden terveysmaaraysten ja kohonneen hygieniatason myOta alettiin tehtaidenkin siisteyteen kiinnittaa
aikaisempaa enemman huomiota. Jarjestaytyneet tykintekijat pyrkivat
vaikuttamaan siihen, etta paastaisiin pois tilanteesta, jossa "ihmiset ja
69 PalkkatyOlainen 23/1931, s. 3.
70 Fazer-haastattelut 1983, nrot 9 ja 15. MV:KTKKA.
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rotat saavat kayttaa samoja ruokailupaikkoja".71
Puhdistusty8laisia oil vuonna 1925 runsaat kaksi tuhatta. Madra kaksinkertaistui vuoteen 1938 tultaessa. 72 Siivoojien toimenkuva vaihteli
yrityksittain. Held kaytettiin sesonkiaikana myiis tuotannossa. Esimerkiksi Elannon leipatehtaan siivoojat tekivat syksyisin omenahilloa ja
kesaisin mansildcahilloa siivouksen ohessa.73 Tilapaisilla siivoojilla riitti Wita vain kesaisin, talvisin oli vahemman tytita. Siivoojien tystiaika
poikkesi muiden tehtaan tyOlaisten tybajasta. Yleensi tytit alkoivat
puolen paivan jalkeen ja loppuivat iltakynunenelta.74
Ongelmallinen lastausala
Lastausty& olivat puuteollisuustyOn ja koneteollisuuden ohessa 192030-luvulla aikaisempaa enernman naisille avautuvia ns. raskaita aloja.
Naisten maid kasvoi kuljetus-, lastaus- ja purkutOissa noin kandella
tuhannella hengella:75
1925 1 225
1930 2 708
1935 2 353
1938 3 294
Viela vuosisadan vaihteessa satamien liikenteen kasvaessa nopeasti
tarvittiin lautatarhoihin ja satamiin "vahvoja, taitavia ja harkitsevia ammattimiehia", jotka huolehtivat lisaantyneista tehtavista. Lastaus ja
purku tehtiin paãosin kasityOna aina ensirruniiseen maaihnansotaan
saakka.76 Vuonna 1927 tehdyn selvityksen mukaan maailmansota ja
kansalaissota vaikuttivat naisten maaran nousuun. Naisten osuus vakinaisista tyOntekijOista oli 13 prosenttia, tilapaisista 18 prosenttia
(1927).77 Kasvu teki satamatOista ongelma-alan: naisten paikan nahtiin
olevan kotona, ei satamissa, joita pidettiin rappion tyyssijoina. SatamatOissa olevien naisten uskottiin altistuvan muita enemman prostituutiolle ja juopottelulle. Suurin osa satamissa tyOskennelleista naisis71 Fazerin tyohuonekunnan pOyakirja 29.11.1928. TA.
72 Ammattientarkastuskertomukset 1925-38.
73 Elanto-haastattelut 1984-85. Nro 31. MV:KTKKA.
74 Forssa-haastattelut 1980. MV:KTKKA.
75 Ammattientarkastuskertomukset 1920-40; 1940-luvun tilanteesta

153-167.

Bergholm 1993, s.

76 Bergholm 1988, s. 35 - 36.
77 SVT XXXII 9, Lastaus- ja purkamistyOntekijat 1928, s. 12, 33.
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to oli kuitenkin tavallisia vaimoja ja aiteja. Porissa ja Kotkassa oli
lukuisasti leskia lastaustOissa.
Naisten kayttO satamissa poikkesi jonkin verran alueellisesti. Eniten
kaytettiin naisia Vaasassa, jossa yli 2/3 lastaustyOntekijOista oli naisia.
Kotkassa heita oli vajaa kolmamies tykintekijOista. MyOs Uuraassa, Oulussa, Porissa, Kemissa ja Varkaudessa oli paijon naisia, sen sijaan
Tampereella, Hangossa ja Ykspihlajassa naisia oli suhteellisen vahan.
Yleensa naytetian naisia palkatun enemman vilkasliikenteisimmissa
satamissa, joissa sesonkiaikana tytivoiman kysynta oli suurinta. Ylipaataan naisten tykinsaanti oli alalla vaihtelevampaa ja heidan
kentelynsa tilapaisempaa kuin miesten. Heita kaytettiin eniten lokakuussa, sitten syys- ja heinakuussa ja hyvin vahan talvikuukausina.
TalvityOttOmyys olikin juuri naisten ongelma. Helsingissa tyOttOmyysaika oli keskimaarin 2,7 kuukautta.78
Lastausala kuului naistyOnteldjedden nakiikulmasta katsoen teollisuustyesta selvasti heikompiin aloihin. TyOolot olivat huonot ja odotus- seka ruokailuhuoneet useimmiten tarkoitustaan vastaamattomat.
Tyijajan pituus oli periaatteessa kandeksan tuntia, lauantaisin kuusi
tuntia, mutta yleensa tOita teetettiin tarpeen mukaan. TOihin otettiin
vallinneen kaytanniin mukaan vain yhden laivan lastaamisen ajaksi.
TyOntekijOiden enemmistO vastusti palkkaustapaa. Vaikka lomista oli
laissa saadetty, niita ei yleensa annettu (1927).79
TyOntekijOiden mielesta lastaustyOn epakohtia olivat pitka talvity6ttOmyys ja tyiisuhteen epavarmuus. Yleisia tyiiehtosopimuksia ja tyiisaantesja, kuten irtisanomisaikaa tai alinta palkkaa ei ollut. TyOnteldjOiden toiveena oli, etta tytinantajat, kunnat ja valtio jarjestaisivat muita tOita talvisin. Tykihiinotto oli myOs ongelma. TyOta joutui odottamaan aamusta iltaan ilman korvausta, tykinjohtajan poimiessa jonosta
sopivat tyOntekijat. Moisen joutenolon arveltiin johtaneen heikkoja
irdehia ja naisia paheiden teille. TyOntekijatkin pitivat jarjestelmaa
turmiollisena, sills se raaisti ja katkeroitti tystivakel seka edesauttoi
lahjomista ja prostituutiota. Joissakin satamissa valitettiin tykinantajien
ottaneen tOihin vakijuomia ja rahalahjuksia tarjonneet tyiintekijat.
TyOnantajan nakOkulmasta ongelman muodostivat tyOntekijat eika
pallckausklytantii. Pahimpana epakohtana pidettiin juopottelua. Se
vei tyOlaisten varoja, alensi elintasoa, vahensi tyiitehoa ja lisasi tapaturma-alttiutta. Erityisesti merenrantasatamissa kuten Helsingissa, juopottelua pidettiin ongelmana. Eras helsinkillinen lastausliike vaitti,
ettei tyOntekijOita voinut juopottelun ja varastamisen takia pitaa kauan tykissa, vaan heita oli usein vaihdettava. Juomasakkojen maksaminen tuotti lisaksi tyOntekijOille tuntuvia lisamenoja. Kun joissakin per78 SVT XXXII 9, Lastaus- ja purkamistptintekijat 1928, s. 12-13, 24, 32-36.
79 SVT XXXII 9, Lastaus- ja purkatnistyiintekijat 1928, s. 31, 38-42.
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heissa viela vaimotkin joivat, joivat lapset hoidotta, kunnes kOyhainhoitolautakunta ehti puuttua asiaan. Eras tyOnantaja ehdotti, etta kaupungin olisi saadettiva pakollinen tilista saastaminen, mika vahentaisi
kunnallisen avustuksen antamista.8° Lyhyesti sanottuna, ty6nantajat
vaativat lisal kuria ja holhousta.

Kaavio 1: Naisten osuus keskeisten teollisuudenalojen tyOntekijOisMI vuosina 1910-1938
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Lande: SVT xvill Teollisuustilastot 1910-38.

80 SVT XXXII 9, Lastaus• ja purkamistyOntekijat 1928, s. 93.
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Tehdastytin ulkoiset ehdot
Naisten tykillisyyden kannalta keskeisten teollisuudenalojen kehityksen tarkastelun jalkeen siirrytaan tehdastyOn erityispiirteisiin, joista
keskitytaan tyiin ulkoisiin ehtoihin ja sisaisun hierarkioihin.
alainen oil se tehdasjarjestelma, jota pikkukaupungin polkupyOratehtailijan mukaan naiset eivat olleet erityisen halukkaita noudattamaan,
vaan mieluummin pakenivat kotiin?81
Toihin pansy
Teollistutnisen alkuvaiheessa naisia oli vaikea saada muista tOistaan
tehtaisiin, 1900-luvun alkupuolella kaikki halukkaat eivat enaa mahtuneet tOihin. Sadassa vuodessa tehdastyOn merkitys taloudelle, yhteiskunnalle ja yksittaisille tytintekijOille oli muuttunut merkittavasti.
Nuorten tykiliistyttOjen oli pyrittava tehtaaseen, ei mentava.
aika
homma ennen kuin sinne pAisi. Sai moneen kertaan kayda kysymassa
ja mestarin edessa niiamassa, did vain otettu". 82 Paasy riippui paljon
myiis alasta. Naisia eniten tyallistaviin kutomatehtaisiin meneminen
ei enaa ollut itsestaanselvyys. Toihin piti hakea yleensa useamman
kerran. Suurin osa tehtaalaistytOista oli pdassyt tykihOnsa joko tehtaassa jo tyOskennelleen sukulaisen tai tuttavan suosituksen avulla. Tasta
syysta samassa tehtaassa saattoi olla saman suvun jasenia isoaidista
tyttarentyttareen.83
Sotienvalisella kaudella pidettiin tulokkaille paisykokeita, pelkka
sukulaisuussuhde ei valttimatta enaa riittanyt takeeksi. Makeistehtaissa oli nipparyyskokeet, joissa hakija joutui kaarimian karamelleja tai
valamaan suklaata truutilla.84 Leivinlaskijan piasykokeena oli puolestaan lasku- ja kirjoitustaito.85
Yksityisten paikanvalitystoimistojen kayttO oli suhteellisen vahaista,
koska ne olivat maksullisia. Toisaalta kunnalliset tykinvalitystoimistot
eivat viela pystyneet kovin hyvin valittamaan tykivoimaa. Tehtaiden
tykinjohtajia ja konttorihenkillikuntaa haettiin lehti-ilmoituksin, mutta
harvemmin tyOlaisia. Kun hameenlinnalainen pariskunta haki vakituisia paikkoja Littoisten verkatehtaalta, ilmoittivat he olevansa parhaas81 Suomen polkupyOri- ja konetehtaan vastaus NaistOiden Keskustoimistolle
8.10.1918. KA.
82 Pumpulienkeleita ja arkielimai 1981, Nieminen, s. 7.
n
83 Forssa-haastattelut 1980, Autio. MV:KTKKA.
84 Fazer-haastattelut 1983, nro 14, kertoja tuli toihin tehtaaseen 20•vuotiaana vuonna
1933. MV:KTKKA.
85 Elanto-haastattelut 1984-85, nro 10. MV:KTKKA.
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sa iassd, tykivoimansa suurimmillaan ja terveytensa puolesta voivansa
hyvin. Vaimon tyo entisessa villavaatetehtaassa oli ollut monipuolista,
han oli ollut ylikutojana ja "perilla kaikista kutomo-osaston tyiin laaduista". Mies puolestaan oli ollut kymmenen vuotta vaihtoliildceessa.
Tehtaan johto
voivansa palkata vaimon vakituisesti, muttei
miesta.86 TyOhakemuksissa tyOntekijat pyrkivat kaikin tavoin osoittamaan fyysista kuntoaan ja poliittisia avujaan. TyOntekijOiden tiedossa
oli, mita tyelantaja odotti. Jos kuului Lotta Svardiin, lapuanliikkeeseen
tai Vapaaseen Tykivien liittoon, tyOnsaantimandollisuudet paranivat.87
Suurissa yrityksissa tyOnantajat edellyttivdt hakijalta mainetodistusta, erotodistusta edellisesta tyiipaikasta seka tyiitodistuksia - ainakin
periaatteessa. Tykintekijat palkattiin useimmiten tilapaisiksi tyOntekijOiksi ilium irtisanomisaikaa. Kunkin tytimaan tyOsaannOissa maariteltiin vallitseva kaytantO. Tyiintekijan turvattomuutta lisasi se, etta
han menetti kaikki etunsa, mikali hanet irtisanottiin "huolimattomuuden" takia. SaantO antoi tyOnantajille kaytannOssa tayden vallan olla
maksamatta esimerkiksi loma-ajalta pallckaa.88
Konttori- ja liiketytintekijOita palkattiin tehdastyiivakel useammin
lehti-ilmoitusten perusteella. Heistakin suurin osa sai tykipaildcansa
suoraan tyOnantajalle tekemansi hakemuksen perusteella. Viidennes
sai tytinsa tykitodistusten ja suositusten seka runsas kymmenennes
lehti-iimoitusten perusteella. Loput palkattiin sukulaisten valityksella,
tyOnantajien tarjousten perusteella tai valitystoimiston kautta. 89 Tehtaaseen toihin tulleet joutuivat suurirmnissa tehtaissa ensin laakarintarkastukseen, jonka jalkeen 1aakari lopullisesti paatti, kuka otetaan.
"Jos oli vahan pienen kokoinen tai kalpee ja laiha, Maki sanoi kylmasti ei ja ajoi kotiin lihomaan"."
Seikka, jolla saattoi olla merkitysta tyttOjen palkan muotoutumiselle
oli se, etta pojat aloittivat tyOnsa tehtaissa aikaisemmin kuin tytifit:
33 prosenttia pojista ja 18 prosenttia tytOista aloitti tyiit alle 14-vuotiaana (1928).91

86 Tytihiinhakukirje 20.5.1940. Littoisten verkatehtaan arkisto. ELKA.
87 SATA 11680-11738. 1991. SKS; Tykihakemus 23.5.1930. G.A. Serlachius Oy:n arkisto. ELKA.
88 Forssan Saha Oy:n sahan, lautatarhan ja halkotarhan tykisAintO 1928. Forssan Saha
Oy:n arkisto, B 1:1. ELKA
89 SVT XXXII 10, Liikeapulaiset 1925, s. 30.
90 Ptunpulienkeleita ja arkielamM 1981, Nieminen, s. 7.
91 SVT XXXII 13, TyOlaisnuorisotutleunus 1935, s. 23.
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Todellinen tykiaika
Se, end tp5aika lyheni suurella osalla tytivaked kandeksaan tuntiin
1920-luvulla, ei kerro paljonko vuorokaudesta jai aikaa muihin toimiin. Seikka, johon oh kiinnitetty huomiota suurteollisuuden tytivoimatarpeen lisaantymisesta lahtien, oh tykipaikkojen ja tyOlaisten asuntojen valin.en etaisyys. Todellinen tykiaika kasitti seka tykiajan, siihen
lisatyn ruokailutauon etta kotimatkat aamuisin ja iltaisin. TyOmatkan
pituudella oli sitakin suurempi merkitys, kun tyOntekijOilla oh harvoin kaytOssaan muuta kulkuneuvoa kuin polkupyOrd ja sekin vain
osan vuotta. Julkinen liikenne oh viela vahaista, vaikkakin kehittyi
ajanjakson loppupuolella. PolkupyOra oli sitakin tarkeampi.
Seka yritykset etta viranomaiset korostivat mandollisimman lyhyiden tyOmatkojen tarkeytta. TOOlOn Sokeritehtaan vuosina 1909-12 rakennetut tydvdenasunnot nousivat kuuden minuutin kavelymatkan
padhan tehtaassa, jottei "tykintekijOiden tarvitse tuiskussa ja sateessa
kulkea pitkIi matkaa ja sielta pois, vaan saapuvat he tyiihkin levdnneind ja taysissa voimin, mika on eduksi yleisille terveysoloille ja mina
seikalla saattaa olla jokin vaikutus tapaturmien lukuisuuteen". Laheisyytta puolsi myiis se, etta tyOntekijat saattoivat kayda kotonaan puolen tunnin aamiaistauollaan.92
Vuoden 1917 tyeaikalain soveltaminen kaytantstiOn ei ollut ongelmatonta. TyOnantajat valittivat sosiaalihallitukselle, etta laki oh taysin
epaonnistunut ja sen seurauksena tuottavuus aleni, erityisesti sahoilla.93 Yrityksille annettiin poikkeuslupia, mikd puolestaan arsytti tyOntekijOita. Heidan mukaansa poikkeukset olivat yleisempia kuin itse
saannOt. Leipurilakia rikottiin yleisesti ja usein tykilaisten omalla suostumuksella.94 Ammattientarkastajien vuonna 1923 esittamistd ihnoituksista syytteiden nostamiseksi oh lahes puolet kandeksan tunnin
ty6aikalain rikkomuksia. Muutamia vuosia mykiheniunin todettiin, etta
tyiiaikalakia noudatetaan etenkin suurteollisuudessa. Ongelmia sen sijaan oli pienteollisuudessa, varsinkin myllyissa, pienissa leipomoissa
ja sahoilla.95 Mytis suurissa teollisuuslaitoksissa todellinen tybaika oh
kandeksaa tuntia pidempi: Forssan tehtaassa kutojien tuli omalla ajalla
puhdistaa ja Oljyta koneensa ennen pillin soimista aamulla ja huoltaa
sits ruokatauon aikana, joten tyelaika venyi pakostakin sallittua pitem-

92 Ramsay 1912, s..2.
93 Mansner 1981, s. 248-249.
94 Suomen AmmattijkrjestO 7-8/1917, s. 107-109; Kuusi 1931 I, s. 458-459.
95 Ammattientarkastuskertomukset 1920-30.
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maksi.96 Yksi uuden lain seuraus oli tyolaisille myOnteinen: yrityksiin
jouduttiin palkkaamaan lisaa vakei, mika tiesi tuloja.97
Vuonna 1922 saadetty vuosilomalaki lyhensi vuotuista ty•liaikaa. Se
koski kuitenkin vain osaa tyOntekijOista. Vuosilomalain soveltamisessa kaytantOOn oli omat ongelmansa. Tykintekijat syyttivat tykinantajia
slits, etta llama toimivat lain kirjainta vastaan. Laissa sanottiin, etta
jokainen tytintekija, joka oli ollut saman tyiinantajan palveluksessa
vahintaan vuoden, oli oikeutettu seitseman paivan palkalliseen vuosilomaan. Muutamissa yrityksissa, kuten Oy Gutzeit & co:n tyOsiannOissa puhuttiin kuitenkin kalenterivuoden pituisesta yhtajaksoisesta
tyOsuhteesta, joka oikeutti palkalliseen lomaan. 98 Mystis lain kausiluontoisia tOita koskevat kohdat olivat kiisteltyja. Vuoden yhtajaksoinen
tyiisuhde oli varsinkin naisilla harvinainen. Naisten tyo oli kausiluonteista ja suhdanneherkkaa. Vain harvat yritykset pysyivat kaynnissa
koko vuoden ja nekin vahennetylla tyslivoimalla. Vuosilomalaki olikin
tutkittavana aikana naisten osalta kuollut kirjain sikali, etta lomaa kylsai, muttei useinkaan palkallista.
Merldttava seikka, johon ei aikaisemmin ole kiinnitetty huomiota
ja jolla on ollut vaikutusta naisten palkan maaraytymiseen, nousee
esiin nuorten tyi5aikojen tarkastelussa. Vuonna 1928 toimeenpannusta tyOlaisnuorisotutkimuksesta kay nitnittain ilmi, etta kaikilla teollisuuden aloilla miesten keskimiarainen viikkotytiaika oli pitempi kuin
naisten. Erotus oli nimenomaan teollisuusanunateissa - maataloustOissä naisten viilckotuntimaira oli pitempi kuin miesten:
Taulukko Nuorten IyOleiisten keskimeleirdinen viikkotyOmeleirei
teollisuudessa ja maataloudessa vuonna 1928

Alle 15 v.
15-17 v.
Ali 18 v.

Teollisuus
M N Yht.
45 40 42
47 46 46
47 46 47

Maatalous
M N Yht.
54 54 54
54 56 55
54 58 56

Yhteensa

47 46 46

54 56 55

Ika

Lande: SVT )00M 13, Trilaisnuorisotutkimus 1935, s. 28-31.

96 Forssa-haastattelut 1980, Autio, Ekholm. MV:KTKKA.
97 Ks. Mansner 1981, s. 253.
98 Suomen AmmattijarjestO 1/1924, s. 13-14.
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Suurin ero viikkotystituntien makissa oli nuorimmilla tytiiilla ja pojilla. Pojat tekivat Mlles kuusi tuntia pitempid viikkoja kuin tytkit. Sittemmin ero tasoittui, mutta tyiiviildco jai edelleen miehilla pitemmaksi
- muun muassa kutomatyOntekijOilla ero oli pari tuntia. Miehet ja
yleensa vanhemmat tyOntekijat teldvat mykis yleisemmin ylitOita. Naisista 91 prosenttia teki saann011ista tyOta ja vain kymmenesosa ylitOita."
TyOnantajien ja tyOntekijOiden suhteet
TykintekijOiden ja tyOnantajien suhteet olivat ammattientarkastajien
mukaan verraten hyvat vuonna 1916: lakkoja, tyOnsulkuja tai muita
vaikeampia selkkauksia ei ollut. m Syyna rauhallisuuteen ei kuitenkaan ollut tytimarldcinoiden sopu, vaan sodasta johtuva poikkeuslaki,
joka kielsi lakot. Tilanne oli siis toinen kun aiemmin tai kansalaissodan jalkeen. Yleisesti ottaen 1920-luku oli tykinantajien ja tyOntekijOiden molemminpuolisen epaluulon aikaa. Talvella 1920 perustettu
lakonmurtajajarjestO Vientirauha kiristi suhteita entisestian. Suomen
Tykinantajain Keskusliittoon perustettiln lisaksi vuonna 1928 tyblaistilasto-osasto, joka yllapiti trilaiskortistoa, jarjesti lakkolaisten valvontaa ja pyrki luomaan yhtendisen tyOhkinottojarjestelman. TyOvAki piti
kortistoa mustana listana ja tuomitsi sen.1°1
Serlachiuksen Mantan tehtailla pidettiin 1930-luvun puolivalissa listaa tyOntekijOista. Tyiivaen Arkistossa sailyneissa listoissa on 658 nimed, joista naisia on neljannes. Suurin osa naisia on lajittelijoita, mutta mukana on myiis siivoojia, mallinottajia, kuorimotyOntekijOith, tasaajia, paikkaajia, sekatyOldisia, kiillottajia, kimpitasaajia, paivatyOlaisia, vursterinaisia, hissaajia, rulla- ja leikkuukoneen tyOntekijOita. Kustakin tyOntekijasta ilmoitetaan syntymaaika ja -paikka, ammattinimike,
poliittinen kanta, seurapiiri, mandolliset lehdentilaukset seka lahisukulaisten poliittinen aktiivisuus. Lopuksi annetaan lausunto, jonka mukaan tyOntekija on vaarallinen, vAhemman suotava, luotettava,
muistutukseton tai joukkojen mukana kulkeva. Kommunisteiksi leimatut ovat joko poliittisesti vaarallisia tai vahemman suotavia tyOldisid.
Naisista ketian ei leitnata vaaralliseksi. Porvarismieliset, suojeluskuntaa suosivat, lotat, partiolaiset ja IKL:aan kuuluvat ovat luotettavia.1°2
Eraiden yritysjohtajien lapuanliike-sympatiat varsinkin liikkeen alku-

99 SVT XXXII

13, Tytilaisnuorisomtkimus 1935, s. 28-31.

100 Anunattientarkhstuskertomus 1916-17, s. 19.
101 Mm. paperiteollisuudessa suhteet kiristyivit erityisesti 1930-luvun alkupuolella,
Kalela 1981, s. 137-159; Nordberg 1980, s. 322-323; Savola 1968, s. 117-118.
102 Tietoja G.A. Serlachius Aktiebolagin tyOlaisisti. Sig. 331.7. TA.
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vaiheessa olivat ilmeiset.1°3
Ammattiyhdistysliildceen johto syyllistyi tyOnantajien mukaan "itsenaisesti ajattelevien" tyOlaisten, paiasiassa suojeluskuntalaisten vainoamiseen ja uhkailuun. 'ryOntekijiiita ivattiin, uhkailtiin ja eristettiin,
heidan tykikalujaan havitettiin ja evaita voideltiin pa1oOljylla. Tykintekijat pakottivat tyOnantajia erottamaan tiettyja tyOlaisia ja palkkaamaan mieleisiaan tai pakottivat tystiliiset laldwon. Terroria olivat heidan mukaansa myiis ne anteeksipyynnOt, joita tykivaenlehdissa oli
vuoden 1929 aikana julkaistu lahes sata, samoin kuin
"pakkoperityt" valistusverot.104
Tykintekijat puolestaan myOnsivit kohdanneensa terroria - mutta
tyOnantajien taholta. Kysyttiin oliko se terroria, jos tytitoverit eivat
puhuneet toisilleen ja esiin otettiin tyOnantajien tytipaikan menettamisen uhalla maarityt pakotustoimet ja jarjestaytyneen tr5vaen erottamiset, mustat listat ja rikkurien kaytt15. 1°5 Jarjestaytyneiden tyOlaisten ongelmana olivat rikkurit, jotka olivat naisia siina missa miehiakin. Mantan tehtaalla vuonna 1908 puhjenneen lakon rikkureista oli
16 prosenttia naisia ja "naispettureita" kolmannes kaikista lakonmurtajista. Helsingin vaatetustyOldisten lakossa vuonna 1926 oli rikkureista naisia 30 prosenttia.1°6
Mustat listat eivat olleet uusi tai 1930-luvun alun oikeistosuuntauksen synnyttama ilmio. MyOs suurlakon aikana ja sen jalkeen tyOntekijOita listattiin poliittisen tai anunatillisen aktiivisuuden vuoksi irtisanottaviin. AhlstrOmin Suursaaren sahalla laadittiin vuoden 1905
lopussa lista "poispantavista" tykimiehista. Syyt olivat samansuuntaisia
kuin sittemmin 1930-luvulla. Tykintekijat saivat lopputilin seuraavin
arvioin: "tyOvaenliikkeen asian kannattaja, pahimpia kiihoittajia, esittanyt sopimattomia vaatimuksia, tahtoi valittOmasti ampua tyOnjohtajaa, kiroillut, kayttaytynyt sopimattomasti, pahimpia yllyttajia ja eukko samanlainen, kiihoittaja ja eukko viela. pahempi...". 1°7 TOOlOn Sokeritehtaalla tyOnteldjat vaativat erotettujen punakaarti'm kuulunei103 Heihin kuuluivat mm. Rudolf Walden, Rafael Haarla, Lohjan Kalkkitehtaan toimitusjohtaja Petter ForsstrOm ja Littoisten Verkatehtaan omistaja H.A. Koristo. Mansner
1981, s. 393-395.

104 Ed. Mannerin ym. toivomusaloite nro 2 tytirauhan turvaamisesta, liitteet 11,4. Valtiopaivaasiakirjat 1930 I, s. 29; Sosiaaliministeri Tuomivaaran puheenvuoro lahetekeskustelussa. Valtiopaivkasiakirjat 1930 11, s. 140.

105 lAhetekeskustelu ja kasittely, mm. edustajat Aalto, Huttunen ja Haverinen. PiiytAkirjat. Valtiopaiviasiakirjat 1930 II, s. 142-159, 1043.
106 Luettelo tyOnhaluisista Mintan, kinekosken ja Liskelin tehtailla 1908 ja 1909.
Lakot oli jarjestetty tystiajan pidennysti vastaan. Kaikkiaan PaperiteollisuustyOvAenliiton
listaamia rildcureita ja pettureita oli 611. Painettu luettelo 1910; Luettelo Vaatetusty45nteldjain !Ikon v. 1926 tyiiehto- ja palkkaliikkeiden aikana toimineista lakonmurtajista,
Helsingissa lakonmurtajia oli 134. Painettu luettelo 1926.
107 Luettelo poispotkittavista henkilOistA 1905 lopussa. A. Ahlstriim Oy:n arkisto. ELKA.
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den ottamista takaisin tOihin ja paheksuivat johdon vaatimaa kirjallista
sitoutumista kaartiin kuulumattomuudesta. Tytintekijat olivat tuohduksissaan moisesta vaatimuksesta: "On kansalaisarvolle alentavaa sitoutua kirjallisesti, rohjetaan tallaista vaatia!". '°8
Oikeistosuuntaus kiristi tytintekijOiden ja tyOnantajien suhteita
1920-30-luvun vaihteessa. Naisvaltaisen Forssan puuvillatehtaan johto
teki paikallisen suojeluskunnan kanssa kirjallisen sopimuksen seka
tehtaan etta asuntoalueen jarjestyksen valvomisesta ja ilkivallan estamisesta. YhtiO maksoi jarjest011e neljannesvuosittain 10 000 markkaa
vuoden 1927 alusta. 1°9 Mantassi Serlachiuksen johto sai tehtaan poliisilta yksityiskohtaisia raportteja n ° tyOvaen jarjestamista tilaisuuksista, niihin osallistuneista ja ohjelmasta. Urheiluseura Mantan Valo oli
erityisen tarkkailun alaisena. Jopa Valon tyttiiihin kuuluneet listattiin
ja perhesuhteet selvitettiin, vaikkeivat tytkit olleet yhtiOn palveluksessa. Raportoijan mukaan yhtiOn periaatteet ja "marxilaisten" nakemykset olivat niin vastakkaisia, etta oli tehtava leikkaus "pohjaan saakka". Yhtio oli told lyOnyt hajalle tytilaisten rintamaa, mutta toimintaa
ei ollut saatu loppumaan. Kirjoittajan mukaan olikin annettava isku,
joka lopettaisi marxilaisten aktiivien toiminnan. SiBA estettaisiin ainakin nousevaa polvea saamasta "tartuntaa siita myrkynkylvOsta, jota
tyOvaentalolla on saanut kolmekymmenta vuotta rauhassa tehda".n1
Ajanjakson aikana tyOntekijat olivat tytinantajien armoilla, joskin
alakohtaiset erot olivat suuria. TOOltin Sokeritehtaalla muutettiin poikkeusolojen jalkeen toukokuussa 1920 palkkakaytantii ilmoittamalla
tyOntekijOille ykskantaan, etta tykipalkat korotettaisiin siita lahtien
tyOkyvyn ja ammattitaidon mukaan. Vakinaisia tykintekijOita koski
sama maarays. Heidan palkkansa muutettiin tuntipalkaksi ja kalliinajan tisk jitettiin saman tien pois. Mestari ilmoitti jokaiselle erikseen
kunkin uuden palkan. Tylya tekstia edelsi kuukautta aiemmin annettu
ilmoitus siita, etta tehdas alkaisi maksaa kertasuorituksena "pienia
palkkioita": sata markkaa vanhemmille tykintekijOille ja uusitumiLle,
elakelaisille ja leskille puolet vahemman. n2 Palkkioilla pyrittiin nahtavasti lieventamaan tyOvaest011e epaedullisemman uuden palkkaustavan vastaanottoa.
108 TyOntekijOiden kirje tehtaan johdolle 8.8.1906. TOOlkin Sokeritehtaan arkisto.
ELKA.
109 Sopimus 17.5.1927. Ab Forssa Oy:n arkisto. ELKA.
110 Ed. Fagerholmin ym. lakialoite no 16 laiksi tydrauhan suojelemisesta annetun lain
kumoamisesta, liitteet 11,3. Vakiopaiviasiakirjat 1936, s. 62.
111 W.Hj. Heimolaisen kirjeet yhtii5n johdolle 27.4.1934 ja 24.6.1934. G.A. Serlachius
Oy:n Mantin tehtaan arkisto. ELKA.
112 Ilmoitus tyiinteldjOille 17.5.1920 ja 13.4.1920. TOO1On Sokeritehtaan arkisto.
ELKA.
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Karl Fazerin konditoriassa rikottitin 1920-luvun alussa leipurilain
maarayksia teettamalla ylitoita ilman korvauksia, pakottamalla tykintekijat ottamaan osan palkastaan tavarana ja jattamalla noudattamatta
kandeksan tunnin tyCiaikaa. TyOnteldjat, jotka valtaosin olivat jarjestaytymattOmia, kaantyivat huolineen Suomen Elintarveteollisuusty6vaen Liiton puoleen ja osa tyolaisista iittyi leipurianunattiosastoon
sills seurauksella, etta heidat jonkin ajan kuluttua irtisanottiln.113
TyOntekijat olivat tietoisia Fazerin kielteisestã suhtautumisesta jarjestaytyneisiin tyOlaisiin. Tehtaaseen ei otettu punavankina tai tunnetusti punaisten puolella olleita. Anunattiosastoon kuuluneita saatettiin
erottaa ja toimintaan osallistuneet pyrkivatkin sen salaamaan.114
Kaavio 2: Tyikaistelut Suomessa vuosina 1910-38

Lande: Suomen Taloushistoria 3, 1983, s. 398-400.

113 Kertomus Suomen Elintarveteollisuustyiivien liiton toiminnasta vuodelta 1922, s.
8.
114 Fazer-haastattelut 1983. Nrot 15 ja 16. Edellinen kertoja tuli tehtaaseen 1912 ja
jalkinunainen 1922. MV:KTKKA.
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TyOtaistelut
1920-30-luvulla kaytiin lukuisia tytitaisteluja lahinna palkkakiistojen
vuoksi. Lakkoja oli paljon varsinkin vuosina 1926-28. Tuona aikana
oli 222 tydtaistelua, joissa osallistujia oli noin 51 000. Lamakausi ja
vasemmistolaista tyiivaenliiketta vastaan suunnatut toimenpiteet heikensivat lakkohaluja. Eniten lakkoiltiin palkan tai tytiehtosopimuksen
takia.115
Pienemmat lakot olivat sotienvalisella kaudella paikallisia ja niilla
saattoi olla poliittisia kytkentOja. Kun Paasivaaran Margariinitehtaan
tytilaiset elokuussa 1928 vaativat tyiihiin otetun rikkurin irtisanomista, erotti tehtaan johto taman sijasta nelja irtisanomista vaatinutta
atnmattiosaston puuhamiesta. Tilanne ajautui lakkoon, joka neuvotteluista huolimatta kesti tammikuun lopulle. Tyiintekijat eivat hyvaksyneet tytinantajan omavaltaisuutta ja lakkoa pyrittiin laajentamaan
rakennus- ja korjaustedhin seka julkaistiin rikkurilistaa ja tehtaan tuotteiden boikottikehotuksia paikallisessa lehdessa. Lakkolaisten hyvaksi
jarjestettiin tanssiaiset ja avustuslistat kiersivat tyiilaisten keskuudessa. Ongelmallista tytintekijOiden kannalta oli, etta lakonalaiseen tyi5hOn otettiin uusia tyOntekijOita eika tykinantajan edun mukaista ollut
jouduttaa lakon lopettamista.
Tammikuun puolivalissa tehtaan johto ilmoitti, etta margariinin valmistus alkaa toisella paikkakunnalla, jonne osa lakkolaisista saattaisi
sijoittua. Tykilaisia katkeroitti mytis se, eta Kuluttajain lehdessa oli
edelleen tehtaan tuotteiden mainoksia, mists valitettiinkin niin Kulutusosuuskuntien Keskusliitolle (KK), OTK:lle kuin Sosialidemokraattisen puolueen puoluetoimistoonkin. KK:sta vastattiin, end Suomen
AnunattijarjestO (SAD ei ole hyvaksynyt lakkoa eika nain ollen ole
tehnyt KK:lle esitysta boikotista. Yksittaiset 6paikallisen tason ongelmat jaivat keskusjohtojen riitojen jalkoihin. 11 Vida 1930-luvulla naisvaltainen ammattiosasto saattoi vetia omaa linjaansa huolimatta keskusjarjestOn tai liiton paatOksista.117
El ole merkkeja siita, etta naiset olisivat lakkoilleet vahenunan kuin
miehet. Virallisista tilastoista ei ole saatavilla tietoja lakkolaisten sukupuolesta, mutta alakohtaisessa tarkastelussa havaitaan, etta naisvaltaisilla aloilla lakkoiltiin siina missa muillakin aloilla. Esimerkiksi Nokian Gummitehtaalla huhtikuussa 1928 alkaneessa tptitaistelussa 763
115 Ajanjaksona 1919-29 rekisteriiidyistà lakoista 54 % paattyi kompromissiin ja 34 %
tykinantajan voittoon, 1930-39 vastaavat luvut olivat 75 ja 18 %. Savola 1968, taulukko
17, s. 200 ja 122.
116 Paasivaaran Margariinitehtaan lakon asiapaperit 1928. TA.
117 Nain esimerkiksi Tiutisten laatikkotehtaan lakossa vuonna 1934. Valkonen 1987,
s. 229; Reuna 1985, s. 635-639.
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lakkolaisesta oli naisia 589 eli 77 prosenttia. 118 Kaikki tyOntekijat eivat
osallistuneet tehtaansa lakkoihin, joskin osallistumisprosentti oli varsin korkea: vuonna 1926 se oli noin 90, seuraavana vuonna kynunen-

tä prosenttiyksikkOd alempi. 119 Lakkoon meneminen ei valttamOtta
ollut sidoksissa tykinteldpiden jarjestaytymiseen.
Muutoksen merkkeja
Teollistumisen ensimmksessO vaiheessa tehdasyhteisOissd oli viela
vahva patriarkaalinen komento ja riippui kustakin patruunasta, mind
tavalla han kohteli tytintekijOitadn. Min kauan kuin patruunavalta
tuotti tykildisille enemman hyvAa kuin pahaa, se koettiin turvalliseksi
jArjestelmiksi. PrjestelmA alkoi kuitenkin murentua vuosisadan vaihteen tienoilla. 12° Jokapaivaisen kdytannOn tasolla viimeistadn kansalaissodan kokemukset kyseenalaistivat pyrkimyksen yhteiseen hyvAAn
- eturistiriita kirjistyi perinteisten luontaisetujen karsimisen myOtd.
tyOnantajan
TykintekijOiden nakiikulmasta jarjestelman hyva
hyvá ja tyOntekijan paha. Tuotannon mandollisimman suuri kasvu oli
kapitalistille kuitenkin tarkeinta ja poliittiset nakemyserot sille alisteisia. TyOnantajien suhtautumisen muutoksesta alkoi olla merkkejd
1930-luvun lopulla. "Teollisuudella on vastuu niistd ihmisistA, jotka
ovat sen palveluksessa", kirjoitettiin talvisodan kokemusten jalkeen. 121 TyOnantajien yhteiskuntasopua korostavat kirjoitukset olivat
harkittuja: taustalla oli pyrkimys kohentaa oloja sellaisiksi, ettei tyOntekijOilla olisi tarvetta iiittyO anunattiliittoihin.122
Tehtaiden sisiiset hierarkiat

Sotienvalisella kaudella tyOnantaja sopi palkasta suoraan tytintekijan
kanssa nostaen ja alentaen pallckaa taloudellisten olojen mukaan lahes
vuosittain. KaytannOssa tams tarkoitti sits, ettà palkka maaraytyi monipolvisen sisaisen hierarkian mukaisesti, jopa Mina mOOrin, etta tyOnteldjeliden oli luontaisetujen, kalliinajan lisien, korotusten ja vdhen118 Luettelo 10.4.1928 alkaen lakossa olevista Suomen Gummitehdas Oy:n tyOlaisisti.
Painettu luettelo 1928.
119 Vuonna 1926 sattuneet tyOnseisaukset. Suomen AmmattijarjestO 6/1927, s. 115.
120 Talve 1979, s. 269.
121 InsindOri Heikki H. Heflin Teknillisessi Aikakauslehdessa 5-6/1941, s. 33-34.
122 Yhteiskuntarauhan yllapithmisstrategioihin kuului mytis pyrkimys teollisuuslaitosten sijoittamiseen maaseudulle: tykiliiset saivat oman asunnon ja maata viljeldvakseen,
ks. Kettunen 1992, s. 147-149.
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nysten jalkeen mandotonta tietãa, saivatko he sovittua palkkaa vai
eivat tai saivatko he saman verran palkkaa kuin toverinsa.
Teollisuuden palkkaustavat olivat urakka-, kappale-, aika- ja palkkiopallckajarjestelma. Teollisuuden nuorista tyOnteldjOista 83 prosentilla naisista ja 68 prosentilla miehista oli tuntipalkka. Urakka- tai palkkiopalkka oli vajaalla kolmanneksella teollisuudessa tyOskentelevista,
muilla aloilla urakan kaytto oli selvasti vahaisempaa. 123 Seuraavassa
tarkastellaan lahernmin seikkoja, joilla oli merkitysta naisten palkkojen madraytyrnisessa.
Alueelliset erot
Alueelliset erot niin palkkauksessa kuin tyOoloissakin olivat eri aloilla
huomattavan suuret. "TOOlOn Sokeritehtaalla menin tyttOjen pukuhuoneeseen. Oil oikein pieni, siella oli semmoinen parveke. Toiset
tytiit oli pukemassa alla ja toiset paalla. Minua nauratti, etta minkalaisessa navetassa teidan pitAA syOda seka pukea. Oikein minua
etta niin suuri tehdas pitaa niin halpana naistyOvoimaa, joka
raataa kymmenen tuntia paivassa. Ei ole edes kunnollista levandyspaikkaa tyiin lomassa. Anna sanoi, etta nelja konetta piti valvoa. Tehtaan sisissa oli varmaan likaista ja sekaista ja siihen jai sokeritehdas
ja Helsinki. Menin takaisin vanhaan tyOhifoni. Kylla Vaajakosken tehtaat oli silloin paljon parempi tyiiskennellã ja oli paljon mukavampaa
packahaitaii oh
kesken melkoinen. Kun
ja siistia. .124paikkakuntien
Kuopiossa rullatehtaan naisporari sai 2,50 markkaa tunnilta, kanssasisar Karttulassa ansaitsi samasta tyOsta 1,20 markkaa.'25
Tarkea muutos, joka kosketti etupaassa maaseututehtaissa tytiskentelevia vientiteollisuustyOlaisia, oli luontaisetujen karsiminen. Niita
alettiin 1920-luvulla muuttaa rahaksi ja palkanlisaksi. Muutoksen taustalla oli yhtiOiden omistamien maatilojen maidon- ja viljantuotannon
alasajo. Elintarvikkeiden hintoja ja tyOntekijOiden elinkustannuksia oli
pystytty pitirnAin kurissa juuri omien maatilojen tuotteilla. Naiden
etujen vaheneminen aiheutti paineita palkankorotuksiin. Luontaisetujen tarjonta osana palkkaa oli leimallisesti "vanhaan maaihnaan" kuuluva jarjestelma. Suuren laman aikana tata jarjestelmaa ei enaa juurikaan kaytetty, koska maatilat olivat yleensi taloudellisesti kannattamattomia. 126 Luontaisetujen arvioiminen rahassa tarkoitti kayanniissa
123 SVT 300C11 13, TyOliisnuorisotutkimus 1935, s. 32-36.
124 SATA 16408-16470. 1991. SKS.
125 Tutkimus naisten ja alaikaisten tyiintekijOiden tyooloista Viipurin ja Landen piirin
lankarullatehtaissa. Suomen Ammattijarjesto 7/1916, s. 122.
126 Mm. Nordberg 1980, s. 108.
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palkkojen vallllisia alennuksia. Aiemmat asunto-, pesutupa-, polttopuu- ja valaistusedut muutettiin maksullisiksi palveluiksi korottamatta
kuitenkaan palkkoja, joiden alhaisuuden kriteerina olivat edelleen
luontaisedut, mika seikka heratti tyOntekijOissa katkeruutta.'27
Toinen 1920-luvun alun muutos palkkausjarjestelmassa oil luopuminen poikkeuksellisen huonoina elintarvevuosina maksetuista
kalliinajan lisisti, 128 joihin palataan viela tuonnempana. KaytdnnOssa
muutokset tarkoittivat sits, etta teollisuustytilaisperheen kaytettavissa
olleet varat vahenivat. Samalla maaseututaajamien ja kaupunkien tehtaissa tytiskentelevien palkanmaksuperusteet alkoivat yhdenmukaistua.
Alakohtaiset erot
Palkkaus oli riippuvainen myiis alasta ja ty6paikan koosta. Forssan
kutomatehtaalle paassyt nuori nainen oli onnellinen ensimmaisena
tilipaivandan: "Niin sain minakin ruskeassa kirjekuoressa kateeni ensimmaisen tffini. Eihin se suuri ollut, mutta kuitenkin than toista kuin
edellisena kesana Finlaysonin puutarhalla ja sita edellisena HeikkiIan
perkausmaalla". 129 Samalla alalla tyOskenteleminen ei kuitenkaan merkinnyt samaa palkkaa. Edes saman johdon alaisena palkat eivat olleet
yhdenmukaiset. Kun aikapalkalla tyOskenteleva paperitehtaalaisnainen vertasi tulojaan puuteollisuudessa tykiskentelevan vanhemman sisarensa tuloihin, oli heidan keskituntipalkkansa samansuuruinen eli
vajaat kolme markkaa. Sen sijaan sisaren vuosiansiot jaivat selvasti
alhaisemmiksi puualan suhdanneherkkyyden takia. Jos paperitehtaalaisnainen vertasi tulojaan samalla teoffisuudenalalla tykiskentelevien
sukulaistensa palkkoihin, palkkahaitari laajeni huomattavasti. Korkeinta palkkaa saivat serkut pahvi- ja kartonkitehtaassa, seuraavaksi
eniten tati paperilaatikkotehtaassa, sitten aiti sahalla ja kummitati sellutehtaassa. Pikkusiskoilla puuhiomossa ja vaneritehtaassa olivat alhaisimmat ansiot. Serkku pahvitehtaassa sai runsaat kymmenen markkaa enemman palkkaa viikossa kuin sisko vaneritehtaassa. 13° Kutomaalalla hierarkia oli yhta ankara. Mykis se, tyOskentelikO kutoma- vai
vaatetusteollisuudessa miArasi palkan suuruuden jalkimmaisen eduksi. Miesten palkat olivat alalla kaksi kertaa suuremmat kuin naisten.131
127 Ammattientarkastuskertomus 1924, s. 27.
,128 Ammattientarkastuskertomus 1922, s. 27.
129 Pumpulienkeleiti ja arkielimaa 1981, Vaha, s. 56.
130 SVT MOM 12, Yiitykintekijit

1935, s. 30, 40-42, taulukko V, s. 8.

131 "VaatetustyiintekijOiden tytiolot ja kotityii vuonna 1926". SA 1926, s. 445.
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Ajanjakson loppupuolella yleistyi naistenkin keskuudessa ammattinimikkeiden laajentaminen. Enso Gutzeitin Norjan sahalla tyiiskenteli vuonna 1930 kaikkiaan 136 naista 15 nimikkeella, miehia sahalla
oli 390 ja heilla nimikkeita 47. Nimiketta kohti naisia oli keskimadrin
yhdeksan, miehia kandeksan. 132 Viela vuosisadan vaihteessa naiset olivat paaasiassa "lautatarhatykilaisia" tai "sahatyOlaisia". Nimikkeet olivat
sikali merkittavit, etta niita kaytettiin myethemmin (1940-luvulta) perusteena maariteltaessa naisten ja miesten palkkoja. Nimikkeiden monipuolistuminen kieli toisaalta tyOtehtivien pilkkomisesta pienempiin
osiin, toisaalta yritysten sisaisten hierarkioiden vahvistamispyrkimyksista. AnunattijarjestOjen pyrkimys vaatia palkankorotuksia alakohtaisesti koko tvilaisjoukolle, oli helppo torjua vedoten nimikkeiden hajanaisuuteen ja tykinkuvien erilaisuuteen.
Palkankorotusvaatimukset koko ty011isjoukolle olivat tarkastelluissa
esimerkkitehtaissa uusi ilmio. Vida vuosisadan alussa vaadittiin palkkaa isommille tai pienemmille ryhmille, kuten "koneiden 1 ja 2 kutojille, naistyOntekijOille, nuorille miehille, perheellisille ja virjareilKollektiivinen palkkavaatimus liittyi ammattiyhdistysliikkeen
pyrkimykseen yhdenmukaistaa hajanainen tytintekijajoukko yhdeksi
poliittiseksi luokaksi.
Sukupuoli ja
"Tavallisempi palkka miehilla on 50-100 markkaa ja naisilla 30-70
markkaa. Sukupuoli ei tosin suoranaisesti vaikuta palkan suuruuteen,
vaan se, etta miespuolisia trtintekijOita kaytetaan ja he paremmin
pystyvatkin vaikeampaan tykihstin. Semmoisesta tietysti maksetaan
suurempi palkka".134
Kun ty•tin raskaus ja kyvykkyys olivat keskeisia kriteereiti teollistumisen alkuvaiheessa, 135 her:AA kysymys missa mairin perustelut vaihtuivat muuttuneiden olojen myOta eli naisten siirryttya enenevassa
mairin perinteisille miesten aloille ja koneiden keventaessa tytitehtavia. Seuraavissa luvuissa kisitellaan naisten ja miesten palkkojen eroa
hieman tarkemmin.
132 Tytilksluettelo Norjan sahalla 27.8.1930. Enso Gutzeit Oy:n arkisto. ELKA.
133 Forssa Oy:n tyiilaisten kirjeid tehtaan johdolle 1905-17. Forssa Oy:n arkisto; TOOIon Sokeritehtaan tyOlaisten kirjeitA tehtaan johdolle 1905-17. TUUIon Sokeritehtaan
arkisto. ELKA.
134 Entisaikain Helsinkia V. 1954: Arabian posliinitehdas. Kiynti Helsingin tehtaissa
v. 1889, s. 304.
135 Perui Haapala on esittinyt naisten alhaisemman palkkatason syiksi fyysisii ominaisuuksia, naisten tOiden vAliaikaisuutta, perheenelatdjyys-periaatetta ja miesten sopivuutta. Haapala 1986, s. 231.
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Nuorten naisten ja miesten, kesld-ialtaan 18-vuotiaiden, palkkaus
vaihteli teollisuusaloittain kuten aikuistenkin. Seuraavassa luettelossa
on eri aloje n nuorten nais- ja miestyOntekijOiden viikkoansioita vuonna 1928:1 36
Naiset
Miehet
Ero
miesten
eduksi
mk
mk
mk
Kaapelitehtaan tyOlainen
138
318
+180
Porsliinimaalari
169
270
+101
/Posliinitehtaan tyOlainen
Lasinlammittaja
154
210
+56
/Lasinpuhaltaja
Saippuatehtaan tykilainen
121
209
+88
Kenkatehtaan tyOlainen
163
210
+47
Vaihtaja, saattityttii
128
129
+1
RAatali
187
323
+136
Selluloosatehtaan tyOlainen
147
239
+92
Paperitehtaan tykilainen
156
211
+55
Kotelo- ja pussitehtaan
+73
tyOlainen
134
207
Kirjansitojan oppilas
112
171
+59
SahatyOlainen
143
222
+79
Vaneritehtaan tyOlainen
153
228
+75
LeipomotyOlainen
128
+77
205
Tupakkatehtaan tpilainen
169
220
+51
Kirjaltajan oppilas
137
170
+33
Maalarinapulainen
167
252
+85
SekatyOlainen (rak.teoll.)
217
239
+22
Liike- ja varastoapulainen
121
189
+68
JuoksutyttOkpoika
123
+28
95
Kuten luettelosta nandaan, nimike tai tyiin luonne ei valttamatta ollut
erisuuruisen palkan peruste, sills listaan on otettu samaa tykita tehneet ja lahes aina samalla nimikkeella tyiiskennelleet henldlest. Ammatti-ika on sikali merldttiva selittaja, etta nuorisotutkimuksesta kay
ilmi naisten olleen teollisuusanunateissa selvasti lyhyempia aikoja
kuin miesten. Heine ei nain ollen kertynyt yhtà paljon tyOkokemusta
kuin miehille, mika osittain selittaa nuorten palkkaerot. Huomattavaa
on, etta ammatti-ian ero oli erityisen suuri vaatetus-, ravinto- ja nautintoaineteollisuudessa eli naisvaltaisilla aloilla. Kun miehista oli alle
136 Tutkimusotokseen kuului kaikkiaan 3 501 miesti ja 3 078 naista teollisuudesta.
Teollisuusalat oli puolestaan jaettu 13 rylunan. SVT XXXII 13, TyOliisnuorisotutkimus
1935, s. 52-54.
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puolen vuoden tyOsuhteissa 29 prosenttia tutkituista, naisten osuus
oli 36 prosenttia. Pojat aloittivat tehdasty& myOs nuorempina kuin
tytOt. 137 Tutkittavalla ajalla naisten ammatti-ikd kuitenkin kasvoi niin
kutomateollisuudessa kuin muillakin aloilla.138
Vetoaminen tytin raskauteen eli sitkedn.a, vaikka kAytarmOssa naisten tykit olivat raskaita monilla aloha. Enso Gutzeitin Hietasen sahalla
naisia oli tukidthissA, tukkien ylOsottajina, apusahureina, halonleikkaajina, puuproomuissa, kuormaajina, justeeraajina ja halkaisusirkkelissa eli kaikilla niilla aloha, joilla oli myOs miehid ja jotka miellettiin
raskaiksi tOiksi. 139 Mekanisoituneissa tehtaissa oli vielã paljon raskaita
tykkehtivia, joskin ne kevenivat koneistumisen myOta.
Muistelmissa ja vetoomuksissa tyOnantajille tyOn raskaus liittyi
usein ylitOiden tekemiseen ja tyiiskentelyolojen muutokseen, ei niinkddn yksittaisiin fyysista voimaa vaativiin tyOsuorituksiin. Vuosisadan
alkupuoliskolla Forssa Oy:n villatehtaan rallassa tyOskennelleet naiset
olivat tehneet kolme vuotta joka viikko ylitiiita seitsemand paivand
viikossa"°, mika vaati vahvaa fyysista kuntoa. Tupakkatehtaassa raskaus nAkyi viihtyvyyden vdhenemisend. Ennen koneistumista tehdassalien melu ei ollut korvia huumaava. Naiset pystyivat keskustelemaan keskendan. Uusien koneiden myelta jutteleminen kavi mandottomaksi. 141 Koko paivin kestanyt yhtamittainen seisominen tuotantopOytien ymparilla ja vAhainen Liikunta olivat myels raskautta lisãavia
tekijiiita rationalisoituvissa tehtaissa.'42
Raskaaksi luonnehdituissa paperi- ja puuteollisuuden vuorotOissd
tyOskennelleista naisista vain kymmenesosa oli tullut alalle siksi, etta
palkka oli parempi kuin paivathissi. Valtaosa (4/5) hakeutui raskaisiin
toihin sen takia, etta muun tyOn puute oli pakottanut ottamaan vastaan vuorotyOta. 143 Alojen suuryritykset sijaitsivat maaseututaajamissa,
joissa oli vandn muita tyOnsaantimandollisuuksia.
Kuten aiemmin todettiin, kutoma- ja vaatetustehtaissa tyOntekijOiden hierarkia oli selked. Miehet, pojat, tytht, vaimot ja vanhat naiset
saivat erisuuruista palkkaa. 144 Naisten keskiansiot kutomatehtaissa oli137 SVT XXXII 13, Tyolaisnuorisotutkimus 1935, s. 23-26.
138 SVT XXXII 15, KutomateollisuustyOntekijit 1936, s. 17-18.
139 Luettelo Hietasen sahan tyOliitsisti 10.9.1930. Enso Gutzeit Oy:n arkisto. ELKA.
140 POrikirja rallan tyOntekijOiden kokouksesta 10.11.1906. Forssa Oy:n arkisto.
ELKA.
141 SahlstrOm 1993, s. 125.
142 Fazer-haastattelut 1983. MV:KTKKA.
143 SVT XXXII 12, Yiityifontekijat 1935, s. 30, 40-42, taulukko V, s. 8.
144 "VaatetustyiintekijOiden tyiiolot ja kotity6 vuonna 1926". SA 1926, s. 445.
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vat vuonna 1929 noin 9 100 markkaa ja miesten noin 13 100 markkaa
vuodessa. Miesten sijoittuminen eri osastoille ei myesskaAn selita palkkojen erilaisuutta, sills heidan vuosipalkkansa oli suurempi kaikilla
osastoilla.145
On huomattavaa, etta sukupuolten valinen palkkaero oli suuri juuri
naisvaltaisilla aloha. Miehilla yleinen urakkaty6 ei vaikuttanut asiaan,
sills mykis tuntitOissa miesten palkat samasta tylista olivat suuremmat.
Naisten palkkauksessa oli lisaksi paljon laajempi haitari kuin miesten
palkoissa.146
Elintason ja terveysolojen kohentumisen mytita tyOlAisten elinild
ja vitaliteetti kasvoivat. Vuoden 1928 vuorotyOlaiskartoituksesta kay
ilmi, etta paperityOlaisnaisista oli yli 50•vuotiaita noin 12 prosenttia.
Vastaava luku vuoden 1911 tutkimuksessa oli viisi prosenttia.147
ikaan kutomateollisuudessa ja muillakin aloha oli tapahtunut huomattava siirtyminen vanhempien tyOntekijOiden palkkaamiseen. Yli
viisikymmenvuotiaiden tykilAisten osuus tykintekijOista kaksinkertaistui vuosien 1903-1929 valisend aikana.148
Ammattitaito
TyOntekijOita jakoi edellã esitettyjen tekijOiden lisaksi ammattitaito.
Ammattitaidottomille maksettiin aina huomattavasti vdhemran palkkaa kuin ammattitaitoisille. PalkanmaksukaytannOn sukupuolisidonnaisuus oli kuitenkin niin vahva, etta ammattitaidottomat miehet saivat selvisti enenunan palkkaa kuin ammattitaitoiset naiset.
Taulukko 5: Ammattitaitoisten ja ammattitaldottomien WintekijOiden 8 tuntisen tybpdivein keskipalkat vuonna 1921, mk:

Kutomateollisuus
Paperiteollisuus
Konepajat
Puuteollisuus
Nahka-, karvat.
Ravintoteoll.

Ammattitaitoiset
Miehet
Naiset
45
26
41
25
46
24
22
40
45
27
40
24

Ammattitaidottomat
Miehet
Naiset
28
22
30
19
17
33
30
20
21
35
29
19

Ammattientarkastuskertomus 1921, s. 22.
145 SVT XXXII 15, KutomatyOliiset 1929, taulukko V, s. 5.
146 SVT XXXII 15, Kutomatykiliiset 1929, s. 24.
147 SVT MOGI 12, YiityOntekijit 1935, s. 15-18.
148 SW' XXXII 15, Kutomatyiintekijat 1936, s. 12-13.
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Kansalaissodan jalkeen, jolloin oli pulaa ammattitaitoisista ja kuuliaisista tyiimiehista tykinantajat valittivat tilalle palkattujen naisten ammattitaidottomuutta etenkin pienteollisuudessa ja kasiteollisuudessa.
Myiiskaan graafisella alalla ammattitaitoisia naisia ei ollut riittavasti.
Syyna tahan pidettiin osaksi sits, etta naiset "olivat tottuneet pysymaan ala-arvoisessa tyiissa", osaksi sits, etta naiset halusivat saada
"mandollisimman vahalla vaivalla jokseenkin riittavat tulot". 149 Tosiasiassa naisilla ei yksinkertaisesti ollut varaa kayda koulua tai kursseja
ilman palkkaa. 15° Toisaalta anunattientarkastajat arvioivat naisten ammattikoulujiirjestelman olevan yield kehittymitOn. 1920-luvun lopulla
alkoivat naisten kiinnostus ja mandollisuudet kasvaa: naisia pyrki oppilaiksi ompelu-ja kutomaliikkeisiin, kirjansitomoihin ja kirjapainoihin. 151 Suuntausta tuki vuonna 1922 annettu oppisopimuslaki.
Ammattitaitoisten tyiinteldjOiden suhdetta kuvaa Forssa Oy:n ilmoitus ammattientarkastajalle vuodelta 1928. Sen mukaan yrityksen palveluksessa oli "ammattityOntekijOita" 44, joista yksi oli nainen. Muita
eli "ammattitaidottomia" tyiintekijOiti oli 98, joista naisia kolmannes
ja alle 18•vuotiaita neljatoista. 152 Arrunattitaitoisuuden maarittelyssa oli
kuitenkin ongelmia, jotka liittyivat tyOyhteisOjen valtatasuhteisiin:
naisten tyiit maariteltiin jarjestelmallisesti toiksi, jotka eivat vaatineet
ammattitaitoa. Kun edella esiteltiin Littoisten verkatehtaalta Vika hakenutta parikuntaa, kivi tykitodistuksista ilmi, etta vaimo osasi tehda
kaikkia kutomatehtaan tOita. llman laajaa ammattitaitoa tyOn suorittaminen ei todennakiiisesti olisi onnistunut, mutta hinet luokiteltiin
silti ammattitaidottomaksi. Naisten ammattitaito-kriteerit ovatkin
nousseet tutkimusten kohteeksi automatisoituvan tyOprosessin eli liukuhihnatykin omaksumisen myOta. Tama ajoittui Keski-Euroopan
maissa jo sotienvaliseen kauteen, 153 Suomessa sodan jalkeiseen.
Aviollinen status
TyOmarIckinoita on luonnehdittu yleisesti sukupuolenmukaisesti kahtiajakautuneiksi, mita nakemysta edelli esitetyt seikat tukevatkin.
Usein toistettu toteamus peittia kuitenkin tykiyhteisOissa vallinneen
eriarvoisuuden sukupuolten sisalla. August Bebel kirjoitti 1800-luvun
lopulla, etta uudenaikaisen teollisuuden "siveellinen jarjestys" tarkoit149 Ammattientarkastuskertomus 1919, s. 11.
150 Forssa-haastattelut 1980; Fazer-haastattelut 1983. MV:KTKICA.
151 Ammattientarkastuskertomus 1927, s. 24.
152 Tietoja ammattientarkastajalle 1928. Palkkoja ja henkilOkuntaa koskevaa tilastoa.
Forssa Oy:n arkisto. ELKA.
153 Glucksmann 1990, s. 1-10.
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taa sits, eta sukupuoli nousee sukupuolta vastaan, ika ikaa vastaan,
nainen tunkee sivuun miehen, hanet taas sivuuttavat nuoret ja lapset.154
On totta, etta sukupuolella on lahes aina ollut vaikutusta palkan
mNraytymiseen. Se ei kuitenkaan ole ollut ainoa peruste. Tutkittavana ajanjaksona kuva palkan rakentumisesta muodostuu paljon monisyisenunaksi. Jo edella esitettyyn monikerroksiseen ja -polviseen
yksittaisten tehtaiden hierarkiaan nousee viela yksi tyiivakea jakava
tekija ja se on siviilisaky. Perheelliset tyOlaiset erotettiin selkeasti
yksinelajista ja 1apsettomista aviopareista varsinkin ajanjakson alkupuolella. Yksipuolinen tuijottaminen sukupuolijakoon on estanyt nakemasta tats varsinkin
krlisiaikoina pinnalle noussutta ja tyOldisnaisiakin selvasti jakanutta tekijai.
Kysymys, jonka kautta perheellisyyden merkitys palkan madraytymisessa. aktualisoitui, oli elinkustannusten mukaisten palkkojen maksaminen. "Living wages"-vaatimus oh noussut 1870-luvun loppupuolella brittityOlaisten pa1kkataistelussa. 155 Eino Kuusen mukaan siirtyminen nimellispalkkavaatimuksesta elinkustannusten mukaiseen palkkavaatimukseen oh osoitus tyOvaestkin ottamasta, aikaisempaa hykikkaavammasta pallckapoliittisesta linjasta.156
Kalliinajan lisat
Suomessa elinkustannusten mukainen palkka toteutui kalliinajan lisien muodossa paaosin 1910-20-luvulla. Jo termi "kalliinajan lisa"
nakemyksen siita, etta kaytann011a ensisijaisesti tarkoitettiin poikkeusajan lisia. Lisien maksussa on kuitenkin erotettavissa selkeasti
kaksi periaatetta: ensinnakin kyse saattoi olla luonteeltaan tilapaisista
kriisiajan lisista, toiseksi pysyvammista lisista, joilla pyrittiin tasoittamaan perheellisten ja perheettOmien tyOntekijOiden taloudellista asemaa, eli tulontasauslisista. Kalliinajan lisa -jarjestelma omaksuttiin virkamiesten palkkakaytanniiista.
Kalliinajan lisia maksettiin aina enemman perheellisille. Maksu
kuitenkin riippuvainen kustakin yrityksesta, joissain tapauksissa siita
mainittiin erikseen mandollisessa tyiiehtosopimuksessa. Taustalla oli
Yleisen TyOnantajaliiton suositus (1915), ettei elinkustannusten noustessa korotettaisi palkkoja, vaan niiden sijasta maksettiin tilapaisia
kalliinajan lisia. Taustalla oli pelko siita, etta aikojen normalisoiduttua
korotettuja palkkoja olisi vaikea alentaa.'57
154 Bebel 1904, s. 137.

155 Milkman 1985, s. 2.
156 Kuusi 1931 I, s. 399.
157 Mansner 1981, s. 141.
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Korotukset olivat suorassa suhteessa elinkustannusten nousuun.
Esimerkiksi TOOlOn Sokeritehtaassa maksettiin syyskuussa 1915 korotettua kalliinajan lisaa naimisissa oleville tylilaisille 15 markkaa ja naimattomille ja leskille kandeksan markkaa kuukaudessa. Muutaman
kuukauden kuluttua lisia oli korotettava: tammikuussa 1916 alettiin
maksaa kustakin alle 15-vuotiaasta lapsesta kolme markkaa kuukaudessa. Lokakuussa 1916 elintarvikkeiden hintojen noustua moninkertaisiksi, maksettiin naimisissa oleville 50 markkaa, naimattomille ja
leskille 40 markkaa seka kustakin lapsesta kandeksan markkaa kuukaudessa. Maaliskuussa 1917 tilanteen edelleen kiristyttya, kalliinajan
lisat olivat naimisissa oleville 70 markkaa, naimattomille ja leskille 55
markkaa seka kustakin alle 15-vuotiaasta lapsesta kymmenen markkaa
kuukaudessa. Niille, jotka eivat asuneet tehtaan asunnoissa, maksettiin ylimaaraista vuokra-apua, naimisissa oleville kymmenen ja naimattomille viisi markkaa kuukaudessa. Toukokuussa 1920 yritys lopetti
kalliinajan lisien maksun. 158 Sita ennen lisat olivat yli nelinkertaistuneet puolessatoista vuodessa. Esitellyssa tapauksessa lisat olivat luonteeltaan kriisi-ajan lisia.
KaytannOssa perheellisyyden mukaan maksettu ylimairainen palkka, niin kalliinajan lisat kuin luontaisetuihin lisatyt perhelisat, vaihtelivat tyiipaikoittain ja usein eri tyOlaisryhmat olivat maksuperusteisiin
tyytymattOmia. Helmikuussa 1908 TOOlOn Sokeritehtaan "nuoret miehet" purkivat tehtaan johdolle katkeruuttaan menettelysta, jonka mukaan naimisissa olevat saivat enemman vuokra-avustusta kuin nuoret.
Nuorten miesten mukaan naimisissa olo ei saanut olla lisan perusteena vaan se, oliko tyOntekijalla huollettavia vai 6 159 Forssa Oy:n "valmistustehtaan miehet" puolestaan kehottivat oman yhtiOnsi johtoa
ottamaan palkanylennyksissa erityisesti huomioon perheelliset, matalapalkkaiset miehet. 16° Maaliskuussa 1917 osoitettiin luvuin, kuinka
kalliinajan korotukset suosivat nuoria tyOlaisia: heidan palkannousunsa oli ollut 140 prosenttia, vanhempien tyOntekijOiden palkannousu
vain 37 prosenttia ja perheellisten miesten 75 prosenttia. Johdolle
valitettiin palkkojen epatasaisuudesta ja jalkeenjaineisyydesta. 161 Forssalaiset tehtaalaisnaiset puolestaan vaativat trissa kayville vaimoille
samosa avustuksia kuin muillekin tyolassille.
158 Johdon ilmoitukset tyOntekijOille 24.9.1915, 18.1.1916, 26.10.1916, 30.11.1916,
2.3.1917 ja 17.5.1920. TykintekijOitl koskevia paitOksii. TOOlOn Sokeritehtaan arkisto.
ELKA.
159 Nuorten miesten kirje johdolle 4.2.1908. TO011in Sokeritehtaan arkisto. ELKA.
160 Valmistustehtaan miesten kirje johdolle 8.8.1906. Forssa Oy:n arkisto. ELKA.
161 Forssan ammattiosastojen kokouksen pOytakirja 10.3.1917. Forssa Oy:n arkisto.
ELKA.
162 Tehtaalaisnaisten kokouksen pOytakirja 3.7.1919. Forssa Oy:n arkisto. ELKA.
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Nuorilla oli myOs omat huolensa taloudellisesti huonoina aikoina.
Oil tapauksia, joissa seurustelevat parit eivat menneet naimisiin, koska aviovaimot irtisanottiin heti tOiden vahennyttya.'" AhlstrOmin
Vuoksen sataman tyOsopimuksessa tyOnantajan oikeuksiin kuului tykivoiman palkkaaminen ja erottaminen tarpeen mukaan "perhe ym.
suhteita sihnalla pitaen". Perheellisille annettiin myOs poltto6ruita yli
puolet enemmin kuin naimattomille, samoin vuokratukea.1
TyOntekijat valittivat tykinantajien mielivallasta etujen maksussa: leskille
antaa luontaisetuja eri maara tai kalliinajan lisaa ei maksettu, jos oli yhdenkin paivan pois tyOsta. 165 Pietarsaarelaisen tupakkatehtaan tylisaleissa aiheutti tyytymittiimyytta se, etta lapsitukea ei
maksettu enaa. vuonna 1917 sellaisille tehtaalaisnaisille, joilla oli aviomies. Perheen tulojen ylitettya asetetun rajan, tuki loppui. Tykintekijat protestoivat johdon paastOsta vastaan, sills he pitivit luonnollisena, etta perheen kulut kasvoivat hoitokulujen mystita. Lagsitukea alettiinkin taas maksaa, mutta vasta kolmannesta lapsesta.1
Kalliinajan avustuksen maara oli riippuvainen ammattinimikkeesta.
Lokakuussa 1925 Forssa Oy maksoi lisia kuukaudessa seuraavasti:
Varjarit
Valkaisijat
Pakkaajat
Viimeistelijat
Silittajat
Nukkaajapaallysmiehet
Nukkaaja-apulaiset

Miehet
90 - 172 mk
80 - 158
80 - 172
90 - 158
90 - 200
104 - 172
90 - 172

Naiset
80 - 90
80 - 90
80 - 118

Keskimaarin normaalit kalliinajan Usk kuukaudessa olivat
144 markkaa, naisilla 90 markkaa ja pojilla 80 markkaa. Tytoille lisaa
ei maksettu. 167 Taulukossa esitetty vaihteluvali tarkoitti naimattomien
ja perheellisten en suuruisia lisia. Tassa tapauksessa lisilla oli myiis
tulontasaustavoite, johon palaamme viela perhepalkkaa kasittelevassa
luvussa (ks. s. 262).
163 Forssa-haastattelut 1980, Ketola. MV:KTKKA.
164 Tykisopimus Wuoksen satamassa Antreassa 1917 ja 1.5.1914. A. AhlstrOm Oy:n
arkisto. ELKA.
165 ForAsan tehtaalaisten ammattiosaston kirje johdolle 4.2.1917. Forssa Oy:n arkisto.
ELKA.
166 SahlstrOm 1993, s. 161-162.
167 Kalliinajan avustukset 27.10.1925. Palkkoja ja henkiliikuntaa koskevaa tilastoa.
Forssa Oy:n arkisto. ELKA.
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Yhteenveto
Kun kumaraksi ja hitaaksi kaynyt tykilaisnainen teki viimeista tyiipaivaansa kutomatehtaalla repien lumppuja tai siivoten, tehdassali
naytti valoisammalta ja siistinunalta kuin hinen sirme nuorena tullessaan. Toisaalta metal oli entisestaan koventunut ja tykitahti kiristynyt.
Lomaa olisi saanut, jos olisi ollut siihen varaa. Palkka sen sijaan
pysynyt pienena kaiken aikaa. Hetkellisesti ansiot olivat tosin olleet
suhteellisen hyvit: silloin keski-ildisena, kun oli yield voimia. "Ei sits
ymmarra oikein, jos ei ole kokenut milts tuntuu, kun ihmisen osat
kuluu, kun aamulla on jaykka kuin rasvaamaton kone. Tallaisena lahdet sitten painamaan kandeksaa tuntia, eika yhtaän kivutonta tuntia
ole - onko Than oikein etta ihmisen koko elama on mennyt kilpajuoksussa koneen kanssa".168
Tehdasty011isnaisten tyOehtoja arvioivan luvun IlhtOkohtana on ollut ammattientarkastajien (1910-38) ja mykihempien tutkimusten hahmottelema kuva 1910-30-luvun historiasta ns. kasvun kautena, jonka
muutamat poikkeusvuodet katkaisivat. TyOlaisnaisten talouden flak&
kulmasta aikakauden historia ei vdlttamatta avaudu samannakedsena.
Told taloudellisen kasvun vuodet merldtsivat tyolaisnaisille - niin
naimattomille kuin perheellisilleldn - uusia tyOtilaisuuksia ja mandollisuuksia ansaita kipeasti tarvitsemaansa kateista rahaa. Hinta oli kuitenkin ansioaideille kova. Tehtaalaisvaimot osallistuivat tuotannon
kasvattamiseen ehdoilla, jotka olivat rakentuneet teollistumisen ensitrunaisessa vaiheessa eli aikana, jolloin tehtaisiin otetti'm nuoria, naimattomia naisia. KaytannOssa tams tarkoitti sits, etta perheelliset naiset saivat yksin eliville tytOille tarkoitetun palkan.
Ansioaitien asteittainen siirtytninen palkkatyiihOn ei ollut ainoa
muutosprosessi uudelleenjasentyvilla tykimarlddnoilla. Samanaikaisesti tehdassaleissa vaheni lapsityOlaisten osuus, vanhojen tykintekijedden osuus lisaAntyi ja naisia siirtyi miesten aloille. TytiyhteisOjen hierarkiat ryhmittyivat uudelleen, jolloin aviollinen status, lid ja koulutustaso kyseenalaistivat aiempaa ja vahvasti sukupuoleen sidottua
tydnjakoa. Merkittivai muutoksessa on huomio slits, etta sukupuolen
merkitys tykinjaon maarittajana saroili ensin pallckatyOssi ja vasta huomattavan paljon myOhemmin kotitydssa. Tassi mielessii walbylainen
malli kotitykin ensisijaisuudesta naisten heikon aseman uusintajana
on perusteltu.
Sen sijaan selitysmalli, jota muun muassa ruotsalainen historioitsija
Ulla Wikander on esittanyt yhden posliinitehtaan historiaa kasittelevissa tutkimuksessaan, ei saa varauksetonta tukea tast y tutkimuksesta. Sen mukaan tykiyhteisiiissa vallitseva naisten ja miesten valinen
168 Pumpulienkeleita ja arkielimal 1981, Haavisto, s. 38-42.
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suhde on pysynyt muuttumattomana 1800-luvun lopulta huolimatta
suurista teknisista ja tytiorganisatorisista muutoksista. Tuotantoprosessin kehitys, ammattitaito, koulutus, valinnanvapaus tai perhetilanne eivat Wikanderin mukaan selita pysyvyytta, vaan valta maArittda naisten tyOt miesten tOiden kautta.169
Se, mihin sukupuolten valisen suhteen pysyvyytta korostavat tutkijat ovat tulkintansa rakentaneet, on rahapalkan suuruus. Siita nake•kulmasta perustelut ovatkin helposti todettavissa, kuten seuraavasta
asetelmasta nandHn.
Naiset
13-14-v.
valittavat
tekijat

40-v.

Miehet

Tytem
palkka
-synnytystauot
-lyhyempi tyiipaiva
-lyhyempi ammatti-ika
-ajoittain lasna
TytOn
palkka

Pojan
palkka (+)
+thihin aikaisemmin
+ylityi5t, urakat
+tyiikokemus
+aina lasna
Perheenisan
palkka

Naisten palkat pysyivat edelleen runsaana puolena miesten palkoista,
vaikka oletettaisiinkin, etta fyysinen voima ja sopivuus -perustelut
menettivat selitysvoimaansa sotienvalisella kaudella, eika ammatillisella koulutuksella viela ollut niin suurta painoarvoa kuin mytihemmin. Pojan palkan plussa on se "potentiaalisen isan Hsi", jota juoksupojat saivat, mutteivat juoksutyttit. Isan lisalla on puolestaan pitkat
perinteensa: maataloudessa renki sai huomattavasti parempaa palkkaa
kuin piika."° Tasta naktiku1masta nayttIi siltã, etta maatalouden palkanmaksuperusteilla oli yhtymakohtia teollisuuden palkkojen sukupuolirakenteen muovautumisen kanssa."1
Pysyvyytta sukupuolten valisissa suhteissa korostavan tulkinnan ongelma on slink etta siina tarkastellaan miesten ja naisten suhdetta
169 Wikander 1988, s. 32-35, 230.
170 1870-luvun lopulla piian palkka oli 49 prosenttia rengin palkasta, vuonna 1913
se oli noin 60 prosenttia. Ks. lahemmin Heikkinen - Kortteinen - Soikkanen - Soininen
1983, s. 28-30.
171 Sukupuolenmukaisesta tyOnjaosta talonpoikaistaloudessa Peltonen 1992, s. 209219. Peltonen kyseenalaistaa tulkinnat, joiden mukaan eri sukupuolet elivit 1800-luvun
alkupuolella erlytymittOmani huonekuntana ja eta jakaantuminen tapahtuisi vasta
vuosisadan loppupuolella. Hinen mukaansa tulkinnassa on kyse pikemminkin hallitsevasta ideologiasta kuin sosiaalisesta todellisuudesta. Peltonen 1992, s. 341, viite 127.
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korostetun materiaalisista ahteskohdista, ikaankuin naiset ja miehet
olisivat muodostaneet sukupuolenmukaiset yhtenaiset taloudelliset
ryhmit. Kuitenkin naisten asema ty6paikoilla jasentyi monitasoisen
taloudellisen ja sosiaalisen hierarkian mukaan. Perheettiimat ja perheelliset naiset muodostivat omat tykintekijaryhmansa eika siirtyminen edellisesta jalkirrunaiseen ollut naisille valttamitta myOnteinen
muutos. MyOs muutokset tyOntekijOiden ja tyOnantajien suhteissa, rahapalkan lisaksi maksettavat lisat ja luontaisetujarjestelma seka my6hemmin esille tulevat valtion kompensaatiopyrkimykset eriarvoistivat
naisia ja vaikuttivat miesten ja naisten vdlisiin suhteisiin tytipaikoilla.
Osittain pysyyvyys-tulkintaa on vahvistanut tieto siita, etta palkkatyOlaisnaisten osuus pysyi suhteellisen vakaana 1800-luvun lopulta
toiseen maailmansotaan useimmissa Euroopan maissa, kuten aiemmin
on esitetty.
Naisten palkatuksi tulemisen ehtona oli mainittujen seikkojen lisaksi tyOn kausi- ja suhdannesidonnaisuus. Tilapaisyyden tai kausiluontoisuuden ehtoa ei kuitenkaan voida nanda yksinomaan tyOnantajan tai paaomanomistajan ylhaalta annettuna kaskyna, vaan etenkin
ansioaitien erityistarpeista nousevana toivomuksena.
2. Naiset mekanisoituvissa tehtaissa

Heikki Wariksen mukaan tehtaiden lisaantyva koneistuminen vuosisadan vaihteessa muutti tylintekijan perinteista asemaa. Suurissa konepajoissa ja villatehtaissa, joissa konevoima suoritti suurinunan tykin
tuotteen valmistuksessa, tykintekijat olivat aivan toisessa asemassa
kuin jossain pikkutehtaassa neljakymmenti vuotta aiemmin. Teollisuus ei sitonut tyOntekijaa anunattiinsa ja tykihOnsa siina maarin kuin
ennen. Vanhan ammattitaidon taantuminen vaikutti mullistavasti
tyOntekijan asemaan tehtaissa. Tytisuhteen jatkuvuus ei uusissa suurissa, koneellistuneissa tehtaissa ollut sama kuin entisissi kasityOverstaissa. Toisaalta tyOntekija vapautui aikaisemmasta suorasta riippuvuudesta tyOnantajaansa, patriarkaalinen patruunajarjestelma heikkeili. 172 Vaikka Wariksen vaitOskirjassaan esittama malli voidaan arvioida
lineaariseksi ja konventionaaliseksi, kuvaa se vallinnutta tapaa esittaa
ja arvioida teollisuuden vaikutuksia tykioloihin kansalaissodan jalkeisessa tilanteessa: ristiriidat ja valtasuhteet rajautuvat paãosin esityksen
ulkopuolelle.173
Muutos, josta Waris kirjoittaa, on siirtyminen kasityOsta paaosin
hOyrykoneilla toimivaan mekaaniseen tr5hOn, tykipajoista tehdassa172 Waris 1932, s. 63.
173 Ks. Alapuro 1993, s. 87-89.
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leihin. Muutos, joka ajoittuu 1910-30-luvulle, koskee siirtymista kayttOvoimassa hOyrykoneista sahkOmoottoreihin. Kohnas tyOnsosiologien esittamd vaihe tyOn muuttumisessa on siirtyminen automaatioon, joka Suomessa ajoittuu paaosin sotien jalkeiseen kauteen. Tassa
yhteydessa rajoitutaan tarkastelemaan tyOntutkimuksesta 14 kolmea
mekanisoitumiseen liittyvaa aihepiiria. Yhtailta tarkastellaan naisten
osuuden kasvua suhteutettuna teollisuuslaitosten kayttOvoiman kasvuun 1910-30-luvulla. Toisaalta esitellaan suhtautumista koneistumiseen seka varsin konkreettista ty011isnaisten arkiseen toimeentuloon
ja selviytymiseen
asiaa eli naisten tapaturmia teollisuustyOssa.
Toinen tassa luvussa esille tuleva teema, johon myiis mekanisoituminen osa-alueena kytkeytyy, on rationalisointikeskustelu ja ensimmaiset tyOntutkitnukset.
Tydprosessin koneistuminen

Vuosisadan lopulla asennettujen koneiden uusiminen tuli ajankohtaiseksi ensimmaisen maailmansodan jalkeen. 175 Vanhoja ja loppuun kuluneita koneita vaihdettiin nousukausien myOta kysynnin lisaantyessä. Muutosprosessien paalleldcaisyys aiheutti kaytanniin ongelmia pyrittaessa lisaimaan tuotantoa ja samalla uusimaan osastoja: tuotantoa
ei pystytty pyOrittamaan kysyntaa vastaavalla tavalla. 17 Laskukausien
aikana taas ei ollut varaa uusia koneita, koska se haittasi tuottavuutta.
Kotimaisen kulutustavaratuotannon kysynnin kasvu 1920-luvulla, ja
ennen kaikkea vientiteollisuuden koneistaminen, antoivat uuden sysayksen tehtaiden koneistamiselle ja sittemmin tyoprosessien rationalisoinnille Standardisoitujen sarjatuotteiden valmistuksen laajentaminen oli talouslaman jalkeen ajankohtainen tehtiva monilla kotimarkkinateollisuuden aloilla. Se vaati tehtaan toiminnan kaikinpuolista tehostamista. Vuonna 1927 toimintansa aloittaneen RationalisoitnistyOn Edistitnisyhdistys tuotti kir:arms:in sovellutuksia teollisuuden tarpeisiin."7
174 Suomalaisesta tyOnsosiologisesta tutkimuksesta ks. Koistinen 1984, s. 20.21; Yliaho 1986, s. 100 - 102; Laakkonen 1958; Seppinen 1958.
175 Teollistutninen nopeutui 1800-luvun loppupuolella tOprosessien mekanisoittunisen myota. Ensimmiinen hijyrykone oli otettu kayttiiiin Littoisten verkatehtaalla vuonna 1844. 1800-luvun puolivalissi tekstiiliteollisuuden ohella metalliteollisuus, muutamat sokeri-, tupakka- ja tulitikkutehtaat olivat teknisesti kehittyneiti aloja. Vuosisadan
vaihteessa merkittivinunit uudistukset tapahtuivat kayttiivoimassa, kuten hOyrykoneen
kayttO sdhateollisuudessa, uudet raudan ja teraksen valmistusmenetelmat ja paperin
valmistaminen puusta aikaisemman lumpun sijasta. Sihkem kayttii alkoi Suomessa
vuonna 1882. Heikkinen - Hoffman 1982, s. 52-59.
176 Ammattientarkastuskertomus 1920, s. 16.
177 Teras 1992, s. 237.
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SahkOmoottorien ja kayttOvoiman kasvu teollisuudessa oli huomattavan suuri tarkasteltavalla ajanjaksolla (liitetaulukko 9). SahkOmoottorten maara kasvoi eniten kutomateollisuudessa, kayttOvoima paperiteollisuudessa. SahkOn tulo tehtaisiin merkitsi tyOn siistiytymista,
valaistuksen paranemista ja koneiden kaynnistamisen yksinkertaistumista eli tyOskentelyolot kohenivat ja osin my6s helpottuivat. Ulkomania tehtyjen selvitysten mukaan valaistuksen paraneminen nosti
tuottavuutta jopa 15 prosenttia, minka lisaksi se vaikutti tyOnteldjOiden terveydentilaan ja tyOkykyyn seka vahensi tapatunnia.178
Aikalaisten mukaan naisten tulo tehtaisiin vahensi miesten ty6paikkoja. TeoRisen tuotannon kasvu oli tutkittavana aikana huima,
jopa 15 prosenttia vuodessa. Verrattuna vuosiin 1860-1913, jolloin
tuotannon kasvu oli ollut noin viisi prosenttia, ero oli melkoinen.
Voisi siis ajatella, end seka miehille etta naisille riitti avautuvia ty6paildcoja.
Taulukko 6: TeollisuustyeintekijOiden lukumiiiirein ja osuuden
muutokset vuosina 1920 ja 1938

1920
1938

Yht.
117 200
214 400

Naisia
42 100
86 800

%
36
40

Miehid
75 200
128 600

%
64
60

Muutos

+97 200

+44 700

+4

+53 400

-4

Lande: SVT XVIII Teollisuustilastot 1920 ja 1938.
Naisten osuus kasvoi enemmän kuin miesten. Merkille pantavaa on,
etta naisten osuus kasvoi sotienvilisena kautena nelja prosenttiyksikkOa eli tismalleen saman verran kuin miesten osuus laski. Ulkomaisissa tutkimuksissa on esitetty, etta naiset eivat voineet ottaa miesten
tyOpaikkoja, koska miesten ja naisten ty6t olivat niin erilaisia, etteivat
ne olleet korvattavissa.'79
Suomalaisten viranomaisten mukaan tekniikan edistyminen ja automaattisesti toimivien koneiden kayttOOnotto 1920-luvulla lisasi naisten maaraa yha enemman myOs aloilla, joilla ennen kaytettiin miehia.
Syyksi tahin arveltiin kansalaissodan jalkeinen "alinomainen miespuute" ja pyrkimys painaa tuotantokustannukset niin alas kuin suinkin
kayttamalla halvempaa tyOvoimaa. Nain ollen naisia siirrettiin muun
muassa paperitehtailla konetOihin, paperimassan kuljetukseen, lammittijien apulaisiksi pannuhuoneisiin seka lastaus- ja lautatarhatOihin
178 ILO, Studies and reports B:18 1931, s. 49-50 viitteineen.
179 Esim. JOrberg 1983, s. 4.
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sahoille. Nun ikaan raatalinverstaissa oli mies- ja naistytintekijOiden
maarà tasaantunut. MyOs kaakeliteollisuudessa, missa naiset tekivat
aikaisemmin vain puhdistus-, laserrus- ja aputOita, tekivat he jo varsinaista arrunattitykita.18°
Vaitteet siita, ettei mekanisointi vahentanyt ammattitaidon tarvetta,
olivat vain osittain tosia. Oli totta, etta koneet vahensivat lukuisia
kAsity6hOn liittyneita tyOsuorituksia, jolloin mykis kasityiimaisen ammattitaidon tarve vdheni. Fordin vaite, etta hanen konepajoissaan
kuka tahansa tykilainen osasi tehda 85 prosenttia tytitehtavista parin
viikon harjoituksella oli konkreettinen esimerkki tasta. Kolikon toinen puoli oli, etta ammattitaitoisten tyOntekijOiden tarve samalla
saantyi, koska teollisuus loi omalla kehityksellaan tarvetta uudenlaiseen ammattitaitoon. Massatuotanto vaati uusia koneiden rakentajia,
uusia valvojia, varastoja ja myyjia. Suurin muutos uusissa tehdaslaitoksissa oli, etta ammattitaidon tarve siirtyi suorittavista tyOsaleista
suunnitteluosastoille, konttoreihin ja konepajoihin. Ammattitaidon
tarpeen siirtyminen pois tehdassaleista osui samaan aikaan, jona naisten maara alkoi niissa lisdantya. Teollisuuspiiden mukaan tasapaino
ammattitaitoisten ja ammattitaidottomien valilla pysyi kuitenkin vakiona, eika muutos aiheuttanut tuottavuusongelmia.181
Ulkolaisissa tutkimuksissa tulkinnat koneistumisen seurauksista
naisten tykihiin ovat ristiriitaisia ja sidoksissa tutkittuun alaan. Kuitenkin niin, etta koneteknologian kehityksella on nahty olevan enemman
Idelteisia kuin myOnteisia seurauksia.182
Mekaaninen tyOprosessi: tulitikkutehdas vuonna 1928
Tulitikkujen valmistusprosessi oli mekanisoitunut 1920-luvun lopulle
tultaessa. Viela vuosisadan vaihteessa tulitikkutehtaat teettivdt rasioita
kotitOina. 183 Vuonna 1928 maassa oli kandeksan tehdasta, jotka tuottivat 200 miljoonaa rasiaa tulitikkuja kotimaan kulutukseen. TykintekijOita alalla oli pad tuhatta, joista yli puolet naisia.184
OTK:n tulitikkutehtaan tr5prosessi kaynnistyi haapapOlkkyjen sahaamisella, kuorimisella ja tehtaaseen kuljettamisella. Itse tehtaassa
180 Ammattientarkastuskertomus 1920, s. 21.
181 "Koneellistuttaminen ei vahenna ammattitaidon tarpeellisuutta", Teollisuuslehti
13/1929, s. 152-153.
182 Karlsson - Wikander 1987:1, s. 66-74 vlltteineen; ILO, Studies and reports B:18
1931, s. 73.82, 231-266; Wikander 1988, s. 222.
183 Mm. Varto 1954, s. 81-82; Vuonna 1910 maan tulitikkutehtaat toimivat hOyryvoimalla, vuonna 1938 tehtaissa oli 125 sAhkiimoottoria ja niiden kayttOvoima 630 hv.
SVT XVIII, Teollisuustilastot 1910 ja 1938.
184 SVT XVIII, Teollisuustilasto 1928.
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tyki erkani kahteen valtnistuslinjaan. Rasian valmistus alkoi sorvista.
Aluksi pari naista otti vastaan slits tykintyvia rasiavaneria ja sursi valmiit levyt paloittelukoneisiin, jotka valmistivat rasian sisaosat ja
Kunkin koneen apuna sytittamassa ja vastaanottamassa oli nainen. Kaksi naista kiikutti tuoreet rasiat kuivaussailitiOn, missa ne liikkuivat automaattisesti. Sielta rasiat otettiin rutikuivina ja ne kiitivat
ilmanpaineen avulla seuraavaan koneeseen, missa sisus tytintyi paikoilleen. "Toki tarvitaan hiukan ihmiskadenkin apua": kadet asettivat
rasiat liukuhihnalle ja kone liimasi etiketit paikoilleen.
Toinen valmistuslinja eli tulitikkujen tekoprosessi alkoi niin
haapavanerin sorvaamisesta, jonka jalkeen paloitellut tikut liuotettiin
fosforihappoisessa vedessa. Kaksi naista talikoi tikut kuivatukseen,
minks jalkeen ne hangattiin sileiksi ja seulottiin koneellisesti: "Kone
on tikkujen jarjestamisessAkin joutuisampi kuin ihminen". Tekniikan
ihme eli uusi tulitikkukone tuotti miljoona tulitikkua tunnissa. Nappardkatiset nuoret naiset asettelivat tikkukasat levyille ja syeativat seuraavaan koneeseen. Tehtaan koppalakkisen kemistin valmistama sytytysmassa sytitettiin koneeseen, toinen kone kiinnitti massan ja kuivasi sen. Naistydlainen nyppi huonot tikut pois heti niiden tullessa
koneesta. Prosessin loppuvaiheessa nelja rasioita tAyttavdA konetta
tyOnsi ulos valmiita rasioita, joihin yield yksi kone voiteli sytytysmassaa ja kuivasi sen. Tulitikut olivat valmiita pakattaviksi punteiksi, laatikoihin ja kuljetusautoihin.185
Edda kuvatussa mekanisoituneen tytiprosessin esimerkkitapauksessa tyiinteldjOiden rooli oh avustava kautta tuotantolinjan. Tulitikkutehtaissa, joiden tyOntekijAkunnasta 2/3 oli naisia, 186 miehet olivat
koneilla prosessin alkupiassa, sytytysmassan valmistuksessa ja huoltamassa koneita.
Suhtautuminen rationalisointiin

Karhula Oy:n lasitehtaalla tyOntekijit menivat vuonna 1923 lakkoon,
koska eivat hyviksyneet ns. kontrollikiekkojen kayttiia tykihkin tultaessa ja sielta landettlessa. Kolmen kuukauden lakon ja tyOsulun
keen tehtaan johto ja tyOntekijit palsivat sopimukseen: lasinpuhaltajat hyvaksyivat kontrollildekon a vastaavasti heidin palkkojaan nostettiin vaatimusten mukaisiksi.1
185 TyOprosessin kuvaus katsottu dokumenttielokuvasta Tulitikku vuodelta 1928
OTK:n tulitikkutehtaalta Tampereelta. Suomi-Filmi. SEA.
186 Vuonna 1938 OTK:n tulitikkutehtaalla oil naisia 50 ja miehia 20. Tyiitauluja yrityksittain vuodelta 1938. TKK.
187 Anunattientarkastuskertomus 1923, s. 33.
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Kontrollildekkojen vastustuksessa konkretisoitui tykilaisten pelokas
suhtautuminen tykinantajien kasvavaan kiinnostukseen tyslin jarkiperaistamiseen. 188 Rationalisointikeskustelu oli noussut tyiivaenlehtien
pa1stoille jo 1910-luvulla. "Taylor-systeemi on kapitalistien keksiml
p'
en tyskapa, jonka tarkoituksena on imea tyolaisilta mandollisimman suuri tytitulos". 189 TykintekijOiden pelko tykin vahenemisesta
ja tplitandin kiristymisesta olikin aiheellinen. Varsinkin pulakausina
rationalisointia kaytettiin erottamisen verukkeena. TyOnantaja valikoi
tyOvaestian luotettavimmat ja "havaintokykyisimmat", jotka saivat jaAda tOihin. Heidan katsottiin omaavan mykis paremman ns. tehdaskulttuurin kuin irtisanottujen ja huolimattomiksi seka epaluotettaviksi
luokiteltujen tyOntekijOiden. 19° Aluksi tyOntekijat irtisanottiin tilapaisesti, minks jalkeen seurasi pysyva. irtisanominen. 191 Helsinkildinen
leipomoammattiosasto Ideltaytyi jyrkasti hyvaksymista Elannon leipatehtaalla vuonna 1937 aloitettua tyOntekijOiden tyOkyvyn arviointia.
Arvioinnin seurauksena viidelle ty011iselle oli nimittain ilmoitettu, ettei heille voinut maksaa sopimuspalkkaa, koska he eivat olleet taysin
tyOkykyisia. TyOnteldjat nakivat tarkkojen mittausten pyrkimyksena
olleen palkkojen alentamisen. 192 Toisen maailmansodan aikana rationalisoinnin avulla pyrittiin helpottamaan poikkeusajan tylivoimapulaa
ja sopeuttamaan tuotantoa trtivoiman rakenteen muutokseen 193 eli
naistp5vaen lisaantymiseen.
TyOntekijOiden valikointi oli yksi tarkeimpia seikkoja tieteellisessa
tyOnsuunnittelussa: Kansainvalisen 'ryOtoimiston tekeman raportin
mukaan naisia valikoitiin tyslin tuloksen, mutta mystis psykologisten
testien perusteella. Koska tyOntekijOiden kouluttaminen tehtaviinsa
vei voimavaroja, pyrittlin valinnassa mandollisimman luotettavaa tulokseen. LahtOkohtana oli ajatus siita, etta koulutetut tykintekijat py188 Ftationalisointi-kasite tarkoittaa tassa yhteydessi laaja-alaista koko tyki- ja tuotantoprosessia kasittivai yleissuunnitelmaa. Koneistaminen puolestaan on nAhtiva suppeampana joko yhden tai useamman tykisuorituksen mekanisointina. Vuonna 1927
rationalisointi maariteltiin Geneven maailmantaloudellisessa kokouksessa seuraavasti:
Rationalisoinnilla ymmarrinrune sellaisten teknillisten ja organisatoristen menetehuien
jotka aiheuttavat pienimmin mandollisen voiman ja aineen hiviOn. Rationalisointi tarkoittaa tylin tieteellisti jarjestelya, aineiden ja tuotteiden standardisointia, valmistusmenetelmien yksinkertaistamista seki kuljetus- ja jakelumenetelmien parantamista. Ks. Suviranta 1942, s. 158 viite.
189 Suomen AmmattijarjestO 6-7/1913, s. 98; Taylorismin tulosta Suomeen, ks. Kettunen 1990, s. 361-397.
190 Ammattientarkastuskertomus vuodelta 1931, s. 30; ILO, Studies and reports B:18
1931, s. 454-156.
191 SAK:n edustajakokouksen pOytikirja 1934, s. 81.
192 Helsingin LeipomotyiivAen Ammattiyhdistyksen pOytikirja 22.4.1937. MV:KTKKA.
193 Teris 1992, s. 237.
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syivat tehtavissaan pitkia aikoja. 194 Naimisissa olevien naisten kilpailuasema ei naissa oloissa valttamatta ollut hyva.
Rationalisoinnilla oli suuri merkitys naisten tyiinkuvalle. Varsinainen rationalisointi ajoittui Suomessa sota-aikaan,'" mutta on valaisevaa luoda pikainen katsaus sen vaikutuksiin. Mihin tyOntekijOiden
pellcaamat tykintutidmukset johtivat? Huhtamien elintarviketehtailla
Turussa siirryttiin tykin rationalisoinnin myslita 1940-luvun alussa pistejarjestelmaiseen urakkapalkkaan, mika tarkoitti sits, etta trOntutkimuksen perusteella kullakin tykisuorituksella oli maaritelty normaali
pistemaara. Palkkausperusteeksi tub. yksi101tinen tyOsaavutus. Jarjestelmaan kuului, etta naiset nakivat tykiosastonsa ilmoitustaululta edellisen paivan pistesaaliinsa ja vertasivat sits tyikovereidensa saamiin
pisteisiin. "Nain saadaan terve kilpailu syntymaan tykintekijOiden vaLIM". Lakritsiosastolla naiset kavivatkin jokapaivaista kilpailua saavutustaulun johtoasemasta. Normaalin 60 pisteen tuntisaavutuksen sijasta he yltivatkin parhaillaan 120 pisteeseen saakka. Todellinen pistetyOn vauhti piasi oikeuksiinsa tehtaan pakkaamossa, missa puuron
kastikejauho punnittiin, pussitettiin ja pakattiin. Ty6 oli jarjestetty
neljan naisen ryhmatytiksi. Naiset tottuivat toimimaan samassa rytmissa siina maärin, etta yhden poissaollessa he mieluummin tekivat
urakkaansa kolmisin, kuin ottivat vieraan tyiihOnsa.
Rationalisoinnin kielteisin puoli tyiintekijOille oli tykikiireen lisaantymisen lisaksi tOiden loppuminen. Huhtamaen keksipakkaamossa lahes sadan ihmisen tyOtekijajoukko supistui puoleen tusinaan rationalisoinnin myOta. Jaljellejaaneiden tykipaineita pyrittiin lieventamian
keskusradion ja kukkalaitteiden avulla. Nakkileipaosastolla lyOntikoneella olleet vaihtoivat tunnein valein tyiiskentelypaikkaansa rasituksen tasaamiseksi ja tyiitehon nostamiseksi. 196 Fazerin karamellitehtaassa rationalisoinnin myiita uusittu palkanmaksukaytantO heratti tyytymattOmyytta tyOntekijOissa. Tavallisen palkan lisaksi maksettiin prosenttipalkkaa, mikali tyOnteldja sai suoritettua tietyn tytimaarin. Tyi5laisten mielesta prosenteille paasyn ehtona ollut tptimaari oli
suuri - siihen ei paassyt kuin ylivoimasin ponnistuksin ja jatkuva itsensa loppuun rasittaminen kavi "ankarasti hermoille". Mikali taas
tykintekija ei piassyt vaadittuun tykimiarain, loisti punainen merkki
tyiilistassa, "joka tahtoo sanoa, eta asianomainen on ollut laiska".197
194 Ks. ILO, Studies and reports B:18 1931, s. 12-16. Raportissa puhutaan naistydlaisista yleisesti
195 Teas 1992, s. 233-289.
196 Tytintutkija Eero Salosen matkakertomus Huhtamiki-yhtymin tehtaisiin 1011.1.1944. Rationalisointikokoelma, s. 1275-1364, like 6. SKS; Ks. myOs Teas 1992.
197 "Miti tiedanune tyOnteldjattirestä makeistehtaassa?" Toveritar 20/1937, s. 336-337.
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Kuten aienlinin mainittiin, rationalisointikeskustelu kiihtyi Keski-Euroopassa 1920-luvun puolivalissA. Saksan metalliteollisuudesta tehdyssa
kartoituksessa (1933) todettiin, etta rationalisoinnin mykita naisten kysynd kasvoi, vaikka miesten tarjonta oli samanaikaisesti suurta. TyOnantajat palkkasivat mieluummin naisia kuin miehia, osaksi alhaisempien
palkkakustannusten vuoksi, osaksi koska tyOn luonne muuttui rationalisoinnin myota. Uusien tykimenetelmien katsottiin soveltuvan paremmin naisille. He olivat tehokkaampia ja kayttivat vahemmAn aikaa kuhunkin tytisuoritukseen kuin miehet. Tuottavuuden kasvuun vaikutti
myiis se, etta naiset joutuivat klyttimaan useampia koneita kuin ennen,
samalla kun koneiden nopeus kasvoi. MyOs muilla aloilla naiset olivat
korvanneet miehet koneistumisen ja rationalisoinnin myOta.198
TyOntutkimukset
Konkreettiset toimenpiteet tytin rationalisoimiseksi aloitettiin Suomen teollisuudessa pula-ajan jalkeen, kun Ruotsista saatiin aikatutkimuskoulutuksen malli. TyOntutkimukset palvelivat tyOsuotitusten tehostamista.
kuuluivat tyijaikatutkimukset, kuten normaaliajan
maArittaminen, hukka-ajan minimoiminen ja sarja-ajan mittaaminen,
tykiliildceiden tutkimus seka tyOntekijOiden henkisen asenteen ja tyi5tehtavien omaksumisen tutkimus. "Paarnaarkla on liuku- ja tahtityOn
kehittaminen Taylor-systeemin ja Fordin jarjestelman malliin, koneiden ja tyOntekijain tempon sovittaminen toisiinsa, lepohetkien edullinen jarjestatninen ja urakkasuoritusten standardisoiminen". 199 Naisten laaja-alaisen rekrytoimisen taustalla oli taloudellisten tekijOiden
ohessa yha tietoisempi ajatus tyiintekijan psykologisesta soveltuvuudesta tyiitehtAvaansa. Naiset todettiin sopivimmiksi juuri liukuhihnamaiseen tyiiskentelyyn napparyytensa ansiosta.
Liikkeenjohto pyrki tyOntutkimusten avulla vahvistamaan otettaan
tys3prosessin valvonnasta. TyOnjohto ei ollut taysin selvilla, kauanko
maaratyn tyOn tekemiseen kului aikaa tai kauanko siihen olisi pitanyt
kulua. Ensimmainen aikatutkimusmies palkattiin Oy StrOmberg Ab:n
tehtaalle vuonna 1934, mutta olosuhteiden takia tyo kohdentui varasto- ja tyOsuunnitteluasioihin. Rationalisoimistykin Edistamiskeskus
palkkasi seuraavana vuonna paatoimisen sihteerin aikatutkimusten
edistamiseksi. Ratkaiseva sysays oli kuitenkin kansainvilisen Charles
Bedaux'n aikatutkimustoimiston toiminnan aloittaminen Suomessa
vuonna 1934. Toimisto tarjosi palveluksiaan korkeasta hinnasta ja saikin toimeksiantoja mm. Arabian tehtailta, Suomen trikoosta, Fazerin
makeistehtaalta ja Suomen Gummitehtaan Savion tehtailta. MaAritietoisinta tyo oli Arabian tehtaalla, jonne perustettiin erityinen tykintutkimusosasto. Sodan puhjetessa siella tytiskenteli seitseman ammat198 Griinfeld 1934, s. 618-628.
199 Oksala 1942, s. 139.
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timiesta. YhtiO lahjoitti mptis Tuotantokomitealle varoja tykintehotoiminnan edistamiseksi. m Fazedlla Bedaux-palkanmaksujarjestelma otettiin käytteNin vuonna 1935. 201 Suomessa tyOntutkimuksia tehtiin 1930luvun lopulla myels Valtion Lentokonetehtaalla, Tampereen Pukutehtaalla ja Sorsakoski Oy:ssA. 202 Kuten liitetaulukossa 9 on esitetty Arabian, Karl Fazerin ja Suomen Gummitehtaan osalta, tytin mekanisoinnilla ja tehdyilla tyOntutkimuksilla ei ollut kielteista vaikutusta naisten
maaraan 1930-luvun lopulla. Yksi seikka kuitenkin on ilmeinen: vaimojen siirtyminen tehtaisiin seka niiden uudenaikainen koneistaminen ja rationalisointi olivat samanaikaisia iltniiiità.
Tapaturmat ja ammattitaudit

Ammattientarkastuksessa vuodelta 1919 todettiin, etta tekniikan kehittyessA trlitapaturmat olivat lisaintyneet, samoin ammattitaudit,
minks kehityssuunnan katsottiin olevan ilmeisen yhteiskuntavaaran. 203 Tyiisuojelu oli puutteellista. Asiantilaa pyrki korjaamaan nelja
naispuolista ja kandeksan miespuolista ammattientarkastajaa seka
kunnalliset tarkastajat. Erityisen paljon onnettomuuksia tapahtui tyi5hOn tottumattomille ja ammattitaidottomille tyOntekijOille. Naisten
siirtyessa fyysista voimaa vaativiin tOihin sahoille ja lastaustOihin, joutuivat he usein tyiitapaturman uhriksi.
Kaavio 3: RekisterOidyt tyotapaturmat Suomessa vuosina 19001940
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Lande: Hoskola 1989, s. 105.
200 Suviranta 1942, s. 167; Niini 1964, s. 2; Kettunen 1990, s. 371.
201 Ivonen 1987, s. 93.
202 Teras 1992, s. 257; Kettunen 1990, s. 371, 379-381.
203 Anunattientarkastuskertomus 1919, s. 66.
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Vuonna 1920 naisten osuus tapaturmista oil 17 prosenttia, vuonna
1945 noun 21 prosenttia. 2°4 Alakohtaisesti tapaturma-alttius vaihteli.
Paperi- ja puutyOlaisten turmat sattuivat tyOntekijOiden ollessa nuoria
ja tottumattomia. Lahes puolet vahingoista oli lievia kaden tai sormien loukkaantumisia, puristumia, litistymii, ruhjoutumisia ja katkeamisia. YOaikaan sattui useammin tapaturmia kuin paivatOissa. Vuonna
1929 44 prosenttia turmista oli koneen aiheuttamia. Puuteollisuudessa sattui eniten onnettomuuksia sahoilla, paperiteollisuudessa yli puolet tapauksista sattui selluloosatehtaissa.205
Mitka tekijat sitten aiheuttivat tyOtapattumia? Tytintekijan oma huolimattomuus tai valinpitimattOmyys arvioitiin vain osasyyksi. KOysitehtaalla naistykintekija koetti kasin irrottaa koneen syOttOketjun
tarttunutta pellavatuppoa. Piikki tarttui sormeen ja samalla kasi
meni niin lahelle syltittOvalssia, etta valssit vetivat kaden valiinsa melkein olkapaahan asti. Pak lavistivat monesta kohdasta kasivarren
ennen kuin tyOtoveri huudon kuultuaan ehti pysayttaa koneen. Spataketjun edessa oli varoitustaulu ja tuppojen irroittamista varten rautakoukut. Selluloosatehtaalla nun ikaan varoitustauluista huolimatta
naistyOntekija joutui massabingenin kuljetuskairaan kurkottaessaan
talikollaan massaa noin kolme metric korkean riman ylareunasta. Han
oli nostanut toista jalkaansa lattiasta ja laskiessaan sen astui vahingos-

sa kairasyvennykseen ruhjoutuen kuoliaaksi.
Naisten pitkat hiukset olivat viela 1920-luvulla monien turmien syynä. Sahalla eras nainen jai letistaan kiinni akseliin ja loukkaantui pahasti. Virolandella sahan omistajan talousapulainen haki purua lehmien kuivikkeeksi kulkien akselin alitse. Hanen palmikkonsa tarttui siihen kiinni ja hiukset kiertyivat akselin ympari. Painahka irtosi kokonaan puristuksessa ja nainen kuoli mykihenunin verenmyrkytykseen.
Tamperelaisessa pukutehtaassa naistykintekija kumartui, jolloin hiukset tarttuivat akseliin ja paanahka irtosi. Nainen joutui pitkaaikaiseen
sairaalahoitoon.
llyOlaisnaisten tyOasut olivat tavallisia vanhoja vaatekertoja ja sopimattomia tyOskentelyyn koneistuvissa tehtaissa. Tampereella puuvillatehtaassa rengaskehruukoneella tyOskenteleva naistytintekija nojasi
seinaan tykinsa lomassa, jolloin han liukastui ja jalat joutuivat koneen
alle. Toinen jalka kohosi hieman lattiasta, jolloin kengan karki osui
sylinterin nieluun vetaen jalan kokonaan valiinsa. Jalka katkesi monesta kohtaa. Tapaturman syyksi todettiin tyOntekijan sopimattomat
jalkineet. Tina oli vanhat kavelykengat, joiden puukorot olivat kuluneet liukkaiksi naulojen tyOntyessa esiin. Lisaksi kengan karjet olivat
risaiset, joten riekaleet tarttuivat helposti kiinni sylinteriin kohtalok204 SVT D II, TyOtilastoa 1920; SVT XXVI, Tapaturmatilastot 1930-45.
205 SVT XXXII 12, Witykintekijat 1929, s. 92-93.
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kain seurauksin. Vuoden 1926 alussa Hosianoffm sahalla akselin alitse
kulkeva nainen jai kiinni huivistaan ja pyiirittyian useita kertoja akselin ympari, ruhjoutui ja kuoli. Muutaman kuukauden tyOssa ollut
meijerin naistytinteldji jai villatakin liepeesta kirnun vaivausakseleihin. Naisen yrittãessa irrottautua hihansuukin tarttui kiinni vetien
kasivarren akselin ympari. Muut tyOntekijat hatdantyivat huudoista
eivatki ymmartaneet pysayttia konetta. Oy Savon tulitikkutehtaalla
Kuopiossa tyOlainen tarttui vaatteistaan kihmi vanerisorvin kierteille
ja loukkaantui pahoin. Sahalla nainen tarttui hameestaan akseliin ja
ruhjoutui kuoliaaksi. Hanelle oli tarjottu tyOpukua eli "overallia", mutta lihavana ihmisend han naytti mielestaan kovin naurettavalta haalareissa.
VakuutusyhtiOt tulivat joissain tapauksissa yrityksid vastaan: eras
yhtiO antoi alennusta vakuutusmaksuissa Oy Manillan kOysitehtaalla
Turussa, koska seka miehet etta naiset suostuivat tpliskentelemaan
housumallisissa tyOpuvuissa. Enso Gutzeitin Hietasen sahalla johdon
ja tyiintekijOiden edustajista koostuneen turvallisuustoimikunnan puheenjohtaja antoi yhdelle sahatyOlaisnaiselle ilmaiseksi kankaan, jotta
tams ompelisi silta itselleen asianmukaisen tykipuvun esimerkiksi
muille. Toimikunnan mielesti naisten vastahakoisuus hankkia tyiipuvut johtui vanhasta tottumuksesta.206
TyOlaisten valinpitamattOmyytta ja sopimatonta vaatetusta ei kuitenkaan voitu yksin osoittaa tapaturmien aiheuttajiksi. Tyiikohteet olivat varsinkin ajanjakson alkupuolella turvattomia ja onnettomuusalttiita. Varkauden selluloosatehtaalla naistytintekija tipahti lastusailiOn
mukana keittokattilaan. Tykitoverit alkoivat kaivata naista, jonka vaatteen riekaleita lOytyi myOhemmin massan seasta. Suomen Sokerin Auran tehtaalla naistyOntekija, jonka tehtavana oli paikata varastossa olleet rikkinaiset sakit, oli tullut vaakahuoneen kautta siltaa pitkin varaston ovelle katsoakseen oliko slime juuri tuodussa kuormassa rikkindisia sakkeja. Havaittuaan ettei niita ollut, han kiantyi ja astui harhaan. Han yritti saada tukea ovesta, se kaantyi seinaa pain ja nainen
putosi sillalta kivettyyn maahan ja kuoli heti. Onnettomuuden jalkeen
sillalle laitettiin kaidepuut ja jalkalista.
Myrkytykset lisaantyivat tehdastOissa 1930-luvulta. Helsinldlksessa ja1kinetehtaassa liimattiin kumiliimalla valipohjia kenkiin. Liimana kaytetdin joko valmiiksi sekoitettuja liimoja tai liuosta, jok y saatiin liuottamalla
raakakumia bensooliin. Halvemman hinnan vuoksi eraat tehtaat kayttivat
saksalaista kumiliimasekoitetta, joky sisalsi mm. rikkihiika. TyOntekijat
saivat pahoinvointi- ja pyOrrytyskohtauksia. Tasty huolimatta tyOnantajat
eivat lopettaneet myrkyllisen liiman kAytti5a, ennen kuin poliisi ammattientarkastajan kehotuksesta esti sen jatkuvan kaytOn.
206 Turvallisuustoimikunnan pOyakirja 8.5.1930. Enso Gutzeit Oy:n arkisto. ELKA.
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Erailld sahoilla kokeiltiin puutavaran kastelemista elohopealiuoksella sinistymisen estamiseksi. Yleensa kastelun suorittivat naiset. Osa
tyOntekijOista sai liuoksesta ihotturnaa ja eraalla sahalla kaksi naista
jouduttiin viemaan sairaalaan myrkytyksen takia. Ltikki totesi myrkytysten johtuneen kaytetysta liuoksesta. TyOnteldjat olivat kayttaneet kumikasineita. Myrkytyspaikalla tyOskennelleet vaittivat kuitenkin, etta muovikasineet syeepyivat rikki. Oulun tarkastuspiirissa tapahtui vuoden 1936 aikana viisi tapaturmaa puun sinistymista estavan
ns. dowicidi-liuoksen takia. Ne olivat ensimmaiset tamintyyppiset,
tarkastajan tietoon tulleet myrkytystapaukset. Naisten tybaloista vaneriteollisuudessa olivat kasien ja kasivarsien ihottumat yleisia liimojen kaytiin takia ja ongelmana viela pitkalle sodan jalkeenkin.207
Tulipalot olivat yleisimpia onnettomuuksia tulitikkutehtaissa. Oy
Savon tulitikkutehtaalla Kuopiossa sattui perakkain 21 onnettomuutta
siten, etta tulitikut syttyivat pinkkakoneessa tuleen polttaen naistyOnteldjOiden kadet ja kasvot. TyOnteldjOille oli tarjottu naamaria ja
sineita, mutta nama pitivat niita hankalina, koska ne salpasivat hengityksen ja tekivat olon tukalaksi. Samalla tehtaalla sattui seuraavana
vuonna samasta syysta tuhoisa rajandysmainen palo. Pakokauhun vallassa naiset pyrkivat ulos palavasta salista. Heists kaksikytnmenta sai
pahoja palovammoja ja kaksi tyOntekijaa kuoli sairaalaan vietiessa.
Tehdyssa onnettomuudentutkinnassa havaittiin varaovien olleen sopimattomissa paikoissa. Tungoksessa ja ahtaissa tiloissa naisten oli
vaikea padsta ulos. Toinen syy oli se, etta tyiiajan alussa oli tuotu
paljon irtokasoja pakattavaksi. Tulitikkutehtaissa taman tyyppiset
onnettomuudet olivat yleisid. Tikkujen paloarkuutta yritettiin vahentad kastelemalla niita.
Tulipaloja oli muillakin ty6paikoilla ja syyna saattoi olla tyOntekijan
ajattelemattomuus. Eraan helsinkilaisen leipomon siivooja taytti sallytyspurkin bensiinilla ja rupesi pirskottelemaan sits lanunityshuoneen seinille torakoita tappaakseen. Uunissa ollut avotuli oh sammunut, mutta Minos aiheutti bensiinin syttymisen ja rajahtamisen. Siivooja kuoli palovammoihin.
Tapaturmat lisiantyivdt 1930-luvun puolivaliin saakka. Kasvu selitettiin vasymyksella ja tuotannon kasvun takia palkattujen tytintekijOiden tottumattomuudella. Alaikainen tyttii tykiskenteli kirjaajana
puuhiomon kuorintaosastolla massapuuelevaattorin daressa. Han
meni korjaamaan kiinni takertunutta puuta, mutta jai jalastaan kiinni
elevaattorihihnan ja kulku-uran valiin. Elevaattori jouduttiin osittain
purkamaan, ennen kuin tajuton tyttO saatiin irrotettua. Tytiin sadri
murskaantui. Onnettomuuden tutkinnassa paljastui tytiin alaikaisyys,
207 Entisen ammattientarkastaja Kirsti Arjanteen antama suullinen tieto 18.3.1994.
Han tarkasti 1950-luvulla Pohjois-Karjalan piirin vaneritehtaita.
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kuten myOs se, etta han oli nuorilta kielletyssa vuorotyOssa. Ilmeni
my6s, etta tytOn isa oli pyytanyt tyOnjohtajaa ottamaan timan tOihin.
Syyte nostettiin seka isaa etta tehtaan johtoa vastaan.208
Tapaturman sattuessa tyOntekija ei saanut valttamattd korvausta tai
korvaus oli hyvin pieni. Salmissa saaressa sijaitsevalta Hosianoffm sahalta palaamassa olleet kandeksan tyOntekijaa hukkuivat. Omaiset eivat saaneet korvausta mistaan, koska tapaturrnavakuutusyhtiOn mukaan ei ollut naytetty toteen, etta matka tyOpaikalle ja sielta pois olisi
ollut erityisen vaarallinen.209 Toisessa sahalla tapahtuneessa tapauksessa nainen ruhjoutui tyOkyvyttOmaksi jaityaan vaatteistaan kiinni
syOttOkoneeseen. SyOttOkone oli madrayksista huolimatta jatetty suojaamatta, joten ty6nantaja tuomittiin sakkoihin, minks lisaksi him joutui maksamaan kipurahoja, liakarinkuluja ja elatusrahaa. Kuollut ty6ntekija tuli useimmiten tyOnantajalle halvemmaksi kuin invalidisoitunut tyOntekija.
Mikali tyOnteldja vammautui omaa huolimattomuuttaan, tyOnantaja
ei korvannut mitaan. 21° Ammattientarkastajien mukaan vakuutusyhtiOt vaikeuttivat korvausten maksua. Otavan sahalla 16 vuotta ty6skennellyt nainen sai silmavamman ty6tapaturmassa. Muutamaa vuotta
myOhemmin han menetti nakOnsd. Laakarintodistuksen mukaan han
oli sokeutuessaan jo osittain tyOkyvyn menettanyt, joten korvaukseksi
tuli vain 63 markkaa vuodessa. TyOnantajat olivat my6s varsin tylyja
tapaturmassa tyOkykynsi osittain menettaneita kohtaan - heille ei
yleensa osoitettu kevyempia tOita.211
Helsinkilaisessa tulitikkutehtaassa kaksi tytt6a paloi tehtaan mukana kuoliaaksi. Palon syy oli anunattientarkastajan mielesta tyOnantajan
huolimattomuus. Tarkastaja teki syytteeseenpanoilinoituksen, mutta
oikeus vapautti tyOnantajan vastuusta. 212 Tarkastajien mukaan vakuutusyhtiOt mytis viivyttelivat korvauksien maksussa.213
Ammattitaudeista alettiin puhua aikaisempaa yleisemmin 1930-1uvun alkupuolella, vaikka kisitteet olivat viela tismentymattOmid. Maahan perustettiin entista enemman myrkkyja valmistavia ja niita kayttavia tehtaita. Tiettyjen myrkkyjen, kuten rikkidioksidin, vahEsta
esiintymista tehdasilmassa pidettiin kuitenkin yleisesti terveellisena
208 Tapaukset on poimittu atnmattientarkastuskertomuksista 1923-36.
209 Ammattientarkastuskertomus 1923, s. 17; Vuodesta 1925 tyomatkat tulivat tapaturmalain piirlin.
210 Jo vuoden 1895 laissa oli sainnOs "tOrkeasti huolimattomuudesta", jonka perusteella korvausta ei tarvinnut suorittaa.
211 Ammattientarkastuskertomus 1923, s. 34-35.
212 Ammattientarkastuskertomus 1925, s. 43.
213 Ammattientarkastuskertomus 1929, s. 29.
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ja muita tauteja karkottavana. 214 Vuodesta 1926 alettiin tyi5vaen tapaturmavakuutuslain mukaisesti suorittaa korvausta ammattitaudeista.
Vuosina 1926-35 ilmoitettiin 275 ammattitautitapausta, joista 136 oli
naisilla ja 139 miehilla. Vuosina 1935 ja 1939 anunattitautisaannOksia
uusittiin. Tautitapauksia rekisterOitiin yha kasvava maara:215
1936
1939
1942
1945

Tapauksia
69
109
125
325

Naisia
34
74
53
261

%
49
68
42
80

Ty•tivaen tapaturmavakuutuslaki laadittiin heinakuussa 1925 ja tuli
voimaan seuraavan vuoden alusta. Lain sisaltO oli lyhyesti se, etta
jokainen, joka teki toiselle ruumiillista tyOta, oli vakuutettava tapaturman varalta. Yksityiset tytinantajat hoitivat asian ammattientarkastajien mukaan tekemalla sopimukset vakuutusyhtiOn kanssa tai siirtamalla vastuun kunnan ryhmivakuutukselle. 216 Tapaturmansuojelutoimikuntia eli turvallisuustoimilamtia perustettiin tehtaisiin 1930-luvulla erityisesti puunjalostusteollisuudessa. Jasenina niissa olivat sekd
tylinantajat etta tyOnteldjat.217 Vuonna 1935 tuli voimaan uudistettu
tyOvaen tapaturmavakuutuslaki, jossa tykinantaja velvoitettiin antamaan korvaus tyOssa sattuneen tapaturman aiheuttamasta ruumiinvammasta. TyOntekijan kannalta laid ei olennaisesti parantanut oloja.
Fyysisen suojelun ennaltaehidisya rohkaisi kansainvalinen Safety
First eli Turvallisuus ennen kaikkea
joka perustettiin Yhdysvalloissa vuosisadan alussa. Sen tarkoituksena oli tyOnantajien ja tyOntekijOiden yhteisen, tapaturmien vastaisen toiminnan jarjestaminen.
Liike oli selkeasti tyOnantajien ohjauksessa. Toiminta konkretisoitui
tyiipaikkojen turvallisuustoimikuntiin, joita perustettiin 1930-luvulla
myOs suomalaisiin tehtaisiin. 218 Toinen ennaltaehkaiseva tyijmuoto,
jolle tyonantajat olivat suosiollisia, oli pysyvan Tykivaen suojelus- ja
huoltonAyttelyn avaaminen Helsinkiin lokakuussa 1911.219

214 Ammattientarkastuskertomus 1938, s. 24.
215 SVT XXVI, Tapaturmatilastoa 194345, s. 19.
216 Ammattientarkastuskertomus 1926, s. 27.
217 Ammattientarkastuskertomus 1930, s. 43.
218 Ks. tarkemmin Suikkanen 1983; Kuusi 1931 II, s. 516-518.
219 Nayttelyn sisillOsta ja toimintaperiaatteista ks. Markelin-Svensson 1921, s. 281-284.
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Huoltokonttorit
Ammattientarkastaja Jenny Markelin-Svensson kirjoitti 1920-luvun
alussa yhteiskunnassa aletun tunnustaa, etta tyOntekijOiden huollosta
ovat vastuussa seka valtio, kunnat etta yksityiset tyOnantajat. Tarkastajan mukaan maailinansodan ja kansalaissodan luomat poikkeukselliset olot olivat vaikuttaneet siihen, etta varsinkin suurteollisuuden
tylinantajat katsoivat tarpeelliseksi entistd enemman kiinnittAA huomiota tptivienhuoltoon. Ennen muuta pyrittiin parantamaan tyOntekijOiden asunto-oloja. Tykinantajat rakennuttivat uusia, tarkoituksenmukaisia tyOvienasuntoja. Niin Hain vanhojen ja sairaiden tyOntekijOiden huoltoon kiinnitettiin aikaisempaa enemman huomiota. Samoin lasten ja nuorison huolto terveen ja voimakkaan tyOlaisjoukon
aikaansaamiseksi nahtiin tarkeaksi. Yksi osoitus tyOnantajien pyrkimyksesta saannellã tyOntekijOidensA oloja olivat huoltokonttorit.22°
Suomalaiset tyOnantajat olivat omaksuneet kaytannOn ulkomailta.
Ensinunãinen huoltokonttori otettiin kayttiiiin vuonna 1915 KymiosakeyhtiOn tehtailla, sitten Tampereen Puuvillatehtaalla ja Kone- ja
Siltarakennus Oy: ssa Helsingissa. Vuonna 1923 niitá oli icymmenessa
tehtaassa.
Huoltokonttorien tehtivit vaihtelivat yrityksittain. ErãissA tehtaissa
konttori hoiti tyiintekijOiden siánn011iset maksut. Toisissa harjoitettiin mytis lainaus- ja saastOkassatoimintaa, vAlitettiin asuntoja, toimitettiin yhteisostoja ja hankittiin alennuksia tyOnteldjOille. Muutamissa
yrityksissa lastenhoito oli huoltokonttorin tehtavAná, samoin huviretkien, kurssien ja muun virkistyksen jarjestAminen. Leimallisesti huoltokonttoritoiminta oli kuitenkin suurten yritysten sosiaalinen ty6muoto. 221
Huoltokonttorit eivat rajoittuneet vain teollisuuslaitoksiin. Niita oli
myOs palveluyrityksissa. Eriissa suuressa liikkeessa Helsingissa siirrettiin joka tilinmaksusta 10 prosenttia tyOlaisten palkasta heidan nimelleen pankkiin. Tasta he saivat ottaa maksaakseen veronsa. Ty•51Esilk oli ilmoitettu, eta jos ulosottomiehet tAsta huolimatta esittMt
maksamattomia verokuitteja konttorissa, erotetaan ne tyOlaiset, jotka
ilman taysin pakottavia syid ovat kayttineet veroihin tarkoitetut varat
muuhun.222 Huoltokonttorien tehtiva ei náin ollen ollut ainoastaan
paivittAisen maksuliikenteen helpottaminen, vaan tytilaisten kasvattaminen rahan kayttkitin ja saastavaisyyteen.
n

220

Ammattientarkastuskertomus 1933, s. 36.

221 Markelin-Svensson 1923 a, s. 420-421.
222 Ammattientarkastuskertomus 1931, s. 32.
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Yhteenveto
Tarkastajille raportoitujen onnettomuustapausten ja ammattitautien
kuvailuista avautuu nakyma ei ainoastaan naisten tyOtehtiviin ja
den vaaroihin, vaan myslis heidan pukeutumiseensa. Kertomuksista
piirtyy kuva vanhoissa, kovin kuluneissa asusteissa tykiskentelevista
naisista, mika on ristiriitainen toisen, 1920-30-luvulla tehtyjen dokumentti- tai propaganda-elokuvien valittaman kuvan kanssa. Elivissa
kuvissa naisilla on valkeat huivit ja esiliinat, hiukset visusti huivin
alla ja ehjit asusteet. Siisteja, naisia siisteissA tehdassaleissa.223

3. Hiipuva kotiansioty6
Naisten siirtyminen tehdasteollisuuteen merkitsi kodin ja tyOpaikan
vahittAista eriytymista. Erkaneminen ei kuitenkaan ollut itsestaAnselvyys tai yhtakkinen tai edes ilmeinen. YhtliltA kasityOn ja tehdastyOn
ero on erityisesti teollistumisen alkuvaiheessa vaikeasti rajattavissa.
Tehdastyki on yleisesti erotettu varsinaisesta kasityOstA ja kotiteollisuudesta sen perusteella, cud tyiSpaildca sijaitsi fyysisesti muualla kuin
kotona. Kotona tehtavk alihankintatykit edustivat tuotantoprosessissa
pAAttyvaa, vaihetta. Pentti Virrankosken mukaan maaseudulla vahvempana kuin kaupungeissa elanyt "ansiokotity6" 224 taantui pahoin 1920luvulla, joskin eriaikaisesti eri alueilla. Taantuma nakyi erityisesti pukukankaiden ja nauhojen kudonnassa seka kenkien valmistuksessa.225
Vielã vuosisadan vaihteessa suhteellisen suuri osa tyiMisnaisista
teki kotiansiotyOta Ilhimarkkinoille tai tehtaille ja tplipajoille alihankintatOitA. 226 Tykinantajat teettivat naisilla etenkin ompeluthita, mutta
mylis muita kasitoita punostOista kirjansidontaan. "Miesten housuja,
naisten paãllystakkeja, paitoja, esiliinoja, alusvaatteita annetaan kappalekaupalla koteihin ommeltavaksi ja palkat ovat sellaisia, etta niistA
ei kehtaa puhua. Monen lapsen Aiti, ty5tOn ompelija, joskus huonosti
palkattu tyOlAinen tavallisesta tykista tultuaan valmistaa kappaletyiita,

223 Ks. Littoisten verkatehdas, Kaukaan tehtaat ja Kymmene Oy:n tehtaat elokuvassa
Tykivaenhuolto Suomen tehtaissa 1928. SEA.
224 Tissa yhteydessi on paadytty kayttamiln termia nkotiansioty6". Kotiansiotykitutkimuksesta ks. Salmi 1991, s. 5-11.
225 Virrankoski 1994, s. 649-658.
226 Pentti Virrankoski mairittelee "ansiokotiteollisuuden" sivuelinkeinona harjoitetuksi kasitytiksi. Virrankoski 1994, s. 12, 645; Kotiansioty6 on erotettava perinteisesta
perheenaitien tekemasta palkattomasta kotitytista. Ks. Taimio 1990; Boris - Daniels
1989.
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monta kertaa yOn raskaina ja vaikeina tunteina, paivan tOista jo vasyneena."227
Kotiansiotykita tekivit useimmiten kotiaidit ja lapset lisaansioiden
takia. Mita tarkemmaksi tyOvaensuojelusaannOkset suurteollisuudessa
tulivat, sits ongelmallisemmaksi kavi kotitiiita tekevien aitien ja lasten
asema. 228 TyOnantajille alihankintatplit olivat kuitenkin edullisia. Palkkakustannusten lisaksi tyiinantajat sadstivat my& tyOhuonekustannuksissa ja valttyivat tyOsuojelulakien maarayksilta. 229 Y1eisend kasityksend tystivaestkin piirissa oli, etta juuri kotity6 alensi palkkatasoa
vaatetusteollisuudessa. 23° KotityOn arveltiin mykis olevan paasyy siihen, etta naisten ammatillinen jarjestaytymin.en ei kaynnistynyt siina
maarin kuin miesten. Herknerin sanoin: "osa naisten epaedullista tyiiehdoista johtuu epaidematta naisluonteen omituisuudesta, osa taas taloudellisista seikoista, kuten kotityOsta".231
Kotityli oli useissa maissa tarkea sosiaalipoliittinen kysymys, mutta
Suomessa siihen ei kiinnitetty erityista huomiota ennen 1920-lukua.
Syyna tahan oli se, etta tyiivaenkysymys Suomessa tarkoitti siihen
saakka ensisijaisesti tehtaissa tehtya tykita, jolloin ei otettu huornioon
poikkeusoloissa tyOskentelevien ongelmia. KotityOntekijat nousivat
kiinnostuksen kohteeksi 1920-luvulla, koska heita jai paljon tyOtte•maksi.232 Ensimrnaisen maailmansodan ja1keen suuret tehdasmaiset
tykipaikat useissa kaupungeissa vahensivat "halvalla varastotyesllaan"
kasitykiliildceiden tilaustiiita ja kavensivat kotityOlaisten tyi5- ja ansiomandollisuuksia. Tata kehitysta ei kuitenkaan pidetty pellastian
kiekeisena ilmiiina, sills tyiisuojelun kannalta sills nahtiin olevan
mytis edullisia vaikutuksia. Ty45 siirtyi tyOsuojelulainsaadinnOn alaisiin ja siten kontrolloituihin tykipaikkoihin.233
Kotiansioty6 otettiin tarkastelun kohteeksi juuri sen piirissa ilmenneiden epakohtien vuoksi. Terveydelliset haitat niin tyOntekijalle kun
hanen perheelleenkin olivat keskeisia kotityiin rajoittamista puoltaneiden mielipiteissa. Ulkomailla asiaan oli kiinnitetty huomiota jo
vuosisadan alussa. Esimerkiksi Englannissa oli vuonna 1909 saadetty
227 "Mita seuraa naisten syrjayttamisesta". Kirj. S-K. Kilpi. Toveritar 4/1934, s. 45.
228 Esim. Parssinen Hilja "Kotitytin suojelus". Eteenpain Kalenteri kansalle II. 1905,
s. 37-44.
229 "Naisten ammatillinen jarjesaytyminen". Kirj. Olga Leinonen. Toveritar 3-4. 1926,
s. 5-6
230 "Mita seuraa naisten syrjaytdmisesta". Kirj. S-K. Kilpi. Toveritar 4. 1934, s. 45.
231 Herkner 1902, s. 112-113.
232 Vida 1800-lopulla esim. kotiompelijoilla oli runsaasti tOita ks. Oittinen 1989, s.
64.

233 Waatetustykintekijain tyOolot ja kotity6 vuonna 1926". SA 1926, s. 369.
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kotityOlaki, jolla saidettiin kotitykista maksettavat palkat. Saksassa saadettiin vuosina 1911 ja 1923 asetukset, joiden mukaan asuinhuonetta
ei saanut kayttaa kotiansioty6hOn. ICansainvalisissa tyiikongresseissa,
kuten vuonna 1910 Brysselissa, todettiin etta kotiansiotyOkysymys oil
ennen muuta palkkakysymys ja korostettlin, etta kaikki tyOvaensuojelua koskevat lait oli ulotettava mykis kotitykihiM.234
KotityOlaisten terveysvaarat aiheutuivat siita, etta heidan
huoneensa olivat ahtaita, vailla iihnanvaihtoa ja huonosti valaistuja.
Ruotsissa vuonna 1917 tehdyn tilaston mukaan suurin osa kotityOlaisista kaytti tykihuoneenaan makuuhuonettaan tai keittiOta. Asuinolot
suurimmissa kaupungeissa olivat huonot, joten voidaan olettaa, etta
kotitylilaistenkin tilanne oli heikko. RaatalintyOssi muodostuva pOly,
hOyryt ja kosteus pilasivat huoneiden ilman. Lisaksi tyOskentely huonossa valaistuksessa ja kumarassa asennossa heikensivat terveytta. Samassa huoneessa valtnistettiln myos ruoka ja toimitettiin muut kotiaskareet, eika ahtaan tilan puhtaanapito onnistunut parhaalla mahdoffisella tavalla. Koska suurin osa kotityOnteldjOista oli pienten lasten Niteja, terveydelliset vaarat koskivat myOs lapsia. Saksassa tehdyn
tutkimuksen mukaan kotityiita tekevit olivat sairaampia kuin tytihuoneissa tyOskentelevat. KotityOntekijOiden lapset sairastivat niin ikaan
enemman, eivatka menestyneen koulussa yhta hyvin kuin muut lapset.
Kotiansiotykin tekemiseen ffittyi mylis tytiaikaongelma. Jotta kotityOldiset olisivat paãsseet hyville palkoille, heidan oli tehtava
paivia, jotka saattoivat venya ykihkin saakka. SaannOffiset lepohetket
jaivat pitamatta, samoin usein sunnuntailepo tai kesaloma. Kukaan ei
myOskain voinut valvoa, teetettiinkii tOita mytis alle 15-vuotiailla. Aidin liikarasituksen arveltiin vaikeuttavan koko perheen
kotiaskareisiin ei jaanyt aikaa. Kotiansiotyki ei ollut monillekaan paaasiallinen tuion1ande, vaan keino hanklda sivutuloja.
KotiansiotyOn vaaroista mainittiin myOs tarttuvien tautien uhka.
KotityOlaisten terveydentilaa ei kontrolloitu, ei mys5skaan kotien puhtautta. Niinpa pidettiin mandollisena, etta muun muassa tarttuvat taudit ja systipalaiset saattoivat helposti siirtya vaatteiden tilaajalle. Tehdyissa selvityksissa kotityOta ei esitetty kuitenkaan kokonaan lopetettavaksi. Tarjosihan se tyOlaisperheille valttamattOrnia lisiansioita.235
KotiansiotyOlaisten mairaa on vaikea arvioida. TyOt olivat leimallisesti kausiluontoisia, nfiti tehtiin epasairm011isesti perheen rahantarpeen mukaan ja tyOntekijat vaihtuivat usein. Pelkkaa kotiansiotytita
tekevat olivat tyOttiimana noin kolmasosan vuodesta. Vaikka alalla
tyOskentelevien kokonaismaarai on vaikea arvioida, kunnallisten ammattientarkastajien kertomuksista voidaan kuitenkin lOytaa suuntaa234 "Kotity6 vaatetusteollisuudessa", SA 1927, s. 490.
235 "Kotityii vaatetusteollisuudessa", SA 1927, s. 489-493.
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antavia tietoja naisten maarista: muun muassa vuonna 1924 Turussa
toimi 57 yksinain tykiskentelevaa ja 123 yhden tai useamman apulaisen kanssa telita tekevaa kotityiintekijaa. Apulaisia oli kaikkiaan 261.
Helsingissa yksin tykiskennelleiti oli 50 ja apulaisten kanssa 61. Apulaisten maara Helsingissa oli puolet pienempi kuin Turussa eli 137. 236
Madrat vaihteLivat siten kaupungeittain ja vuosittain muista tyiitilaisuuksista riippuen vaheten kuitenkin asteittain 1930-luvulle tultaessa.
Se, etta aviovaimot kavivat tOissa kodin ulkopuolella ja/tai tekivat
Oita alihankkijoina ei yksinhuoltajaperheissa tai muutoin heikosti toimeentulevissa perheissa riittanyt, vaan vaimot hankkivat myiis muita
lisaansioita. Paperi-, puu- ja kutomateollisuudessa tyiiskentelevilla ei
juurikaan ollut sivuansioita, mikali he kavivat vuorotijissa. Mika sivutykihtin jouduttiin turvautumaan, oli se hierontaa, karjanhoitoa, kutomista, ompelutyOta, siivoamista, pyykinpesua, marjastusta, sienestysta, kukkien ja kasvimaan tuotteiden myyntia seka kampausta. Miesten yleinen sivuansio oli tehdasyhteisOssa kalastus.237
Kotiansioty6 oli siina mielessa nikymatOnta tytita, harmaata taloutta, ettei sits useinkaan kirjattu virallisiin tilastoihin. Jos perheenaidit
saivat joutohetken palkkatyiistain, he oitis kiiruhtivat tekemaan jotain muuta ansaitakseen pennosia perheilleen. Naisten tykin kirjo oli
laaja. Toimetonna ei osannut eika saanut olla, se oli laiskuuden merkki. Naisten anunatillinen joustavuus oli suurempi kuin miesten - kotitaloustOiden ja sekatOiden lisaksi heilla alkoi olla kysyntaa laajenevilla palvelualoilla. Tassa mielessi naisten selviytymisstrategiat esimerkiksi lamakausina olivat miehia paremmat.238

4. Kotiolot
PitkA nuoruus ja odotettu avio
Tyolaisnaisille "vanhanpiulan" status oli pitkaan ei-toivottu. Mielikuva

nutturapaisesta, lapsettomasta ja artyisasta yksin vanhenevasta naisesta on elanyt kauan. Kuva on vahvasti negatiivinen. On esitetty taman
johtuneen siita, etta viime vuosisadalla kotikulttuurin nousun aikana
naimattomille naisille oli vaikea osoittaa paikkaa. Naimattoman elama
ei houkutellut laajoja joukkoja nuoria naisia, painvastoin, naimatto236 Ammattientarkastuskertomus 1924, s. 28.
237 SVT XXXII 12, Yolityiintekijit 1935, s. 44; SATA 16408-16470. 1991; SATA 1142611435. 1991. SKS; Tamperelaisten tyOliisnaisten monista sivuansioista vuosisadan vaihteessa ks. Markkola 1994, s. 112-117.
238 Mm. Helrnbold 1988, s. 152.
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maksi jaitnista pelattiin ja se saattoi olla vaikeaa ja yksitilista. 239 Avioliittopaatiis siirtyi tehtaalaisnaisilla osin taloudellisista, osin sosiaalisista syista. Kaupunkimainen elAmantapa oli kallis ja pakotti tytkit
elamaan saãstavaisesti. Avioituminen edellytti varallisuutta, asunnon,
huonekaluja ja astioita, znika siirsi avioitumispaatkista. Myos tyiivaeston keskuudessa oli vallalla kasitys, ettei naimisiin voinut menna
omistamatta mitaan. 24° Tarvittavia varoja ei heti ollut kasassa sulhasen
lOydyttya. Osa tytOista joutui viela avustamaan perheitain, varsinkin
lamakausina. 241 Avioliiton siirtaminen saattoi johtua mykis sulhasen
1iikkuvasta tyOsta - tOihin oli mentava sinne, missa niita oli.
NaisjarjestOt korostivat nuorille, avioituville naisille suunnatuissa
kirjoituksissaan keittotaidon ja muiden kodinhoidollisten avujen
hankkimista. Esitettiinpa Saksan mallin mukaan morsiamille tutkintovaatimuksia ennen avioliiton sohnimista. Morsiamen olisi Hidden mukaan tullut esittal viranomaisille todistus siita, end hanella oli tarvittavat taidot.242 Kurssittamisen tarve nousi siita seikasta, etta tyOlaistyttOjen keittotaito oli yhta heikko kuin aitiensa. MyOhemmin mytis
tyOlaisnaisjarjestiit ottivat ohjelrniinsa morsiuskurssit.243
Vuosisadan alkupuoliskon Suomessa avioitumiskãyttaytyminen
muuttui sikali, etta naisten etta miesten avioliittoisuus aleni 1900-1uvun alussa, mutta kaantyi nousuun 1930-luvulla. Suomen naisista avioituneiden osuus oli kymmenluvun alussa vajaat 60 prosenttia, 1930luvun lopulla noin 70 prosenttia. Kuten Karl Pitkanen on todennut,
avioliittoisuus vaihteli kuitenkin suuresti eri ammatti- ja sosiaalirymissä niin maaseudulla kuin kaupungeissakin.244

239 Degler 1980, s. 151-153; Tentler 1979, s. 114, 135.
240 Havainnollinen esimerkki tallaisesta asennoitumisesta on SAK:n tuottamassa
elokuvassa Vastusten kautta voittoon vuodelta 1935. SEA.
241 Hareven 1975, s. 376-378.
242 "Morsiustutkinto". Emantalehti 12/1923, s. 268; Emantilehti 1/1824, s.

6.

243 Mm. Turun etelaisen sosialidemokraattisen piirin naisjaoston paytakirjat morsiuskurssilta 9.11.1944-29.1.1945. TA.
244 Pitkanen 1981, s. 275-299. Syita tahan muutokseen Pitkanen etsii yksiloiden taloudellisesta ja sosia2lisesta asemasta. Han korostaa kuitenkin, etta toimeentulemisen
ehdot olivat suhteellisia: se mika riitti yhdelle, ei riittanyt toiselle. Pitkinen kyseenalaistaa myOs tutkitnukset, joissa avioitumisen alentumista selitetain yksioikoisesti yhteiskunnan murroksella ja kaupungistturdsella.
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Kaavio 4: Avioituneisuus, syntyneisyys ja kuolleisuus Suomessa
vuosina 1900-1945
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Lande: StrOmmer 1969, s. 131-132, liitetilasto 1.
Taloudellisesti parempiosaisille naimattomuus tarkoitti jo 1920-luvulla mandollisuuksia opiskella ja matkustella, tyOldistythille naimattomuus tarkoitti aina kodin ulkopuolista pallckatyiita. Sinansa vaatimus
itsensa e1ittatnisesta ei ollut uusi. Perinteisten agraaristen arvojen mukaan jokaisen oli osallistuttava elatukseensa ja perhetalouden yllapitoon iasta riippumatta: "Pulavuosina tunsi itsensa kovinkin aikuiseksi,
kun antoi saadut pienet palkkiot aidin kateen. Ne olivat tarpeen,
koska isa oli silloin tykittOmana ja jouduimme hakemaan fattasta ruokaa. Kiiyhainhoito jarjesti myiis ruokajakelun. Aiti ja mina kivimme
halleilla syOmassi, mutta isin ja veljen miehinen kunnia ei antanut
periksi jonotella ruokaa ja syOda sits hallimyymalan kopissa. Siksi me
'naiset' kannoimme heille ruuan maitokannussa kotiin. Olin tuolloin
kandeksan vuotias".245
Nuoruus mairitellaan tassa tyOlaistyttOjen elaman kanden murroskauden valiseksi elamanvaiheeksi: koulun paattymisesta 13-14-vuotiaana avioitumiteen kymmenisen vuotta mykihemmin. Aikalaisviranomaiset rajasivat nuoruuden taysi-ikaisyyteen: nuoruus paattyi 21245 Piela 1992, s. 33.
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vuotiaana. Sen jalkeen tyOntekijattaret olivat "naimattomia naisia".
kalaistutkimuksissa nuoruus rajautui pojilla ja tythilla Nieman eriaikaisesti fysiologisin perustein. TytOt olivat "nuoria tyOnteldjiiita" 13-20vuotiaina, pojat 15-22-vuotiaina. 246 Eraissa ulkomaisissa tutkimuksissa
juuri nuoruusaikaa on pidetty ratkaisevana sukupuoliroolien ja ylipaata.an sosiaalisten koodien omaksumisessa. On esitetty, etta tehtaalaistytiit saivat roolimallinsa triipaikoiltaan, mika on tulkittu syyksi ty6laisvaimojen konservatismille ja traditiosidonnaisuudelle.
ten konservatiivisuus on kuitenkin idistelty vaite ja nakemysta vastaan
on esitetty kritiikkia.247
Nuoruudella oli paljon arkisempi sisalte• tytilaistytOille kuin keskija ylaluokan kasvateille. Nuoruudella oli vahva luokkaluonne. Tykivaestestin kuuluneet naiset avioituvat suhteellisen myethaan, keskimaarin 25-vuotiaina. V'
en eli lain sallima naimaika oli naisille 17
vuotta, mutta sits pidettiin liian alhaisena. Taysikasvuiseksi nainen
madriteltiin vasta 20-22 -vuotiaana, sits ennen hanen "ruumiinsa, sen
elimet ja alyllinen seka henkinen olemuksensa eivat viela ole tarpeeksi voimakkaat ja kypsyneet useimpien naisten tarkeimpaan tehtavaan,
aitiyteen".248 Naimisiin menon syy oli usein varsin kaytann011inen:
"Joulukuussa isani kuoli ja minun elamassini tapahtui ratkaiseva muutos. Turvattomuuden tunnossa merlin 19-vuotiaana avioliittoon ensimmaisen kohdalleni sattuneen ja minut huolineen ikaiseni pojan
kanssa".249
Avioitumisen jalkeen alkoi suurella osalla nuorista vaimoista kova
arid. Muistelmista nousevan kuvan mukaan useimpien tiedot avioelamasta olivat varsin hatarat ja nekin saatu "sameista lahteista". Monissa
tapauksissa tytiit olivat taysin tietamattOmia kuukautisten alkaessa ja
hapeillen yrittivat salata asiaa. Nuorena avioiturninen ei asiantilaa valttamatta parantanut, sukupuoliasioista ei juuri puhuttu eika mieslaakareilta asioita kehdannut edes kysya. Nuorille naisille ja aideille alettiin julkaista oppaita ja laakarikirjoissa sukupuolivalistusta kehotettiin
antamaan mandollisimman varhain ongelmien valttamiseksi. 25° Sellaisia kirjoja tyOlaiset saivat harvoin kasiinsa. Tiedonhalu ja suhtautumisen muutturninen henkiltikohtaiseen hygieniaan ja terveydenhoitoon
muokkasivat asenteita kuitenkin 1930-luvulla vapaamielisemmiksi.
Muun muassa Mama Salmela kaansi Suomen Sosialidemokraattiin kir246 SVT MOW 13, TyOlaisnuorisotutkimus 1935, s. 11.
247 Cobble 1988, s. 7; Tentler 1979, s. 1-2; Scott - Tilly 1975, s. 41-42.
248 Kotilieden laikarikirja 1938, s. 548.
249 Tehtaalainen Ida Karkkeen muistelmat 1963. 'MITT.
250 Mm. Kotilieden laikarildrja 1938, s. 543, 767.
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joituksen, jonka mukaan naisten ei enda tarvinnut karsia "miehen
eroottisesta haluttomuudesta tai raakuudesta", vaan han saattoi taloudelliseen rlippumattomuuteensa nojaten esittaa seksuaalisia vaatimuksia.251 Arkielamassa seksuaalisten vaatimusten esittaminen ei
ehka tullut mieleen tai ainakaan puheeksi. "El Aino koskaan itselleenkaan tehnyt selvaksi, oliko se nyt sitten rakkautta heidan valillaan.
Kane sanoi kerran, etta se vaan on kenen kanssa tottuu olemaan, sits
se on tavallisten ihmisten rakkaus". 252 Eika sfind ehtinyt sittemminkaan rakkauden olemusta miettimaan.
Hellahuoneista omiin taloihin?

Ennen avioitumistaan seka, nainen etta mies pyrkivat mandollisuuksien mukaan kokoamaan varoja yhteista kotia varten. "Meidan on koetettava valmistaa ennen vihkimista jotain kuntoon ettei meita voida
syyttaa kevytmielisiksi. Olisikin hyvin ikavaa aloittaa kun toinen tasku
on tyhja ja toisessa ei ole yhtain mitaan. Siita syysta poikaseni rupea
saituriksi vahaksi aikaa, minakin koitan hiukan niin paastaan alkuun„.253
Jo teollistumisen ensinunaisessa vaiheessa oli kiinnitetty huomiota
tyOvlestOn asumisen tasoon, mika suuntaus vahvistui 1910-luvulla.
Yhteiskunnan toimet sosiaalisen asuntotuotannon kehittamiseksi vakiintuivat ja asumiskulttuurissa kaynnistyi uusi vaihe. Prosessi oli kuitenkin hidas, vaikkakin rakennushankkeita aloitettiin, ja 1920-luvun
alussa sosiaaliministeriki alkoi julkaista pienasuntojen tyyppipiirustuksia.254 Asumismukavuutta alettiin pitad ihmisten viihtyvyyden ja tyytyvaisyyden mittarina. Oulun piirin ammattientarkastaja mairitteli kodin merkitysta seuraavasti (1918): "Kun tyOldisella on koti, jossa han
viihtyy ja jonka han tuntee omakseen, silloin se tyi5, jonka hinen on
tehtaaseen suoritettava, olkoompa se kuinka kuolettavaa tahansa, tuntuu hanesta vain verolta, joka on maksettava saadakseen elaa ja tut
lakseen toimeen kauniissa kodissaan." 255 Sen vuoksi ei ollut ollenkaan
yhdentekevai Lyon menestyksellisen suorittamisen kannalta, miten
tehtaalaiset asuivat.
251 Mama Salmela kainsi Ernst Fischerin aihetta kasittelevin kirjoituksen, joka julkaistiin Suomen Sosialidemokraatissa 19.1.1930, s. 12-13.
252 Ptunpulienkeleita ja arkielamia 1981, Haavisto, s. 42.
253 Manta Hellstedtin kirje Eino Salmelalle 9.5.1910. TA.

254 Ks. Pienasuntojen tyyppipiirrustuksia. SosiaaliministeriOn julkaisemia tiedonantoja
1923; 1940-luvun tyyppitaloista ks. Saarikangas 1993.
255 Ammattientarkastuskertomus 1918, s. 26.
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Kasarmit ja VOklisslummit sfistiyiviit 1920-luvulla sosiaalisen
asuntotuotannon
ja valistuksen ansiosta. My6s peiiikaupunkilaisten
asumisviihVvyyteen alettiin kilnnittdd huomiota
rakentamalla puistoja ja siirtolapuutarhoja. Kuvassa
tijO101diskipsia
1930-luvulla Runeberginkadun varrella olevassa putstossa, jossa viherkasvit tosin eiviit
yield kukoista. Valokuvaaja A. Pietinen. Kuva: Museovirasto.

TeollisuustyOvaestOn asumisolot olivat riippuvaisia yhtAilta tyOnantajan halusta ja mandollisuuksista tarjota kelvollisia asuntoja, toisaalta
tyOntekijan ammattitaidosta ja tykiskentelypaikkakutmasta. Pienet tehtaat ja sahat eivat tarjonneet asuntoja tai jos tarjosivat, olivat ne heikkotasoisia. Sen sijaan suuret tuotantoyksikOt maaseudulla, kuten paperi- ja vaatetustehtaat, saattoivat tarjota modernit hygieniavaatimukset tayttavia asuntoja luontaisetuina ammattitykivaest011e. PIikaupunkiseudulla asuntotilanne oli heikompi kuin useimmissa pienissa kaupungeissa tai maaseudulla. Helsingissa trtiviestOsta asui vuokralla 78
prosenttia (1928), koko maassa keskimakin 45 prosenttia. Vuokrat
olivat jopa kaksinkertaisia muihin paikkakuntiin verrattuna ja alivuok-
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ralaisia oli selvisti eniten juuri paakaupungissa.256
Kasarmit ja tyOlaiss1ummit siistiytyivat 1920-luvulta lahtien sosiaalisen asuntotuotannon ja valistuksen ansiosta. Kuitenkin varsin yleisesti asuttiin viela heikosti kasarmeissa.257 Lappeenrannan lahella olevan sahan asuntokasarmi, jossa oli 18 hellahuonetta, oli rakennettu
niin lahelle jarvenrantaa, etta toisen sivun perustuskivet koskettivat
veden rajaa. Rakennuksen toisella puolella oh korkea kallio, joten
kunkin perheen pihaksi jai kuuden metrin levyinen ja rakennuksen
pituinen maakaistale. Korkean veden ja kovien sateiden aikana vesi
virtasi rakennuksen alitse, joten asuinhuoneet olivat jatkuvasti kosteita ja epaterveellisia. Ulkohuoneet ja likakaivo olivat niin ldhella
rantaa, etta niiden likavesi sekoittui rantaveteen, jota tykilaisperheet
kayttivat pesuvetena ja muihin taloustarpeisiin. Asuntorakennuksen
seinat olivat niin hatarat, etta asukkaat palelivat pitkin talvikauden.258
Uuden, ilmavuutta ja kaytanntillisyytta korostaneen arkkitehtuurin
ansiosta nun asumis- kuin tyOskentelyolotkin saattoivat olla modernit.
Esimerkkitapaus, jota esiteltiin kernaasti niin naisten- kuin ammattilehdissa ja josta tehtiin myslis esittelyelokuva, oli Littoisten verkatehtaan asuntoyhdyskunta Turun lahella. Rakennukset olivat kauniissa
metsikOssa lahella asemaa. Ne oli rakennettu hirsista ja joka rakennuksessa oli kaksi huoneistoa. Ulkoasua pidettiin erittain hauskana.
Rakennuksissa oli korkeat tfflikatot, suuret ikkunat ja sisaankaynnit
rakennuksen molemmissa paissa, tiilikattoisen verannan kautta. Pienen, ullakkoportailla varustetun ulkoeteisen lapi tultiin varsinaiseen
eteiseen, joka oli valoisa, lammin ja avara. Eteisessa olivat seka keittiOn eta molempien kamarien ovet. Huoneet olivat hyvin sisustetut,
jokaisessa huoneistossa oli viisi komeroa, suuri ullakko ja puuvaja.
Kellariin paästiin suoraan keittiOn edessa olevasta pienesta eteisesta.259 Malliasuntoja oh kuitenkin viela 1920-30-luvulla vahan, kun ottaa huomioon kuinka huonosti ja ahtaasti varsinkin isojen kaupunkien tyOlaiset asuivat. SosiaaliministeriOn tyeasiaintoimiston selvityksessa (1927) vain puolella tutkituista asuntotilanteen todettiin olevan
jokseenkin tyydyttava.
Ne, jotka asuivat omissa asunnoissa maaseudulla, olivat saaneet
asuntojen hankinnassa tukea tyOnantajaltaan, varsinkin yhden teollisuuslaitoksen paikkakunnilla. Noin sata teollisuuslaitosta ilmoitti
avustaneensa tyOntekijOitian asunnon hankinnassa. Eniten oh annettu
lainoja ja takuita (28 %), mutta myels luovutettu rakennustarvikkeita
256 SVT Mall 14, ,Elinkustannustutkimus 1936, s. 18-21.
257 Markelin-Svensson 1923 a, s. 362.
258 Ammattientarkastuskertomus 1923, s. 36.
259 Ammattientarkastuskertomus 1923, s. 36.
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(23 %) ja tonttimaata (6 %). Noin 60 prosenttia tehtaista oli jakanut
avustusta muodossa tai toisessa.26°
Asunto-oloissa yleensa perheelliset olivat parhaimmassa asemassa,
sitten lesket ja eronneet. Huonoimmin asuivat naimattomat: keskimaarin heita asui kolme henkiloa huonetta kohti. Ahtaus oli huomattava. Ns. siveellisen ongelman eteen joutuivat varsinkin ne naimattomat naiset, joiden makuuhuoneissa asui aikuisia vieraita miehia, joskin vieraiden luona asuminen oli vahentynyt vuosisadan alusta puolella. Turvattomuus ja asumisen rauhattomuus arvioitiin tehdyissa kartoituksissa yleiseksi ongelmaksi. TyOlaistyttO hakeutui usein asumaan
tyOtoverinsa tai tuttavansa kanssa toisaalta turvan, toisaalta taloudellisen pakon vuoksi. Yhteisasumisen huono puoli oli se, etta asuinkumppaneina oli eri vuoroissa olevia henkiloita, jolloin kukaan ei
saanut nukutuksi lepoaikaansa hairititta.261 Muistelmien mukaan nayttaa tyypilliselta, etta aluksi muutettiin sukulaisen luo, mutta myOhemmin ystavan luo: Hangosta Helsingin Fazerille vuonna 1925 siirtynyt
nuori tyOlaisnainen asui ensin veljensa luona Kalevankadulla. Tutustuttuaan tykkoveriinsa, han muutti timin kanssa hellahuoneeseen Eerikinkadulle. Asuinkumppanin kanssa ku1jettiin myOs huvituksissa.262
Kaikkiaan naimattomien ja perheellisten naisten asunto-olot olivat kovin erilaiset - tilastojen valossa naimattomien naisten tilanne oli heikoin.
Kuntien tuella omakotitaloihin
Omakotien suosio oli 1920-30-luvulla vahva ja sita pyrittiin vahvistamaan entisestaan. Ruotsissa perustettiin vuonna 1921 Bygge och Bo
-yhdistys,263 jots myetis suomalaiset naisjarjestOt innokkaasti esittelivat.
Vierailtiin niin Ruotsissa kuin Englannissakin lhannekoti-nayttelyissa
ja Ebenezer Howardin 1800-luvun lopulla nostattama Garden City
-aate sai laajenevaa kannatusta myOs taana.' Saksasta kulkeutuivat
lisaksi 1920-luvulla siirtolapuutarhat. Sosialidemokraattisiin naisiin oli
vuonna 1910 tehdylla kongressimatkalla tehnyt "hauskan ja miellyttavan vaikutuksen tykilaisten p' 'set sunnuntai-palstat".265
Omakotitalo edusti naissi kirjoituksissa tykilaisille onnen ja perhe260 Markelin-Svensson 1928, s. 333-341, 386-393.
261 SVT XXXII 12, YOtyiintekijat 1935, s. 54-64.
262 Fazer-haastattelut 1983, nro

6. MV:KTKKA.

263 "Ruotsin pikkuasunnoista", kirj. Lauri Kuoppamild. Kotiliesi 10/1926, s. 284.
264 "lharuiekoti-nayttely Lontoossa". Kotiliesi 8/1923, s. 238.
265 Ks. Kiiskinen 1958, s. 160.
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elaman tayttymysta, se symboloi hyvaa ja vakavaraista elamad. Omakotiliike sai vastakaikua sivistyneistiin parissa vuosisadan vaihteessa.
Ahtaiden ja likaisten vuokrakasarmien nahtiin synnyttavan vain katkeruutta ja vihaa, tauteja ja paheita, tykinvieroksuntaa ja lastenhoidon
laiminlyiimista, vakijuomien salakauppaa ja siveettOmyytta. Omakotialueella sen sijaan vallitsi sopuisa rauha, niiden nahtiin edistavan yhteiskuntaluokkien valista sopua ja yhteiskuntarauhaa.2"
1920-luvulla lisaintynytta kaupunkien omakotitonttien vuokraamista edisti Asuntoreformiyhdistys ja ainakin Helsingissi vuokraamisen
tavoitteena oli pikaisesti helpottaa asuntopulaa. Ideologiset painotukset jaivat toissijaisiksi, joskin rakennusmateriaali usein kieli sosiaaliluokasta. TyOlaiskaupunginosiin rakennetut talot tehtiin puusta, koska uskottiin keskustan kivitalojen ulottuvan pian myos kaupunkien
rajoille. Lantisissa kaupunginosissa huvilat sen sijaan rakennettiin kivesta.2"
Yhteiskuntarauhan nakOkulmasta ei voi kummeksua sits, etta ty&
vaen asumismukavuuden kohentajia olivat myOs yritykset. Muun
muassa Tampereella Finlaysonilla oli noin 750 edullista tykivaenasuntoa, TOOlOn Sokeritehtaalla useita kyrnmenia, Viipurin Havin tehtaalla
oli paritaloja ja Kuusankoskella Kymiyhti011a laaja omakotitaloalue.268
Yritysten paamotiivina oli pysyttiä ammattitaitoiset tyOlaiset paikkaICUllrialla ja tehtaassa vakinaisesti. 269 Voidaan sanoa, etta kaikilla suuryrityksilla oli jonkilaisia tyOvaenasuntoja - lukuunottamatta paakaupunkia - mutta tutkittavan ajanjakson aikana myotis niiden laatuun alettiin kiinnittaa kasvavaa huomiota. Maaseudulla ihanteena pidettiin
omakotiasumista, piakaupungissa osakeasumista. Suurimmissa kaupungeissa varakkaimmat tyOlaiset olivat perustaneet asunto-osakeyhtiOita vuosisadan vaihteesta. Vuodesta 1898 nillle myiinnettiin halpakorkoisia valtionlainoja, joista tulikin autonomian ajan laajin asuntopoliittinen tukimuoto. Suomessa oli 130 asunto-osakeyhtiOta vuoteen
1910 tultaessa.2"
Kuntien ja valtion rooli korostui omakotirakentamisessa 1920-1uvulla. Eduskunta hyvaksyi lain omakotirahastosta joulukuussa 1926.
Kertyneet varat jaettiin neljannesvuosittain sosiaaliministeriOn ja maa-

266 "TyOvienasuntojen jarjestelysta". Kotiliesi 13-14/1924, s. 416; Martta-toiminta
1899-1949, s. 114-115.
267 Siipi 1962, s. 232.
268 Esim. "'Pyle:iv:len asunto-olot maamme tehdaskeskuksissa". Kotiliesi 12/1924, s. 379381
269 Mm. Polin 1932; Keravuori 1948.
270 "Omakoti-liike muualla ja meille. Kirj. VainamO Killinen. Kansanvalistusseuran
Kalenteri 1917, s. 97-110; Modeen 1934; Kivivuori 1991, s. 26-32.
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talousministeriOn kesken. Sosiaaliministeriiin varat jaettiin etupaassa
pienten omakotitalojen rakentamiseen paaosin kaupunkeihin ja maatalousministeriOn varat maaseudulle.271
Mukavuudet
Asumistilavuuden lisaksi huoneistojen laatu mittaa elintasoa. Yleisesti
voidaan sanoa, etta jos Helsinki tilavuusvertailuissa joutui listan alimmaiseksi, nousi se listan karkeen asuntojen mukavuusvertailussa
(1938):272

Viemari
Vesijohto

Helsinki
87 %
87

We

69

Kylpyhuone
Keskuslammitys
Lammin vesi
Salakkijohto
Ruokakomero
Vaatekomero
Keittokomero
Sauna

36
57
36
99
68
85
27
0.3

Tampere Vaasa
70
55
70
53
31
31
5
4
11
7
4
3
97
97
26
35
36
59
1
3
8
9

Kemi
3
2
1
0.1
1
0.5
80
13
48
0.1
31

Mita pohjoisemmaksi ja pienemmaksi kaupunki kivi, sits vahemman
tykilaisasunnoissa oli mukavuuksia. Yleisimmat mukavuudet maaseutukaupunkien asunnoissa olivat sahkO ja sauna. Huomion arvoinen
uutuus asuntojen varustelussa oli keittokomero. Helsingin pienasunnoissa yleistyi ikkunaton keittokomero 1930-luvulla siina maarin, etta
asuntotarkastaja puhui muoti-ilmiiista. Kanden huoneen ja keittokomeron tai yhden huoneen ja keittokomeron asuntoja suosittiin siksi,
etta kalliit neliiit saatiin hykitykayttesiin mandollisimman tarkkaan. Toisaalta ne tyydyttivat hyvin yhd useampien lapsettomien parien asunnontarvetta. Molempien puolisoiden ollessa palkkatykissa ruoanval-

271 Kalma.ri Eino, "Omakotirahasto ja maalaiskunnat". Maalaiskunta 1/1928, s. 3-8;
Vuosisadan alun asuntokeskustelusta ks. Markkola 1994, s. 140-148.
272 SVT mom 19, Kaupunkien asunto-olot 1938, s. 14.
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mistus oli vahaista ja se hoitui pienessakin komerossa. 273 Jouko Siipi
toteaa, etta mukavuudet lisaantyivat Helsingissii 1910-luvulta selvasti,
koska kaupungin terveydenhoitoviranomaiset niita vaativat. Asumistason nousun varjopuolena olivat kuitenkin kasvavat asumiskustannukset.274
Tehdasyhdyskunnissa asuvilla puu- ja paperityOlaisilla edella lueteltuja mukavuuksia oli enenunan kuin maaseudulla, mutta vahenunin
kuin suurissa kaupungeissa. Keittiiin varusteista yleisin oli hella. Saholi 87 prosentilla, vesijohto ja likaviemari sen sijaan harvoilla.
Sailytystilojakin oli, kuten ruokakomeroita, vaatekomeroita, ullakko,
kellari, halkovaja ja aitta. Rakennuskannan uusimisen yhteydessa 1920luvulla pyrittiin maaseututaajamissa jarjestamaan juurikasmaita perunalle ja "keittiiikasveille". Niista asukkaat saivat sivutuloja ja vaihtelua
yksitoikkoiseen tehdastp5hOn. Samalla ne tarjosivat lapsille sopivaa ja
terveellisti tykiskentelya. Kotielaimia sen sijaan oli enaa harvoilla.275
Vuokramenot vaihtelivat paikkakunnan mukaan. Puu- ja paperitehtaalaisilla vuokrat olivat korkeintaan sata markkaa kuukaudessa
(1929), omassa asunnossa asumiskulut olivat hieman alhaisemmat.
Tykinantajan tarjoamaa asuntoa pidettiin luontaisedun kaltaisena eika
siina ollut yhta korkea vuokra kuin vapailla markkinoilla, missa vuokra oli kaksinkertainen. Vanhempien luona asuvien kotitalouteen antamat varat vaihtelivat. Naimattomista suuri osa antoi palkastaan useita satoja markkoja kotiinsa. Ajalle tyypillista oli, etta vain harvat saivat
pitaa palkkansa antamatta mitaan kotun. Useat tyOntekijat pitivat taloutensa tasapainottamiseksi asukkeja, joilta saattoi kertya noin puolet omasta vuokrasta, toisilla jopa koko vuokra. 276 Naisilla oli asukkeja
suhteellisesti enenunan kuin miehilla. Alivuokralaisten maara vaihteli
yhdesta neljaan.277 Pirjo Markkolan mukaan kolmasosassa tamperelaisista tylilaisasunnoista oli vuonna 1909 alivuokralaisia. He olivat
yleensa nuorehkoja naisia ja miehia, osa paavuokra1aisen sukulaisia.278
On esitetty, etta alivuoralaisuuden syy ei ollut yksinomaan taloudellinen, vaan mytis sosiaalinen: alivuokralaistythisti tali ikaan kuin perheenjasenia.279
273 Helsingin kaupungin asuntotarkastuksen vuosikertomus 0935. Terveydenhoitoviraston arkisto. MCA.
274 Siipi 1962, s. 243.
275 SVT MOM 12, YOtyOntekijAt 1935, s. 64-66.
276 SVT XXXII 12,' WityOntekijAt 1935, s. 65-68.
277 SVT mom 9, Lastaus- ja purkaustyOntekijat 1927, s. 78-79, 81-82.
278 Markkola 1994, s. 85-90.
279 Ks. Waris 1932, s. 256-264.
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Sisustus
Viela vuosisadan vaihteessa tyiMaiskotien sisustus oh vaatimaton, suorastaan niukka. Kum helsinkilainen tyOmiehen vaimo kuoli vuonna
1897, jatti han leskelle sangyn, sankyvaatteet, pOydan, nelja tuolia,
lattiamatot, vahaisia astioita, velkaa 140 markkaa ja nelja lasta, joista
vanhin oh 20-vuotias ja nuorin kandeksan. 280 Ammattityiimiesten kodit olivat sen sijaan hyvin varustettuja jo vuosisadan vaihteessa. Lasimestarin vaimon, taloudenhoitajan, koneenhoitajan vaimon ja puusepan vaimon jaimistOsta lOytyi kultasormuksia, kirjoituspOytia, sohvia,
tauluja, verhoja, ompelukoneita, peileja ja hattuja.281
Varallisuus kasaantui myOs ian myOta ammattitaitoisten tykilaisten
perheissa. Kun helsinkilaistynyt valurin leski Amanda kuoli 65-vuotiaana vuonna 1937, jai hanen pojilleen huoneen ja keittiOn asunto
SOrnaisissa, pankkiin rahaa 8 500 markkaa, ompelukone, pari ryijya,
hinavaatteita, kaksi hattua ja astioita. Syntyjaan lietolainen Amanda
oh avioitunut Ruskealassa syntyneen Antin kanssa vuonna 1901 ja
synnyttanyt poikansa vuosina 1903 ja 1906. Mies oh kuollut 51-vuotiaana ja Amanda ehti olla leskena yksitoista vuotta. Yha useamman
tyOlaisen omaisuuteen kuului 1930-luvun loppupuolella saastOja pankissa ja laajahko vaatevarasto.282 Naisten pitovaatteisiin alkoi kuulua
hattuja, kaytettyja turkkeja, useampia paallystakkeja ja 11eninkeja.283
Elintason nousu nakyi mykis tyOlaiskotien sisustuksessa.284
Oman pienen asunto-osakkeen hankkiminen tyiilaiskaupunginosasta kuului vakavaraisempien tykiliisperheiden haaveisiin 1930-luvun
loppupuolella. Aleksis Kiven kadulla asuneen lapsettoman tytimiehen
perheen kamarissa oh kanden sangyn ja lipaston lisaksi keinutuoli,
pOyta, piiytakaappi, tuoleja, seinakello seka katto- ja pOytalamppu.
Pariskunta omisti itse huoneen ja keittiOn asuntonsa. 285 Sen sijaan
rautatievirkamiehen leski omisti niin radiovastaanottimen, puhelinosakkeen, ompelukoneen kuin valokuvauskoneenkin, mutta asui
280 Perukirjat 1900, sig. 12051. HeRO:n arkisto. KA.
281 Perukirjat 1900, sig. 12019, 12016, 12034, 12036. HeRO:n arkisto. KA.
282 Kaikki eivAt viela luottaneet pankkilaitokseen. Kum 58-vuotias naimaton ompelija
kuoli, lOydettiin hanen vaatimattomien tavaroidensa joukosta noin 50 000 markkaa
rahaa. Helsingin kaupungin perukirjat 1938, sig. 15342. HeRO:n arkisto. KA.
283 Perukirjat 1938, sig. 15230 ja 39374. HeRO:n arkisto. KA.
284 Vuonna 1900 tehtyja helsinkilaisten perukirjoja on 321, mutta vuonna 1938 jo
1396 kappaletta. Miran kasvuun vaikuttavat elintason nousun lisaksi viranomaisten
tiukentuneet vaatimukset. Vuosisadan alussa perukirjaa ei vihtimatti vaadittu sellaisilta, joilla ei ollut mitaan perinnOksi jatettivia. Perukirjojen landearvosta ks. Markkanen
1988; ICs. myOs MAW) - Lehto - Uinnqvist 1986, s. 117-128.
285 Perukirjat 1938, sig. 39374. HeRO:n arkisto. KA.
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vuokra-asunnossa.286 Painokuvatauluja, kukkasia, gramofoneja ja sahkOsilitysrautoja alkoi kuulua myiis tyOldiskotien irtaimistoon. 287 Naimattomien tehtaalaistyttOjen asuntojen sisustus oil selvästi vaatimattomampi kuin tyOssakayvien perheellisten: 23-vuotias tehtaassa tp5skenteleva Maire, joka muutti Helsinkiin vuonna 1931, ei omistanut
vuokra-asunnostaan muuta kuin omat vaatteensa.288
Siirtyminen hellahuoneista useamman huoneen asuntoihin eriytti
perheenjasenten toiminta-alueita kotona. 1910-20-luvun tyypillinen
tyOlaisasunto oil kuitenkin useimmiten eriytymattin, "kollektiivinen"
myiis siina suhteessa, etta asunnossa saattoi olla sekd omia sukulaisia
etta vieraita asukkeja oman perheen lisaksi. 1930-luvulla asuntokulttuurissa siirryttiin perhekeskeisempaan astunismuotoon omakotitalojen ja osakehuoneistojen yleistymisen myota.
Keskenmenoja ja tarttuvia tauteja

"Terveyssuhteet ovat maaseudulla huonot. Puhtaus ja ilmanvaihto
ovat puutteelliset. Kaivoja ei pideta kunnossa ja juomavesi on sen
vuoksi huonoa. Janon sammuttamiseksi juodaan etupaassa kaljaa tai
kuorittua maitoa. Kansan jokapaivaiseen ravintoon kuuluu perunat,
ruisleipa, suolattu liha tai kala seka varakkainunifla maitoruoat."289
Vaikka edella oleva lainaus
kertomuksesta kuvaa maaseuma, vastasi se myOs kaupunkien oloja 1910-luvulla.
Terveydellisiin ja hygieenisiin oloihin alettiin kiinnittaa yhd enemman huomiota viime vuosisadan loppupuolelta lahtien ja siihen oil
kalrnanhajuiset syynsa. Siisteyden merkitysta korostettiin muun muassa imevaiskuolleisuuden alentamiseksi. Min ikaan tarttuvien tautien
- erityisesti tuberkuloosin - nahtlin vahenevan terveyskasvatuksen
myOta. Vida vuonna 1931 keuhkotautiin kuoli 11 000 henkiliia. Yksittaisista taudeista se oil tappavin koko 1920-luvun.2"
Henkiliikohtainen hygienia hoidettiin kerran viikossa saunassa.
Teollisuuslaitoskartoituksessa (1927) oh sauna yli puolella tehtaista.291
"KemiyhtiOn naisten saunailta oli aina lauantaina. Kun kaildd villahousut, damaskit, laamapaidat, liivit, sukat ja housut oil riisuttu ja
286 Perukirjat 1938, sig. 39376. HeRO:n arkisto. KA.
287 Perukirjat 1938, sig. 39403 ja 15422. HeRO:n arkisto. KA.
288 Perukirjat 1938, sig. 39549. HeRo:n arkisto. KA.
289 Otteita piiriliakarien kertomuksista 1910. SVT XI, LiikintOlaitos, s. 43.
290 SVT VI 79, VaestOmuutokset 1931-32, s. 52-55.
291 Markelin-Svensson 1928, s. 393.
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diti viela avasi paksun ja pitleän palmildconsa ja otti ruskeat nutturaneulat padstan ja isot siskotkin olivat jo riisuutuneet, niin suureen
saunaan johtavan oven avauduttua mantysaippuan tuoksuinen hOyry
tunki pienen tytiin nenaan. Tuntui kuin kaildd naapuruston Aidit ja
tyttaret olisivat yhta aikaa taalla suuressa saunatalossa. Saunottajatati
oli leninki paalla, vaikka saunassa oli kuuma. Sauna oli suuri ja ihan
huimasi katsella ylos korkeille lauteille ja kuunnella saunavihtojen
latkintaa. Sinkkiamparit kolisivat ja meteli oli kova." 292 Kaupungeissa
yleiset saunat elivat nousukauttaan. Esimerkiksi Helsingissa oh 192030-luvulla kymmenittain yleisia saunoja, joissa kavivat kaildd perheenjasenet. Pelkastaan Pitkansillan pohjoispuolella oli 1930-luvun lopulla
17 *lista saunaa.293 Rituaalinomaisissa, sosiaalisissa saunailloissa puitiin menneen v" on tapahtumia. Suurilla teollisuuslaitoksilla oli saunojen lisaksi myOs muita virkistaytymispaildcoja. Muutamilla tehtailla
oli "uimalaitos" eli rantaan rakennettu laituri ja pukuhuone.294
Sairastuminen merkitsi tyOlaiselle aina kriisia. Leivan jatkuvuus oli
ldinni juuri terveydentilasta. Tehtaalaisnaisilla ei ollut varaa sairastaa.
VuorotyOlaisia kasitelleessa selvityksessa (1929) todettiin ykskantaan,
ettei sairaanhoitotapausten lukumaka ollut riippuvainen yksinomaan
tautien ankaruudesta, vaan mys5s tyOntekijOiden varallisuudesta, "paitsi jos nAma olivat saaneet tyiinantajaltaan tai kunnalta vapaan sairaanhoidon".295 Kun 23-vuotias naimaton tehdastyiilaisnainen kuoli Kivesairaalassa Helsingissa vuonna 1937, ei hanen niuldca omaisuutensa kattanut "likimainkaan" sairaalamaksuja. Niinpa hanen vaatekertansa - ulsterikappa, leninki, alushame, paita, housut, kengat, sukat
ja villamyssy - jai sairaalamaksun vastineeksi sisaren hoitaessa hautauskustannukset.296 Perheelliset naiset olivat sairaalloisempia kuin
perheettOmat paaasiassa synnytysten ja niihin liittyvien gynekologisten vaivojen, mutta mytis kotitedden ja riittamattOman levon takia.
Sairasmenoihin kului vuorotyiilaisnaisilla noin 300 markkaa vuodessa
eli parin v" on palkka. Naiset maksoivat ldhes kaiken itse, tytinantaja
tai kunta osallistui kuluihin harvoin. Kunta avusti vain perheeLlisia.
Sairasapukassoissa naisia oli vahan.297
Lahes kaildrien tutkimukseen osallistuneiden vuorotykilaisnaisten
kuukautiskierto oli sainn011inen. Kuukautishygienia oli sen sijaan al292 SATA 10375-10425. 1991. SKS.
293 Yliaho - Snellman 1991, s. 409, Hite 16.
294 Markelin-Svensson 1928, s. 393.
295 SVT XXXII 12, YOtplintekijk 1935, s. 80-92.
296 Perukirjat 1938, sig. 39549. HeRO:n arkisto. KA.
297 SVT MOM 12, Yiityiintekijat 1935, s. 80-92.
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keellista - vanhoista vaatteista tehtyja siteita vaihdettiin harvakseen
ja pienissa tunkkaisissa asunnoissa kylmalla vedella pestyjen riepujen
kuivattaminen oli hankalaa. Naisten lakarikirjassa suositeltiin jo
1930-luvulla erityisia "kuukautisliinoja ja -viiita", joita tuli vaihtaa kerran pari paivassa. Ne olivat kuitenkin kalliita298 , eivatka tyOlaisnaiset
niita kayttaneet.
Keskenmenoja ja raskauden keskeytyksia oli 1920-30-luvulla paljon.
Suuri osa tapahtui laittomasti "kotioloissa", mutta mykis sairaaloihin
tuotujen maid oli huomattava. Esimerkiksi P011aidcalan sahojen sairaalassa tehtiin 18 keskenmenon jalkeista kaavintaa ja kaksi raskaudenkeskeytysta vuonna 1930. Kemi Oy:n Karihaaran sairaalassa toimenpiteiden mail-at vaihtelivat vuosittain 10:sta 50 tapaukseen.
Vuonna 1938 maara oli 40. Kailddaan hoidettavia naisia oli 221, joista
40 alle 15-vuotiasta. Kaavintojen ja keskeytysten lukumaara oli korkea
eli vajaa viidennes naisista oli hakeutunut sairaalaan mainittujen ongelmien vuoksi.2"
Suurta osaa raskaudenkeskeytyksista ei ole tilastoitu. Vain sairaalahoitoa vaatineista voidaan saada tasmallista tietoa. Niiden mukaan
keskenmenoja oli seuraavasti:"°
Taulukko 7: Rekisterdidyt keskenmenot Suomessa vuosina
1910, 1930 ja 1935

Sairaalat
IOW&
Yhteensa

1910
716
420
1136

1930
5191
963
6154

1935
6876
923
7799

Lande: Aborttikomitean mietintO 1945:6, s. 10.
Laakarit arvioivat keskenmenojen todellisen maaran kymmeniksi tuhansiksi. Keskenmenoista arvioitiin noin 3/4:n olevan ns. kriminaaliabortteja. Helsingissa vuoden 1939 aikana tehdyista keskeytyksista
perati 90 prosenttia laskettiin laittomiksi. Vuodesta 1901 vuoteen
1937 keskenmenot olivat lisaantyneet lahes seitsenkertaisesti.301
Vain harvoissa tapauksissa sikiOnlandettaja joutui edesvastuuseen
teostaan. Rikoslain alaisesta sikiOn landettamisesta tuomittiin vuonna
298 Kotilieden lIikarikirja 1938, s. 554-555.
299 Tehtaan sairaaloiden vuosikertomukset. Kansio Ebh 2. IiikintOhallituksen arkisto.
KA.
300 Aborttikomitean mietintO 1945:6, s. 10.
301 Apajalahti 1939, s. 263-284.
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1937 vain 106 naista ja 36 miesta. Maksusta toisen raskauden keskeyttamisesta tuomittiin 35 naista ja viisi miesta. Rangaistus oli yleensä vankeutta, maksullisissa tapauksissa tekija menetti myOs kansalaisluottamuksensa.302
Syyt keskenmenojen huomattavaan kasvuun aikana, jolloin terveydenhoito ja hygienia kehittyiviit, syntyneisyys laski ja naimattomien synnyttajien osuus aleni merkittavasti, 303 olivat moninaiset. Osaltaan lukuja kasvatti se, etta sairaalahoitoon turvauduttiin aikaisempaa
herkemmin. Taloudellinen lama kasvatti keskenmenolukuja, mutta ei
merkittavasti. 1930-luvulla vaestOpoliittisista syista alettiin korostaa
keskenmenojen maarin kasvua. Pohjoismaisten kartoitusten mukaan
keskeytyksia tehtiin terveydellisin, eettisin, rotuhygienisin ja sosiaalisin perustein. Viimeksi mainituissa tapauksissa taloudelliset syyt olivat yleisimpia. Oil aiteji, jotka elattivat suurta lapsijoukkoa, ylirasittuneita aiteja ja yksinaisia naisia, joiden ei nahty selviavan odotusajasta tai lapsen kasvatuksesta. Merkittavaa on, etta aborttikomitean selvityksen mukaan laakareilla "on tapana" esittaa keskenmenon perusteeksi terveydellisia perusteita, vaikka tosiasiallinen peruste olisikin
sosiaalinen. Nain lain kirjain tuli toteutettua.304
Keskenmeno saattoi olla monelle perheelle taloudellisesti helpottava, mutta naisille raskas kokemus: "Olin viime v" on lopulla sairas,
olin kolme paivaa Marian sairaalassa ja eilen piasin pois. Se tuli nyt
kesken, josta kesalla jo sinulle puhuin, vaan ei se ollut nun helppoa
kuin luulin. Tulin niin huonoksi ja veivat Than vakisin sairaalaan. Hyvahan se oli, etta se niin meni. Kylla niita meilla on elatettavia, mutta
sekin lysti tuli maksamaan toistakymmenta markkaa. Kylla mina pian
paranen ja nythan mulla on hyva aikakin kun sinakin olet pois kiusaamasta. ja muistakin pitaa mielessasi kun takaisin tulet, etta jatat
sen huonon konstin sinne, ettei minun tarvitse toista kertaa sellaiseen
leikkiin joutua."305
Aviottoman lapsen aitiin kohdistuvan paheksunnan arveltiin mykis
ajavan osan naisista raskaudenkeskeytyksiin. Hapea ja pelko irtisanomisesta olivat uhkana, sills "monilla aloilla on tullut tavaksi erottaa
tyOsta naimisiin menevat naiset". Mytis ammattiuran keskeytys, vastahakoisuus avioliiton solmimiseen, hylatyksi tuleminen ja vastuuntunnon puuttuminen saattoivat olla laittomien raskaudenkeskeytysten
302 SVT XXIII, Oikeustilasto 1937, s. 28-30.
303 Syntyneid oh Suomessa vuosina 1901-1910 keskimaarin 91 000, vuosina 1931-35
69 600. Naimattomien osuus synnyttajista laski muun muassa Helsingissa vuosien 19061910 31 promillesta vuosien 1931-35 kuuteen promilleen. Abomikomitean mietintii
1945:6, s. 16, 18.
304 Aborttikomitean mietintii 1945:6, s. 11.
305 Martta Salmelan kirje Eino Salmelalle 14.8.1917. TA.
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perusteena.306
Suuria kaupunkeja lukuunottamatta naiset synnyttivat piaasiassa
kotona. Mita kauemmas maaseudulle mentiin, sits yleisempia olivat
kotisynnytykset. Vain mikdli pelattiin vaikeuksia synnytyksessa, pyrittiin hakeutumaan laitoshoitoon. Maaseudulla potilas saatettiin majoittaa mytis katiliin kotiin. 307 Yleensa kati145 tuli kutsusta synnyttavan
aidin kotiin. Vuonna 1900 noin viidennes synnytyksista oh katiliiiden
hoitamia, vuonna 1920 jo 45 prosenttia ja vuonna 1930 noin 70
prosenttia.308 Kun kymenlaaksolainen tykimiehen vaimo oli saamassa
yhdeksatta lastaan vuonna 1939, kutsuttiin Utile:5 yhdentoista kilometrin paasta. Synnytys oh nopea, supistusten alkamisen jalkeen kului kolme tuntia hyvinvoivan tyttiivauvan syntymiseen. Kati16 seurasi
aidin ja lapsen vointia viela kuutisen tuntia synnytyksen jalkeen. Kipuihin ja verenvuotoon annettiin kamferitippoja ja secalia. Vaimo oli
synn-yttanyt ensimmaisen lapsensa vuonna 1918 ja perheen kandeksasta lapsesta oh elossa puolet uuden tulokkaan lisaksi. 309 Heti voimien palattua vaimo kavi arkiseen tykihOnsa. Virallisissa ohjeissa neuvottiin pysymain nelja paivaa singyssa, minks jalkeen sai nousta vahaksi aikaa isturnaan mukavaan nojatuoliin. Kylpea ei sopinut ennen
kuin kanden - kolmen viikon kuluttua synn-yttamisesta ja silloinkin
avustajan tuella, myOs raskaita tOita tuli valttaa kuuden viikon ajan. 310
Parantuva hygienia ja terveydellisten nakemysten leviaminen kohensivat tyOlaisvaimojen elamaA, mutta edelleen synnytyksiin, keskenmenoihin ja niihin liittyviin gynekologisiin vaivoihin kilpistyivat
monet parannuspyrkimykset.
Yhteiskunnallistuva lastenhoito

Yhteiskunnallinen ihanne - tyOlaisperheen kantokyky - oh kolme lasta
ja kaksi tyiissa kayvai vanhempaa. wryOlaisperhe saAnniillisissa oloissa
kykenee ilman kOyhainhoidon tukea elattamain kolme lasta. On selvai, mihin asemaan perhe, jossa on yli kolme lasta joutuu toisen
vanhemman kuoltua tai tultua tyOkyvyttOmaksi". 311 1920-30-luvun
306 Aborttikomitean mietintO 1945:6, s. 23-29.
307 Aitiysneuvolat v. 1939-42. ViliakyrO 1939. Laikintiihallituksen arkisto. KA.
308 Kotilieden laikirikirja 1938, s. 617.
309 KithOlden synnytyskertomukset. Anjala 1939. Kansio Ee 59. LIikintiihallituksen
arkisto. KA.
310 Nuoren aidin kirja 1932, s. 31.
311 Kertomus Sosialihallituksen kiiyhainhoidon tarkastusosaston ja sen alaisten kbyhainhoidonpiiritarkastajien toiminnasta vuonna 1918, s. 23.
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vaihteessa toimeenpantujen ammattialakartoitusten mukaan
perheet olivat ideaalia hieman suurempia. Kutomatykilaisnaisilla oli
keskimaarin 3,3 lasta, puu- ja paperityOntekijOilla 3,6 lasta.
TyOlaisnaisten lastenhoitojarjestelyista tali yhteiskunnallinen ongelma teollistumisen ja kaupungistumisen edetessa, Suomessa ongelma
karjistyi 1910-luvulta lahtien pienten lasten litien tystissakaynnin yleistymisen mye•ta. Hoitojarjestelyt olivat moninaiset ja jarjestelyn vaikeus riippui asuinalueesta ja tyiialasta. Puu- ja paperitytilaisnaisten
lastenhoito oli sikali ongelmallisempaa kuin muilla aloilla, etta naiset
tekivat vuorotyOta.
Käsitys siita, etta tehtaalaisnaiset joutuivat lopettamaan vauvojensa
imetyksen palattuaan tyiihOnsa on vain osittain totta. Korkeintaan
vauvojen imetysvalit pitenivat. Huolimatta raskaasta tyOsta, vuorotykissa kayneista vaimoista 96 prosenttia imetti vauvaansa, aviottomista aideista hieman vahetnman eli 89 prosenttia. Yleisin imetysaika oli
kandeksan kuukautta. Yleensa ne Edit, joilla oli runsaasti lapsia, imettivat naita suhteellisesti enemman kuin Edit, joilla oli vahan lapsia.312
Yleinen mielipide painotti vahvasti aitien imetysvelvollisuutta. Ylemmissa sosiaaliluokissa vaitettiin yleistyneen ikavan tavan, jota "alempisaatyiset" tietamattiimyyksissaan matkivat. Aidit eivit kevytmielisista syista imettaneet lapsiaan - "koska se ei ollut hienoa" tai se esti
Aida tayttamasta seuraelaman ja huvittelun tarpeitaan. Todellinen aiti
ei tietenkaan sellaista voinut ajatellakaan!313
Alden ollessa toissa lastenhoito oli jarjestetty usealla tavalla. VuorotyOlaisaideista (1929) lahes puolessa tapauksista, naimattomilla
enemmankin, lapset olivat jonkun perheenjasenen huollettavana.
Noin viidennessa osassa tapauksista lapset olivat yksin kotona. Kolmanneksi suurimman rylunin muodostivat lapset, jotka olivat toisen
perheen hoidossa. Toisten hoitoon lapsensa antaneita aiteja oli noin
14 prosenttia tutkituista. Palvelijan hoidossa olevia lapsia oli noin 13
prosenttia. Sen sijaan lastenseimissa, lastentarhoissa ja paivikodeissa
oli verrattain vahan vuorotyOlaisten lapsia. Lastenseirnissa olleiden
lasten aiteja vastanneista oli vain viisi prosenttia, paivakodeissa olleiden aiteja sitakin vihernmin ja lastentarhassa oli ainoastaan yhden
ykintyOntekijattaren lapsi.3"
YOhoidon jatti noin sata vuorotyOlaisaitia ilmoittamatta. 315 Muilla
hoitosuhteet olivat suurin piirtein samanlaiset kuin piivillakin lu312 SVT XXXII 12, YOtyiintekijat 1935, s. 97-98.
313 Nuoren aidin kirja 1932, s. 172-175.
314 SVT XXXII 12, WityOntekijat 1935, s. 99-100.
315 Kaikkiaan tutkimukseen osallistui 2 319 henkildi eli 1/3 kaikista ykityOntekijOistA.
Lukuun sisaltyvit seka tytintekijat etta tytinantajat.
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kuunottamatta piivikoteja ynna muita hoitomuotoja. Yli puolessa tapauksista lapsi oli muun perheen huollettavana, viidennes oli jattanyt
lapsensa yksin kotiin tai toisten nuorten lasten kanssa. Toinen perhe
huolehti ylitykilaisten lapsista kymmenessa prosentissa tapauksissa ja
palvelija muutamissa tapauksissa. Kaikkiaan kivi kartoituksesta selville, etta huomattavalla osalla yOtystintekijOista oli ollut vaikeaa tai mahdotonta saada hoitajaa tyOssaoloajakseen, joten niinkin suuri osa lapsista oli joutunut jaamian yksin tai muiden nuorten lasten kanssa
kotiin.316
Ei ollut myiiskain harvinaista, etta tehtaalaisnaisten didit hoitivat
tyttariensã lapsia toisella paikkakunnalla. Eraassa tapauksessa lapsi
tuotiin takaisin kotiin vasta kohnivuotiaana, minks jalkeen han oli
yksin neljA tuntia paivassa: avain oli kaulassa, etta paasi ulos ja sisaan.317 Toisessa tapauksessa aiti suunnitteli muuttoa valiaikaisesti
miehensi luo toiselle paikkakunnalle, jolloin yksivuotias tytar olisi
jatetty isovanhempien hoidettavaksi elatusmaksua vastaan. 318 Lasten
erot vanhenunista olivat varsinkin paikaupunkiseudulla suhteellisen
yleisia kesaaikana. Lapset saattoivat viettad kaikki lapsuutensa kesat
- noin kolmen kuukauden ajanjaksot - sukulaisten tai tuttavien luona
maalla.319
Lastenhoito jarjestyi kivuttomammin, jos perheessa oli vanhempia
lapsia ja mykis aviomies osallistui tulonhankintaan ja hoitojarjestelyihin. Taloudellisesti tiukkoina aikoina mies joutui Idhtemaan toiselle
paikkakunnalle tplinhakuun. Kayeanniissa tams tarkoitti usein naisten
yksinhuoltajuutta, vilien kiristymista ja katkeroiturnista. Neljaa pienta
lastaan yksin hoitava aiti kirjoitti miehelleen: "Sinahan saat elaa Than
vapaana nuoren miehen elamaa, lopulta unohdat etta sinulla muija
onkaan. Niinhan ne tailla kertovat toisten miesten tehneen siella.
Ovat ottaneet toisen muijan ja perustaneet uuden perheen".32°
Yksinhuoltajuus kytketaAn usein eronneisiin tai ykshaisiin aiteihin.
Vuosisadan alkupuolella yksinhuoltajia ja "epitaydellisia" perheita oli
huomattavasti enemman kuin tilastot osoittavat. Eronneiden lisaksi
hylityt, toisella paikkakunnalla tplissa olleiden miesten vaimot seka
poliittisten vankien ja sodassa kaatuneiden vaimot elattivat perhettAan yksin.

316 SVT XXXII 12, Witylintekijat 1935, s. 99-100.
317 SATA 16408-16470. 1991. SKS.
318 Marna Salmelan kirje Eino Salmelalle 4.12.1911. TA.
319 Mama Salmelan kirjeet Eino Salmelalle 1.6.1924, 29.7.1924, 15.8.1924, 20.5.1925,
3.6.1925, 2.6.1926 ja 29.6.1926. TA.
320 Martta Salmelan kirje Eino Salmelalle 21.3.1916. TA.
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Tystinantajien apu
Lasten ja nuorten teollisuustyOta koskevat kiellot ja rajoitukset vaikeuttivat heidan sijoittumistaan yhteiskuntaan. Koulun paltyttya lapset olivat 13-vuotiaita. He eivat paasseet tehdasoppiin, sills voimassa olevien
lakien mukaan tOissa ei saanut pitaa alle 14-vuotiasta ja alle 18-vuotiastakin vain tietyn tuntimaaran. Ammattikouluja ei ollut yield riittavasti. Pelko nuorten veltostumisesta ja villiintymisesta oli yleinen.
Tats ongelmaa myolis tyOnantajat pyrkivat helpottamaan. Vuoden
1927 tutkimuksen mukaan 12 prosentissa tutkituista suurteollisuusyrityksista lastenhoito oli jarjestetty ainakin osittain ja 14 prosentissa
oli mytis nuorisohuoltotoimintaa:321
Lastentarha
Leikkikursseja ja lomatoimintaa
Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton
toimesta askartelua
Ei mitaan askartelua lapsille
Vastanneita

8
9

tehtaassa

5
156
178

Nuorison osalta tilanne oli samankaltainen. Jarjestettya toimintaa
oli runsaassa kymmenessa prosentissa tapauksista.
Kerhotoimintaa
Partio ym. kesitoimintaa
Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton
toimesta askartelua
Ei mitaan askartelua nuorisolle
Vastanneita

16
5

tehtaassa

4
153
178

Perus- ja ammattikoulutusta suurteollisuudessa oli jarjestetty seuraavasti:
Kansakoulu
9 tehtaassa
6
Ammattikoulu
Kursseja (veisto, kasity6)
12
1
Tytivaenopisto
(G.A. Serlachiuksen Mantan tehtaalla)
5-luokkainen yhteiskoulu
1
(A. AhlstrOm Oy:n Suursahan ja
P011aiddlan sahoilla)
321 Markelin-Svensson 1928, s. 390-391.
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Yhteiskunnan suhtautuminen lapsiin ja lapsuuteen muuttui 1920-1uvulla. Muutos tapahtui paaosin yhteiskunnan ylarakenteissa - lapsista
tuli lainsaadanniin ja muun viranomaistoiminnan kautta selkeasti oma
ryhmansa, joka poikkesi nuorista, vaimoista ja vanhuksista. Laid lastentarhojen valtioavusta annettiin vuonna 1927. 322 Tassa mielessa aikaisemmin vahva jako yhteiskuntaluokkiin alkoi kaantya v' 'sen kielen mukana ian ja sukupuolen mukaisiksi sosiaalisiksi ryhmiksi. Suhtautuminen lapsiin ei perheissl valttamatta muuttunut: "Lasten kanssa
ei silloin leikitty, vaan lapset seurasivat vanhempien mukana, mita
he tekivat ja alkoivat kiinnostua tykissa mukana o1emisesta".323
Moralisoinnista sukupuolineuvontaan

Viela vuosisadan vaihteessa kasitys tehtaalaisnaisten siveydesta oli yksioikoinen: "TyOlaisluokan naiset ovat jo syntyessaan siveettOmia".324
Ainakin heita pidettiin siveellisesti arvaamattomina, - ei kuitenkaan
sen takia, etta he tyiiskentelivat tehtaissa, vaan koska he olivat nuoria,
pitkaan naimattomia ja maaltamuuttaneita naisia, joiden tietamys arvioitiin kovin puutteelliseksi. He olivat helposti hyvaksikaytettavia.325
Todellisuus ei useinkaan vastannut luotua kuvaa: "Siveellinen elama
on tehtaaseen kuuluvain osalta taydelleen tyydyttavalla kannalla, eika
ensinkaAn sellainen, kun yleisesti luullaan olevan paikoissa, jossa molempia sukupuolia tykiskentelee samara katon alla, jopa vieretystenkin
samassa tyOssa. Jokaisella sinne pyrkivalla ja siind tyOskentelevalla
ta.ytyy olla saastumaton maine. Tehtaassa vallitsee vakaa ja ojentava
johto, ja kun tehdas sijaitsee jotenkin kaukana kaupungista, eivat kokemattomat tule niin joka joutohetki kaikenlaisten viettelijain kisiin,
kuin jos se olisi kaupungin piirissa".326
Ongelmalliseksi rykunaksi tehtaalaisnaisten lisaksi luettiin tarjoilijat.
Vuonna 1920 toimeenpantu kysely ravintoloiden, kahviloiden ja biljardisalien tyiioloista paljasti alalla "raikeita" epakohtia: osa paikoista
oli salakapakoita, haureudenpesia ja uhkapeliluolia. 327 Epailyksen koh322 Paivihoidon kehityspiirteisti ks. lahemmin Jallinoja 1976.
323 SATA 4016-4112. 1991. SKS.
324 Ks. Makinen 1955, s. 61.
325 Ks. mm. Herkner 1902, s. 22-23.
326 Entisaikain Helsinkia V. 1954: kuvaus on Arabian tehtaalta Helsingin Toukolasta.
Kiynti Helsingin tehtaissa 1889, s. 304, 308.
327 KomiteamietintO no 24 1921. Ehdotuksia asetukseksi ravintolan-, yOmajan, kahvilan- ja biljardinpidosta seka muista samankaltaisista liikkeistA, s. 11-14. KA. Muun
muassa Helsingissi oli maaherran antamien tietojen mukaan vahan kahviloita vieli
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teeksi joutuivat mytis lastausalalla tyOskentelevat naiset. Prostituoiduista tehtaalaisia oli suhteellisen runsaasti. Helsingissa terveystarkastuksessa kayneista prostituoiduista palvelijattaret kuitenkin ohittivat
tehtaalaiset niin vuonna 1910 kuin kaksikymmenta vuotta mytihemminldn:3"
1910
%
%
1928
152
Palvelijattaret
34
432
49
Tehtaalaiset
17
74
13
117
52
Ompelijattaret
12
68
8
Ulkotykildiset
29
4
6
37
4
Tarjoilijat
18
4
38
122
22
Muut
27
196
Yhteensa

447

100

888

100

Kuten edellisesta luettelosta nandaan, palvelijattarien osuus kasvoi,
samalla kun tehtaalaisten, ompelijattarien ja ulko- ja sekatyblaisten
osuus laski.
Lastausalalla naisten maara kasvoi ensinunaisen maailmansodan jalkeen, kuten aiemmin on todettu. Alaa pidettiin siveellisesti rappeuttavana erityisesti nuorille naisille. Naisten kertomusten mukaan
johtajien, laivojen kapteenien, peramiesten ja merimiesten houkutukset, joskus vakivaltakin eivat olleet alalla tuntemattomia. Eraalla paikkakunnalla vaitettiin, etta ellei alistunut tykinjohtajien, kapteenien ja
peramiesten andisteluun, ei saanut tystita. Ylitoissa siveysvaarat nahsuurimpina. Useimmiten siveettOmyyteen liittyi naisten yha lisaantyva alkoholin kayttO, minks takia vaadittiin pirtukauppiaiden
paRsyn kieltatnista tytipaikoille.329
Seksuaalista andistelua tapahtui myiis muilla tyiipaikoilla, joskin sen
yleisyyted on vaikea arvioida. Muistelmista siita lOytyy mainintoja alalta kuin alalta. "Puusepantehtaan konttorissa tyOnjohtaja lahenteli. Valitti vaimonsa valinpitamattOmyytta. Suutuin ja sanoin etten missaan
tapauksessa halua. Pelkasin pitkan ajan, jarjestaikO tysiinjohtaja minulle potkut, kostaako. Kerroin Wine ja iiti sanoi ettei se ole nun

1910-luvulla. Seuraavalla vuosikymmenellã ne iisaintyivat huomattavasti. "Etenkin iltaisin kahviloihin keraintyy epailytdvia henkildita, jotka harjoittavat stela vakijuornien
myyntiA ja jopa kommunistista kiihotusta". Asiaa selvittimaan asetetussa komiteassa
istui mm. sosialidemokraatti Miina
328 "Tarjoilijattarien asema Helsingisse. Kirj. Martti Aronen. Yhteiskunta-taloudellinen
Aikakauskirja 1913, s. 16-37, 85-107; Terveystoimiston vuosikertomus vaneeristen tautien vastustamisesta v. 1928. Helsingin kaupungin terveydenhoitoviraston arkisto.
HKA.
329 SVT XXXII 9, Lastaus- ja purkamistyanteldjat 1927, s. 94-102.
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tavatonta dna paivana. Han kertoi eraankin raskaana olleen konttoristin kavelleen jokeen. Ja mita lienee kaikkien irtisanomisien takana,
joista on ollut huhuja." 3" Toinen tapaus sattui maaseudulla. "Sain paikan huonosta ja likaisesta talosta, jonka isanta alkoi kayttia hyvakseen
viatonta apulaistaan. Sulhaseni vei minut kotiinsa astunaan." 331 Aikanaan paljon julkisuutta saaneen Voikkaan paperitehtaan lakon (1904)
selvittelyssi kavi ilmi, etta salimestari oli lahennellyt paperinlajittelijoita. Tama saikin muistutuksen sopimattomasta kaytOksesta. TyOntekijat eivat kuitenkaan tahan tyytyneet, vaan ajoivat salimestarin vakivalloin ulos tehtaasta.332 Tapaus kuohutti mielid siina maarin, etta
kolme viikkoa tehtaalla valittajina toimineet itaisen piirin ammattientarkastaja J.W. Gefwert ja naispuolinen ammattientarkastaja Vera
Hjelt joutuivat laatimaan virallisen selvityksen tapahtumien kulusta.333
NaisjarjestOissa tyOlaisnaisten siveellisyyskeskustelua oli kayty
1800-luvun lopulta. Se pulpahti vuosisadan vaihteessa laajana ja monisaikeisena julkisuuteen. Toisaalta kyse oli yleisesta sivistyneistOn
kaynnistamista moraalikeskustelusta, mutta taustalla oli mys5s todellisia tapahtumia, jotka antoivat aihetta huoleen, kuten Voikkaan lakkokin osoittaa. Tykilaisnaisaktivistien mukaan seksuaalinen andistelu
tykipaikoilla oli todellinen, ei pelkastaan moraalinen ongelma. Heidan
lahtiikohtansa oli yhtaalta aviottomien lasten turvaton ja vaheksytty
asema, toisaalta yksinaisten aitien toimeentulovaikeudet seka yleinen
turvattomuus yhteiskunnassa, missa perhe yksikkOnd muodosti kunniallisen elaman kivijalan.
Nuoret naiset aloittivat 1900-luvun alkupuoliskolla seksuaalisen
kanssakaymisen kihlautumisen tai avioliitosta sopimisen jalkeen.334
Puolen vuoden seurustelun jalkeen 18-vuotias tyolaistytto kirjoittaa
suihaselleen: "Meidan taytyy hillita itsemme. Mina tunnen omassa itsessini, etta jalkeenpain katuisin sits katkerasti, niin katkerasti etta
elarninenkin tulisi minulle toisarvoiseksi. Mina halveksisin itseani, tuskin koskaan voisin antaa anteeksi itselleni. En kieltaydy muiden ihmisten tuomion tanden, minulla on vain vakaumukseni ja mina toi330 Muistelmat kirjoitettu 1940-luvulla. Tapaus sattui 1920-30-luvun vaihteessa. SATA
11680-11738. 1991. SKS.
331 Muistelija oli alle 20-vuotias. Tapaus sattui 1930-luvun puolivilissa. SATA 99479953. 1991. SKS.
332 Vilikohtaus laajeni ja johti lopulta tyiinjohtajan irtisanomiseen, ks. Talvi 1979, s.
345-351.
333 Kertomus Kymin OsakeyhtiOn tehtaalla sattuneista selkkauksista 1904, s. 251-385.
334 1910-30-luvun aikana ensinunaisen lapsen synnytykset keskittyivit aikaisempaa
nuoremplin ikiluokkiin: vuosina 1901-10 muodostivat ikirytuna 20-24-vuotiaat 18 %
synnyttijisti, vuosina 1931-40 heidan osuutensa oli noussut runsaaseen 21 %. Vattula
1989, s. 27.
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min sen mukaan."335
Moraalisten syiden lisAksi tarkea tekija seksuaalisen kanssakaymisen
siirtamisessa oli pelko raskaaksitulosta. Ehldisyvalineet olivat vain
harvojen saatavilla. Yleisimmin kaytetty ehkiisykeino oli keskeytetty
yhdyntA.336 Naisia kehotettiin imettamaan lapsiaan mandollisimman
sills sen uskottiin suojelevan liian tiheilta raskauksilta ja ennenaikaiselta lakastumiselta. 337 1930-luvun lopulla esiteltiin myOs ns.
varmojen pAivien laskemista ehkaisy- tai hedelmiiitymiskeinona.338
Kondomien ja pessaarien kayttii ja mainonta lisUntyivit sotienvalisellã kaudella, mutta ne olivat kuitenkin vieli niin kalliita, ettei ty6vAestO nits useinkaan hankkinut. EhkAisyvalineiden kayttO rajoittui
paksiassa kaupunkeihin viela 1920-luvulla. Edellisella vuosikyrnmenellã Suomessa oli alettu aktiivisesti propagoida ehkaisyvalineiden
puolesta, mutta sanottavaa vaikutusta
ei ollut 1920-luvun syntyvyyslukuihin.339
Kirjakauppa Vapaavalinta Helsingin Punavuoressa tarjosi kirjasta
"Lapsikysymys ja syntyvaisyyden sainntistely" kandeksan markan hintaan, johon kuului mystis kuvitettu hintalista vaineista: "Tykilaiset Mk:4A haniddko tihan kurjuuteen lisai lapsia, vaan ostakaa itsellenne
kirjanen, joka varmasti ja valehtelematta antaa tepsivia neuvoja tassa
asiassa".34° MyOs maahantuojat mainostivat tuotteitaan erillisissa pienpainatteissa. Kondomien tusinahinnat vaihtelivat 20 - 40 markan valilla.. Mykis tyiivaenlehdissa oli ilmoituksia huomaamattomasti lahetettAvistà varmuusvalineista: "Kummisia suojelusesineitA, maaseudulle
ldhetetaan postivapaasti".341 Ehkiisyn lisaksi kondomit suojasivat sukupuolitaudeilta, erityisesti kupalta ja tippurilta, jotka olivat varsin
yleisii.
Myeos tytillisnaisjarjestifot alkoivat 1930-luvulla esitella lehdissaAn
suntyvyyden sasnnostelya, ja Helsinkiin perustettiin kunnallinen sukupuolineuvonta-asema vuonna 1934 Miina SillanpAin ja Kaisu Snellmanin aloitteesta. Aseman avaamista perusteltiin muun muassa sills,
ettA maailmansodan jilkeen siveellisyys ja yleinen moraali hOltyivãt
pahasti, mika johti sukupuolitautien leviamiseen. Toisaalta syntyvyy335 Mama Hellstedtin kir* Eino Salmelalle 9.5.1910. TA.
336 SATA 11680-11738. 1991. SKS.
337 Nuoren Aidin kirja 1932, s. 175.
338 "HedelmOitymisen ehkaiseminen ilman ulkonaisia keinoja". Toveritar 6/1937, s.
101. Kirjoitus on kEinnOs norjalaisten tyOlaisnaisten Arbeiderkvituien-lehdestä.
339 Pitkanen 1982, s. 195-196.
340 PalkkatyliMinen 4/1931, s. 6.
341 PalldcatyOlainen 14/1930, s. 6.
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densiannOstely tuli ajankohtaiseksi tykivaen elinolojen kurjistumisen
takia - "aidit olivat pallckatyOssa eivatica kestaneet jatkuvia raskauksia".
Asemaa perusteltiin mykis sills, end raskaudenkeskeytykset ja keskenmenot olivat huomattavasti yleistyneet. Tilanne nahtiin erittain vakavana. Perusteluissa vedottiin myiis muissa maissa vallineisiin kaytantOihin. Asiaa esitellyt komitea mainitsi mm. Neuvostoliitossa vallinneen laillisen raskaudenkeskeytyksen, kunhan se tapahtui sairaaloissa. Neuvostoliiton kokeilu ei kuitenkaan ollut poistanut rikollisia keskeytyksia kuten oli tarkoitus, vaan nliden osuus oli pysynyt vahintaan
entisellaan, niin Haan osa naisista toistuvasti kaytti keskeytysta "raskaana ehkaisymenetelmana", mitka tulokset osaltaan vaikuttivat aborttilainsaadannOn tiukentamiseen. Mykis monissa lansimaissa ehkaisyneuvonta oli kaynnistetty ja asemien asiakkaina oli enenunan muita
kuin pelattyja naimattomia ja ehkaisya haluavia naisia.342
Uskollisuus avioliitossa joutui useassa tydlaisperheessa koetukselle,
kun miehet olivat tOissa toisella paikkakunnalla vuosikausia ja vain
kAvaisivat silloin tilliiin kotona. Kansalaissodan jalkeen paljon miehia
virui vankiloissa poliittisina vankeina ja naiset saivat selviytya miten
taisivat: "Kun eron tuottama katkeruus ja ikava vahitellen halvenee,
Oa jaljelle vain tyhjyys ja yksinaisyys. Silloin vaimo on helppo saalis
jollekin naismetsastajalle, jok y etsii hetken nautintoja, valittimatta
mills keinoin."343
Yhteenveto
TyOldisnaisten arkiseen elamanmenoon sisaltyi tutkittavana ajanjaksona oireita muutoksesta, jotka avasivat nakymia "parempaan elamaan".
Keskeisinunat naisten hyvinvointiin ja arkiseen selviytymiseen vaikuttaneet tekijat liittyivat asumiseen, syntyvyydensainnOstelyyn ja raskauksiin seka lastenhoidon jarjestamiseen.
Erityisesti kaupunkeja 1800-luvun lopulta koetellut asuntopula ja
huoneistojen heikko varustetaso saivat uutta julkisuutta valtion ja
kuntien otettua aikaisempaa aktiivisernmin kantaa asunto-ongelmiin.
Etenkin kuntia painostettiin ottamaan asia omakseen. Laid omakotirahastosta tuli voimaan vuonna 1927 ja suuntaus hellahuoneista omakotitaloihin vahvistui. Erityisesti panostettiin perheellisten asumistason kohentamiseen. Naimattomat jaivat tassa lahes vaille huomiota.
Asuntopolitiikan tulokset jaivit kuitenkin sotienvalisella kaudella vaisuiksi. Vuonna 1920 sosiaalihallitukseen perustettu asuntoasiain osasto lakkautettiin parin vuoden toirninnan jalkeen sosiaaliministeriiin
342 "Kunnallinen sukupuolineuvonta-asema Helsinkiin". Toveritar 20/1934, s. 276-277;
"Ruotsin kunnalliset sukupuolineuvonta-asemat". Toveritar 1-11/1934, s. 7-8.
343 Mama Salmelan kirje Eino Salmelalle vankilaan 16.10.1923. TA.
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organisaatiouudistuksen myesta ja omakotirahaston konkreettinen
merkitys jai tutkittavana ajanjaksona vahaiseksi.344
Toinen huomio koskee naisten terveysolojen kohentumista. Vaikka
naisten elinvoima kasvoi, keski-ika piteni ja synnytyssairaalat kehittyivat, olivat gynekologiset vaivat yksi tarkea yksittainen naisten hyvinvointia saateleva tekija. Murrosiasta aina myiihaiseen keski-ikaan
kuukautiskierto, raskaudet, synnytykset, gynekologiset sairaudet ja
keskenmenot hallitsivat naisten arkista elamaa. Tassa suhteessa tutkittavan ajanjakson aikana tapahtui merkitdvia, lahinna kuitenkin
asenteellisia aloitteita: ehkaisyvalineiden markkinointi ja syntyvyydensaantely-keskustelu laajenivat alan asiantuntijalehdista tyOvaenlehtiin.
Vuonna 1934 avattiin Helsingissi kunnallinen sukupuolineuvonta-asema. HenldlOkohtaisen hygienian ja itsehoidon merkitysta propagoitiin
kaikissa naistenlehdissa.
Kolmas huomio koskee lastenhoidon uudelleenjarjestamista. Sid
mukaa, kuin aidit siirtyivat palkkatytihiin kodin ulkopuolelle, tali lastenhoidosta yhteiskunnallinen kysymys. MyOs se seikka, etta kausiluontoisten tOiden yleisyys pakotti perheenisat toisille paikkakunnille
ja jatti aidit tosiallisesti yksinhuoltajiksi, loi paineita lastenhoidon uudelleenarvioinnille. Laid kunnallisten ja yksityisten lastentarhain valtionavusta annettiin vuonna 1927. Tukea saivat tarhat, joissa
oli paivahoidossa vahintaan 25 3-7-vuotiasta lasta. Myslis yksittaiset
tyiinantajat jarjestivat, a' 'n suurimmissa tehdastaajamissa, kehittavia harrastuksia lapsille ja nuorille.
Yhteinen piirre edella esitetyille muutosprosesseille oli se, etta ne
asenteita muokkaamalla pohjustivat naisten hyvinvoinnin lisaantymista, mutta parannusten konkreettinen toimeenpano ajoittui pkiosin
toisen maailmansodan jalkeiseen kauteen. Kuitenkin tulkinnat, joiden
mukaan naisten siirtyminen pallckaty6hOn kodin ulkopuolelle heijastui myOnteisella tavalla heidin asemaansa kotona, itayttavit timin
aineiston nakiikulmasta perustelluilta. Jouduttiinhan julkisuudessa ottamaan kantaa naisten palkkaty6hOn siirtymiseen
ongelmiin,
kuten naisten tyOkykyisyyteen ja muihin terveydellislin seikkoihin
seka lastenhoidon jarjestamiseen.
Muutosprosessit olivat kuitenkin pitkaaikaisia ja monilta osin tyi5laisnaiset elivat viela 1930-luvulla jatkuvuutta korostavien arvojen ja
tapojen maailmassa. Minkilaisten ehtojen alaisina, sits 1andetaan nyt
seuraamaan tapaustutkimuksen, Mama Salmelan elimanvaiheiden
kautta. Millaista oli 1910-luvun tyOlaisvaimon arkielama?

344 Asuntoasioiden kehittymisesta sosiaaliministeritin nikkikuhnasta ks. Haatainen
1992, s. 198-214.
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5. Tydlaisvaimo Mama Salmela

Suurlakon ja eduskuntauudistuksen jalkeen kaikki tuntui jotenkin
muuttuneelta, ainakin Hellstedtin Mart= elamassd. Han taytti 14
vuotta, lopetti kansakoulunsa ja sai ensimrnaisen vakinaisemman tp5paildcansa paivãapulaisena. Pallckatyiin han oli aloittanut jo neljd vuotta aiemmin myymalla kadulla TyOmiehen irtonumeroita ja kantamalla
maitoa.345
Pallckatykin hallitsemaan elamantapaan
Kesa meni siivotessa ja lehtid myydessa, mutta syksyn tultua Martta
ja hanen ditinsa, ulkotpildinen Ida Hellstedt, alkoivat miettia tyttaren
tulevaa ammattialaa. Raskasta tehdastykita ei haluttu ainakaan ensimmaisena ajatella, kirjapainoty6 oli l"an pOlyista, mutta sen sijaan kirjansidonta-ala tuntui kevyeld ja terveelliselta, ns. hienommalta tytilta.
Marna paasikin pieneen sitomoon oppiin, vaikkei ollut yield viittatoista. Palkkansa tytar antoi aidilleen, jolta sai sitten viisikymmenta
pennia taskurahaa. Talouteen ei muita kuulunutkaan, sills perheen
isa ja kaksi vuotta vanhempi veli olivat kuolleet keuhkotautiin. Mama
ei koskaan nahnyt isainsa, sills tams kuoli kuukautta ennen tyttaren
syntymIi. 346
Sopeutuminen tykipaikan karkeaan kielenkaytteitin ja jopa "kopelointiin" otti aikansa, mutta samalla tyttit karaistuivat ja oppivat pitamain puolensa. Nopeasti opittiin mytis, miten rikkureihin tuli suhtautua ja valvonnasta vapaata tykiaikaa saattoi kayttda. Vuotta mytihemmin Marna vaihtoi Weilin & GOOsille ja samalla pienen sitomon
turvallinen ymparistO vaihtui ison talon tarkkaan sisaiseen hierarkiaan
ja nokitusjirjestykseen. Kdsisitomon hiljaisuus vaihtui korvia huumaavaan hOyrykoneiden jyskytykseen - puhuminen tykiaikana tuli mahdottomaksi. "Mina en koskaan tottunut koneisiin, enka olisi halunnut
niiden parissa tyOskennelli". 347 Koneiden kaytte•voimaksi alettiin ottaa
1910-luvulta hOyrykoneiden sijasta sahkO. Vuonna 1920 sitomossa oli
jo 20 sahkOmoottoria.348
345 Martta Salmela-Jarvisen (1892-1987) haastattelu 1.2.1978, sidos 216/692, TMTT;
Pertti Haapalan mukaan sukupolvi, joka syntyi vuosina 1886-1890 oli ensimmainen
joka astui poliittisesti kisitettyyn luokkayhteiskuntaan ja joke tarjoutui kaksi strategiaa
parempaan elamaan eli sosiaalinen nousu koulutuksen avulla ja poliittinen osallistuminen. Haapala 1990, s. 416; Kommunistien poliittisista sukupolvista ks. Rentola 1992,
s. 74-102.
346 Salmela-Jirvinen 1965, s. 17.
347 Salmela-Jirvinen 1966 a, s. 20.
348 Tyiitaulut yrityksittlin vuodelta 1920. TKK.
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Moe

"Tyyplllinen"
perhekuva
vuodelta 1923.
Iseit istuivat vankiloissa, kuten
kuvan tapauksessa, olivat siirtotOissd toisilla
paikkakunnilla
tai nurmen alla
punaisten hautausmailla. Kuvassa oikealta
Manta Salmela
sylissdeln Hertta,
Veikko, Martan
aiti Ida Hellstedt,
Itya, Kerttu fa ativuokrataissisarukset Tilda ja
Anna Volanen.
Kuva: Hertta .Myllymiien yksiviskokoelma.

Sitomon tysliolot olivat puutteelliset. Koneet olivat heikosti suojattuja ja useilla tyOntekijOilla oli kasissa jalkia koneen kosketuksesta.
Valaistus ja tuuletus olivat kehnot. Kaasujen ja liimojen haju sekoittui
pihan perilla sijainneiden ulkohuoneiden lemuun ja tarttui vaatteisiinkin. Ammattientarkastaja kavi kylla silloin tallOin, mutta hanen
tulonsa tiedettiin aina etukateen ja roskia siivottiin syrjaan. TykintekijOiden kanssa tarkastaja ei jutellut, vaan kaveli salien lapi mestareiden seurassa.349 Vaikka tyOlaisten keskuudessa yleisesti ajateltiin kaynneista ihnoitetun ennakolta,
naispuolinen ammattientarkastaja
mytihemmin jyrkasti tallaisen menettelyn.35°
Sitomossa vallitsi patriarkaalinen arvojarjestys ja sita noudatettiin
tarkkaan. Miehet olivat paremmassa asemassa kuin naiset. Perinteisesti sitomoiden naiset saivat noin kolmanneksen miesten palkoista.351 NaistyiintekijOiden sisainen hierarkia oli yhta vakiintunut. Taittajat olivat "hienompia" kuin kansiosastolaiset, viivaajat taas hienom349 Salmela-Jarvinen 1966 a, s. 21.
350 "Ammattientarkastaja Helny Bergbom kertoo kokemuksia ammattientarkastuksen
alalta". Toveritar 20/1937, s. 332.
351 Ks. Helsingin TyOvienyhdistyksen kertomus vuodelta 1890, s. 57.

NAISTEN TYOT JA KOTIOLOT n 129

pia kuin taittajat, mutta ylimpana olivat sensuurin tytot, jotka tarkastivat valmiit tyiit ja pakkasivat ne lahtOkuntoon. Alimpana arvossa
olivat nuoremmat tyslintekijat seka oppitytiit ja -pojat, jotka olivat
kaikkien kaskylaisia ja joihin Marttakin kuului. Kaikkein alhaisiminalla
tasolla olivat tupakkatehtaisiin pahviaskeja valmistavat tyOldiset - he
eivAt olleetkaan kirjansitojia vaan tehdastyOlaisia! Arvojarjestyksen rakentumiseen oli mykis ialla oma vaikutuksensa. Vanhempia tyOntekijOita ei saanut sinutella, ei naista eika miehia. Koulutus ja ruotsin
kielen taito nostivat mykis tykintekijãn asemaa hierarkiassa. 352 Sitomot
olivat naisvaltaisia tyslipaildcoja, Weilin & GOOsilli tytiskenteli Martan
sielta lahtiessi kaksisataa naista ja kolmekyrnmentà miesta.353
Avioliitto ja perhe
15-vuotiaana Martta tunsi kasvaneensa pois lapsenkengistaan ja alkoi
osallistua nuorisotoimintaan. Seuraavana vuonna han suoritti rippikoulun ja alkoi kayda tansseissa Tykimies-lehden talossa Sirkuskadulla.
Nuoren tytkin elimanpiiri rajautui harrastusten osalta Siltasaareen.
Sielta lOytyi elimankumppanikin. Martta Hellstedt avioitui tyttOystaviinsa verrattuna nuorena, 18-vuotiaana.354 Pan vuotta vanhempi su1hanen, Idvitykimiehen poika Eino Salmela, oh tOissa rakennuksilla,
"kantoi tiilia, oli reipas ja voimakas". 355 Nuoret tapasivat nayte1maseura ICasvattajassa, joka oh perustettu Martan kotona. Luku- ja
kirjoitustaitoinen Ida Hellstedt oli nimittain omittu heti Helsinkiin
muuton jalkeen ulkotykilaisnaisten ammattiosastoon ja tyOvaen harrastuspiireihin, mime han vei myOs tyttarensa.356
Pad osti kihlat - sormuksen ja kultakellon 357 - lokakuussa ja vihittiin
ensinunainen paiva joulukuuta 1910. 358 Shia paivana pyrytti lunta.
Mama Hellstedt ajoi sulhasensa kanssa hevoskyydilla asemalta suoraan kirkkoherran kotiin Viertotielle (Hameentielle). Pitkaasiltaa rakennettiin ja kaytOssi oli puinen varasilta. Lunta oli niin paljon, etta
reki uhkasi kaatua kapealla ajokaistalla. Vihkitoimitus oli karu. Kirkkoherran rouva ja palvelijatar olivat todistamassa, ja pad ajoi toimi352 Sahnela-Jarvinen 1966 a, s. 24-25.
353 TyOtauluja yrityksittain vuodelta 1910. TKK.
354 Ks. sukulaisten onnittelukirje Mama Hellstedtille 1.5.1911. TA.
355 Salmela-Jarvinen 1966 a, s. 64.
356 Martta Salinela-Jirvinen muistelmat 1978, sidos 216/692. TMTT.
357 Ketjussa kaulassa riippuva umpikuorinen kello oli 1910-luvun muotikillla sormuksen lisaksi. Anttila Rasinen 1987, s. 54.
358 Mama Sahnela-Jarvisen paivakirja 6.2.1969. TA.
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tuksen jilkeen kahville appivanhempien luo. Haalahjoja "tippui" myOhenunin lahimmilta omaisilta.359
Nuoren avioparin ensitaival naytti onnekkaalta. Vaimo jatti tyOnsa,
ja pan ryhtyi rakentamaan sulhasen vanhempien kanssa pienta taloa
Leppavaaraan. "Kylla mina sovin heidan kanssaan. Tee vaan niinkuin
itse haluat, mina mukaannun kaikkeen". 36° Viemisina uuteen kotiin
Martta Salmelalla oil parikynlinenta markkinoilta ostettua kotikutoista
pyyheliinaa, puoli tusinaa lakanaa ja muutama tyynyliina seka aidin
antama vanupeite. Yhdessa uuteen kotiin hankittiin paastavedettava
stinky patjoineen, piironki, pOyta ja pan tuolia. KeittiOtarvikkeet WIvat yhta vahaiset kuin nuoren vaimon ruoanlaittotaidotkin. "Olitnme
aidin kanssa asuneet vuosikausia sellaisessa huoneissa, joissa ainoana
keittovehkeena oli priimuskeitin, eika sen varassa kovin monipuolista
ruoanlaittotaitoa paassyt oppimaan" .36'
Mama tuli raskaaksi vihkimisen aikoihin ja ensimmainen lapsi syntyi elokuussa 1911. Lapsen myOta jaivat naytelmaharrastukset, voimisteluseurat ja muu jarjestOtoiminta. Ystivattaret katosivat miehen
tultua Martan elamaan. Toinen tytar syntyi runsaan vuoden kuluttua
ensimmaisen syntymasta. Kasvavan perheen myOta kasvoivat my6s
huolet ja miehen raittiuslupauskin alkoi pettaa: "Miss y olet ja oletko
enaa ollenkaan elavien kirjoissa. Miksi sins et laheta mitaan tietoa
olostasi. Me olemme taálla sellaisessa tuskassa, kun emme tieda sinusta mitiin. Kiteni vapisevat, kun olen niin hermostunut", 362 kirjoitti vaimo miehelleen helmikuussa 1912.
Perheen oli muutettava takaisin Helsinkiin, jotta my6s vaimo voisi
etsia ansiotyOta itselleen. Kevailla 1913 Mama Salmela paasikin tOihin pieneen sitomoon, mies sen sijaan lahti Norjaan. Arki oil ankea.
Velkojen maksamiseksi myytiin huonekalut lasten vuoteita myOten.
KaytannOssi Martta Salmelasta oh tullut yksinhuoltaja: "Yksi ajatus oli
kirkas ja selkea: minun on tast y lahtien luotettava vain itseeni". Martta
muutti takaisin aitinsa luo Sirkuskatu kolmeen. Han sai entisen ty6paildcansa takaisin, ja vajaan vuoden ikainen nuorempi tytar vietiin
hoitoon tuttavaperheen luo. Parivuotiasta vanhempaa tytirta katsoi
samassa talossa asunut rouva.363
359 Mama Salmela-jarvisen paivakirja 1.12.1960, miss y han muistelee tasan 50 vuotta
sitten tapahtunutta haitohnitustaan ja murehtii, ettei Millen kuulunut tanssia tai muita
iloja. TA.
360 Mama Hellstedtin kirje Eino Salmelalle 8.7.1910. Pari suunnitteli omaa kotia jo
ennen kihlautumistaan 28.10.1910. TA.
361 Salmela-Jarvinen 1966 a, s. 66-70.
362 Mama Salmelan kirje Eino Salmelalle 26.2.1912. TA.
363 Salmela-Jarvinen 1966 a, s. 80.
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Marraskuussa 1913 Martta piti velkojien tanden miehen paluuta
Helsinkiin uhkarohkeana: "Thalia on huonot ajat ja muutenkin...".364
Jouluksi 1913 koko perhe saatiin kuitenkin kokoon ja Salmelat muuttivat Hankoon, josta mies oli saanut tOita. Mama Salmela synnytti
pojan seuraavana kevaana. Asunto oli hatara ja ilman mukavuuksia,
paikkakunta outo ja mies kulki iltaisin naytelmaseuran harjoituksissa
ja naytannedssa. 21-vuotias Mama oli neljan seinin sisalla kolmen alle
kolmivuotiaan lapsensa kanssa: "Olin kuin vanki, vaikka olin yha nuori tyttO. iltaisin ehti paljon ajatella, kun lapset nukkuivat".365
Kesaksi Martta Salmela meni lapsineen sukulaisten luo maalle, eivatka he voineet enia palata Hankoon maailrnansodan puhkeamisen
takia. Martan aid oli avannut ns. ruokaputkan Hakaniemessa ja Martta
paisi sinne apulaiseksi. Mies kulki sinne, missa oli Oita. Hangon
keen han sai Helsingista vallitOita, joissa sattui onnettomuuksia tuon
tuosta. Tye) oli kuitenkin otettava vastaan, sills muutakaan ansiota ei
ollut saatavilla. Hetken aikaa asiat luistivat, kunnes tammikuussa 1915
perheen yksivuotias poika kuoli hinkuyskaan. Kesalla mies loukkaantui rajandyksessa ja oli kuukausia tyiikyvyttOmana. Martastakaan ei
ollut perheen elattajdksi, sills han synnytti toisen pojan syyskuussa
1915.366
Perheen kriisinhallinta
Salmelat asuivat vuokralla Viidennella, linjalla, hissittOman talon kuudennessa kerroksessa. Uutuutena oli sahkOvalo ja neljan perheen yhteinen kaymala. Onnettomuuksien jalkeen Martan ansiotystissa oleva
aiti muutti asumaan tyttarensa luo. Toimeentulon ttuvaamiseksi majoitettiin viela alivuokralainen 25 neliOn asuntoon, jossa silloin
majaili mytis maalta tulleita sukulaisia. Talouden yllipitoon eli perheen selviytymisstrategiaan kuului niin Hain saann011inen asioiminen
panttikonttorissa, 367 talvivaatteet pantattiin kesaajaksi - eihan niille ollut tilaakaan ahtaassa asunnossa. Miehen sairaalamaksut maksettiin
panttaamalla sormukset ja pyhapuvut. Samoihin aikoihin alkoi elintarviketilanne Idristya. Tavarat katosivat tiskien alle, polttopuita ja
ruokaa alettiin sainnOstella. Jonot ilmestyivat kauppojen ovine. Mies
piasi pommisorvaamoon vuorotytihOn, mika aiheutti kaytannkin ongelmia yhden huoneen asunnossa. Ansio loppui "tykiriittelOOn", ja
364 Marna Sahnelan postikortti Eino Salmelalle 17.11.1913. TA.
365 Sahnela-JArvinen 1966 a, s. 82.
366 Salmela Jarvisen paivikirja 6.2.1969; SahnelaJarvinen 1966 a, s. 85-94.
367 SAK:n elokuvassa Vastusten kautta voittoon vuodelta 1934 panttilainaamojen keskeinen rooli lamakauden taloudessa tulee oivallisesti esiin.
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mies lahti Pietariin hakemaan paremmin palkattua tyota. Elama tuli
siella kalliiksi, eika mitaan jaanyt kotiin lahetettavaksi. Martta Salmelan oli hakeuduttava jalleen tyiihOn. 368 Ilman aitinsa ja alivuokralaisen
tukea kolmen pienen lapsen ja ansiotykin yhteensovittaminen olisi
ollut vaikeaa, "eika tams tallainen perhe-elama ole mistaan kotoisin.
Alan saada tarpeekseni leskena olosta!"369
Nalka
Taloudelliset olot vain kiristyivat vuonna 1917. Aika meni leivan ja
puiden jonottamiseen. Jannitysta nostattivat Pietarista palannut miehen serkku ja muut pommisorvarit, jotka kertoivat mielenosoituksista
ja muista levottomuuksista. Katukuvaan ilmestyi Helsingissakin punaisia nauharuusukkeita niin tyOlaisten kuin "porvareittenkin" rintapieliin ja sota-aikana kielletyt punaiset liput kannettiin jalleen marssirivistiiihin. MyOs Mama Salmelan tunne-elamaa kuohuttivat vallankumouspuheet ja han palasi tauon jalkeen tyOvienjarjestOOn, Helsingin Tykivaenyhdistyksen naisosastoon. Naisia puhutti eniten huono
elintarviketilanne, ei niinkaan vallankumous. Syyskuussa 1917 perheen talous jalleen koheni, kun Mama paasi sitomoon tOihin. Ty6vienjarjestkit painattivat innostuneelle ja valtavasti kasvavalle jasenkunnalleen julistuksia, jasenkirjoja ja kirjasia. Ruoan jatkeeksi Martta
pyysi Pietarista Porvooseen siirtyneeltà mieheltaan mustikoita ja sienia: "En tieda mists nyt saisin ruokaa, etta parjataan ensi pyhaan".3"
Joulukuussa tykit loppuivat vuosikalentereiden valmistumisen jalkeen
samalla kun elintarviketilanne kiristyi entisestain. Lapsille taytyi sy6ttaa pellavansiemenjauhoista leivottua leipaa eli ns. risuaitaa, josta he
saivat ripulia. Selviytyakseen talven yli Mama kivi lapsineen vierailulla sellaisten sukulaisten ja tuttavien luona, joilla han tiesi olevan
suhteita maalle.371
Kansalaissodan puhkeaminen ei nalkaa lukuunottamatta aiheuttanut konkreettisia muutoksia Martta Salmelan taloudessa, olihan han
kaytannOssa ollut lahes yksinhuoltaja koko avioliittonsa ajan. Kosketus rintamalle tai muihin sotatapahtumiin oli irrallinen: "Meilla tavallisilla ihmisilla ei ollut mitaan mandollisuutta puuttua asioiden menoon".372 Keskeisimmaksi tehtivaksi tuli pysya hengissa, nalkia kat368 SalmelaJarvinen 1966 a, s. 95-100.
369 Mama Salmelan kirjeet miehelleen Pietariin 21.3.1916 ja 16.7.1916.
370 Mama Salmelan kirje miehelleen 14.8.1917 ja 21.8.1917. TA.
371 Sahnela-Jarvinen 1966 a, s. 146-148.
372 Sahnela-Jarvinen 1966 a, s. 139.
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sottiin silmasta silmaan. Mama paasi helmikuun lopulla tOihin TOvien Kirjapainoon. Helmikuun lopulla 1918 oli tp5vaenlehdissa kehotettu mytis naisia hakeutumaan sotapalveluun. Marttakin kivi tys5npuutteessa tarjoutumassa, mutta hinet passitettiin kotiin kolmen lapsensa luo. Vaimoja ei mielellaan otettu kaartiin ja nuoretkin naiset
"joutuivat" paaasiassa ruoanlaittajiksi, sairaanhoitajiksi ja radanvartijoiksi.373 Martta oli "sydanjuuriaan myesten" loukkaantunut ulosajosta,
vaikka myethemmin olikin slid kiitollinen. Kaikki vapaa-aika meni jonoissa seisomiseen, tp5aikana kuuden ja seitseman ikaiset tyttaret jonottivat apulaistytOn kanssa maitoa, jauhoja ja perunoita.
Taistelujen alkaessa Helsingissi Mama Salmela aiteineen ja lapsineen seurasi Viidennen linjan asuntonsa ullakon porrastasanteelta Hakaniemen taisteluja. Muistelmissaan han piti sota-ajan jarkyttivimpana
kokemuksena moan hankkimista nalkiintyneille lapsille jopa kerjaamina ja naiden pysyttamista valdsin sisatiloissa. Toinen satuttava tapahtuma oli ty•5vaentalon tuhoaminen TO•5145n sokeritehtaalta ammutulla palopommilla. "Olin naihin tapahtumiin asti yrittanyt lasten
vuoksi pysytella rauhallisena, mutta tydvaentalon palaminen ylitti kestokykyni - olihan talo ollut kaiken sen keskus, mild oli ollut elamani
sisaltOna".3"
Sodan jalkeen
Heti sodan jalkeen Mama Salmelan paivat kuluivat tystinhaussa. Aluksi
han paasi siivoamaan toisen punakaartilaisvaimon kanssa varakkaiden
huviloita. Martan aiti ja alivuokralainen Anna olivat tiiissa Elannossa,
jonne myess Mama piasi kesikuussa pesuapulaiseksi. Apulainen teki
kaikki ne likaiset tyik, joita muut eivat halunneet tehda. Hin upotti
makkaratehtaan verisia pressuja likoamaan yOksi tynnyreihin vahvaan
lipealiuokseen ja seuraavana piivana harjasi nits pesulan lattialla.
Haju ei ollut pahinta, vaan lipean polttamat kadet. Aviomies paisi
vankileirilta ehdonalaiseen vapauteen syksylla, mutta ei saanut mistaln te•ita. Kevialla 1919 pesulaa koneistettiin ja Martta sai lahtea.
Han paasi kuitenkin Elannon halkotarhaan ja siivosi valilla hevostalleja. Syyskuussa 1919 Marna sai tp5paikan pienesta sitomosta. Samoihin aikoihin hanen miehensa alkoi saada nimettOrnia kirjeita, joissa
uhkailtiin uudelleen vangitsemisella. Niista hermostuneena tams yritti
paeta Ruotsiin, mutta epaonnistui. Joulukuinen pakoyritys onnistui
ja Mama oli jalleen yksin. Vuosien 1918-19 ajan Mama Salmelan talous perustui hanen itsensa patkittaisiin tykisuhteisiin ja aitinsa tuloi373 Esim. Mandi Nirosen, Hulda kijalin, Emmi Lehtosen ja Mandi Maen muistelmat
1918. Kansio 6 B. Ka.
374 Salmela-Jarvinen 1966 a, s. 137-140.
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hin, jonoissa saatuihinpieniin annoksiin ja Toukolasta saadun Elannon perunapalstan satoon. Mies palasi loppuvuodesta 1919 Ruotsista
oltuaan siella punaupseerikoulussa, muttei saanut mistaan tOita.375
Miehen tie
Martan aviomies Eino Salmela oil vuonna 1918 ollut ensin punakaartissa toitnitsijana, sitten vankileirilla, tyiittOmana, ja lopulta Ruotsissa.
Hanet oli tuomittu valtiorikosoikeuden 6. elokuuta 1918 tekemilla
paitiiksella avunannosta valtiorikokseen. Rangaistus oli kolme vuotta
kuritushuonetta ehdollisena viiden vuoden koeajalla. Paastyaan vanhanella oli useita lyhyita tyOmaarayksia Helsingin kaupungin
palkkalistoilla. Ty& loppuivat joulukuussa 1919, minks jalkeen han
eli "osaksi vaimonsa ansioilla, osaksi kommunisteilta saamillaan asiamiespalkkioilla", kuten Etsivan Keskuspoliisin kuulustelijat asian
maisivat. Miehisen miehen itsetuntoa loukkasi, kun piti elaa naisten
kustannuksella, arvioi tilannetta Mama Salmela. 376 Tanunikuussa 1920
Salmela pidatettiin jalleen. Etsivan Keskuspoliisin miehet tiesivat hanen olleen kommunistien palveluksessa ns. etappimiehend syyskuusta 1919 saakka etupaassa He1singissa. Salmela tunnusti saaneensa
tykistaan palkkioksi 1 400 markkaa. Han toimi vdlitysmiehena, kuljetti
rahaa ja aseita seka valitti kirjeita Venajalle pyrkiville ja sielta palaavilta.377
Kun mies oli vangittu osallistumisesta maanalaiseen toimintaan ja
tuomittu karkausyrityksen jalkeen seitsemaksi vuodeksi kolmeksi
kuukaudeksi vankilaan, Martta sai kirjansitomosta valiaikaista tyOta.
Huhtikuussa 1920 han paasi sosialidemokraattisen naisliiton apurahan
turvin neljan viikon puhujakursseille. Ensimmainen askel puoluetyOn
ammattilaiseksi oli otettu. Huolet eivit kuitenkaan olleet ohi, Martta
oli jalleen raskaana, ja nuorin tytar syntyi elokuussa 1920.
Yhteenveto
Mama Salmela eli monessa suhteessa tyypillista tyOlaisvaimon arkea
paakaupunkiseudulla 1910-luvulla. Aikainen avioituminen oli sen sijaan ajalle epatyypillista. Tassa mielessa tapaustutkimuksen kohdetta
voi luonnehtia kasitteella "nonnaali poikkeus". Salmelan perheen talous perustui periaatteessa miehen palkkatyiihOn. KaytannOssa vaimo
meni kuitenkin aina tOihin, kun mies oli tyOttiimana tai muilla paik375 Saltnela-Jãrvinen 1966 b, s. 18-20, 31.
376 Sahnela-Jarvinen 1966 a, s. 183.
377 Praosaston kuulustelupOytikirja 3.2.1920 nro 59/1920. EK:n arkisto. KA.

NAISTEN TYOT JA KOTIOLOT •

135

kakunnilla. Tulkinta naisten ja miesten sfikien vahvistumisesta kotona sopii huonosti selittamaan tavallisen tytaisvaimon arkea 1910luvulla. Monet synnytykset ja lyhyet tyOsuhteet vuorottelivat vaimon
elamãssa, huoli toimeentulosta ja terveydesta kuluttivat niin henkisia
kuin fyysisiakin voimavaroja. Kansalaissota vaikeutti Salmelan perheen selviytymista. Sodan nimi ei ollut kapina tai ulkoa tuotettu muutos, vaan nàlka.
Marna Salmelan elamantilanne ja monet yhteiskunnalliset suhteet
muuttuivat sodan jalkeisinA vuosina. LisaAntyva vapaa-aika alkoi kohentaa tyOldisten tyytyvaisyytta. Mills tavalla ja minkalaisin ehdoin,
sift landetaan seuraavaksi arvioimaan.

136 n NAISTEN TYOT JA KOTIOLOT

Suurissa kaupungeissa vaiiisperheet asuivat ykisesti yhden huoneen asunnoissa. Jokaisen kodin esineistdrin
kuului pOyddlld tikittdvd herdvskello. Kuvassa helsinkilUisen tyiildisperheen asunto 1920-luvulla.
Kuva7j0vden Arkisto.
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Moottoriajoneuvot yleistilivtit sotienvaliselki kaudella. Kuvan "uuden ajan"
tytOt vauhdissa 1920-luvulla. Kuljettaja on Laura Lansilehto. Kuva: Tyiivilen
Arkisto.

^^ ^

Demokratisoituva
vapaa-aika

Kuten alussa todettiin, merkittava konkreettinen uudistus tehtaalaisine oh tyOaikalakien saataminen. Kandeksan tunnin ty6aika mandolarkiajan uudelleen jasentelyn ja toimintojen laajenelisti
misen kodin ja tehtaan ulkopuolelle. Tyolaisille avautui tilaisuus vapaa-ajan viettoon. Aiemmin vapaa-aika oli tarkoittanut sunnuntai- tai
maanantaivapaata, joskus lauantain lyhyempaa tyOpaivaa ja agraarisessa yhteiskunnassa lukuisten vuotuisjuhlien mandollistamaa lepoaikaa. Uudistuksen myOta vapaa-aika tuli keskelle arkea. Samalla ty6ajasta tuli kontrolloidumpaa, tehokkaampaa ja selkednunin tyOnanatjan maaraysvallan alaista kuin perinteisten pitkien ja ei-saanneltyjen
tyOpaivien aikana.1
Urheilevat miehet ja kotitaloustOita tekevat naiset
Vapaa-ajan vietto erityisten harrastusten parissa ei viela 1920-luvulla
ollut vakiinnuttanut asemiaan. Vuoden 1928 nuorisotutkimuksessa
puhutaan kuitenkin "harrastuksista", kun esitellain nuorten tyOlaisten
vapaa-ajan viettoa. Tehdyssa kartoituksessa 2/5:lla ei ollut mitaan erityista harrastusta. Runsaimmin harrastamattomia oli maalaisten ja
naisten piirissa.
Selvasti erottuvat piirteet nuorten tyOlaisten harrastustoiminnassa
olivat sukupuoli- ja aluesidonnaisuus. Harrastuksia oli enemmin kaupungeissa kuin maaseudulla. Vuonna 1928 urheiluharrastus oh levinnyt suhteellisesti laajemmin kaupunkilaisen kuin maalaisen ty011isnuorison keskuuteen. Miehista sits harrasti 40 prosenttia. Tilanne oh
sama myOs pyOrailyssa, kavelyssa, partiotoiminnassa ja kalastuksessa,
joita ilmoitti harrastavansa muutama prosentti vastanneista.
Naisia kiinnostivat kotiaskareet ja kasityOt. Miehista kuusi prosenttia kertoi vapaa-ajan kuluvan niiden parissa. Opiskelu harrastuksena
oli maaseudulla harvinaisempi kuin kaupungeissa. Laulu-, soitto- naytelina- ynna muita taiteellisia harrastuksia oli miehilla ja naisilla saman
verran ja yleisemmin kaupungeissa kuin maaseudulla. Teatteria, elokuvia ja tanssia harrastivat naiset hieman enerrunan kuin miehet. Jar1 Gross 1984, s. 195-216.
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jestOtoiminnassa oli mukana hieman runsaammin miehia kuin naisia.
Kaikkiaan jarjestOtoiminnassa oltiin passiivisia.
Taulukko 8: Harrastusten jakaantuminen sukupuolen mukaan
ikeiluokassa 13-22 vuotiaat vuonna 1928

Kaupungit
Maaseutu
Miehet Naiset Miehet Naiset
Kotiaskareet
Kasityiist
Urheilu
Ulkoilu
Opiskelu
Lueskelu
Laulu,soitto
Yhdistystoim.

3
0.2
49
6
8
4
7
5

21
14
13
5
7
5
9
2

9
0.3
31
2
6
4
4
1

19
12
7
0.4
9
8
6
2

Yhteensl
Miehet Naiset
6
0.2
40
4
7
4
5
3

20
13
10
3
8
6
7
2

Lande: SVT XXXII 13, TyOlaisnuorisotutkimus 1935, s. 83-84.
Huomattava seikka nuorten vapaa-ajan kaytiissa - johon on jo tyiiajan
kasittelyssa viitattu - oli se, etta kaikkien miesten keskimaarainen
teollisuudessa runsaan tunnin pitempi kuin naisten, mutta
maataloudessa runsaat kaksi tuntia lyhyempi. Pojat aloittivat mystis
tehdastytin nuorempina kuin tytOt. Lisaksi ylityo oli enemman miesten tyiita ja se lisaantyi ian myOta.2
Ammattijarjestiiihin kuului suhteellisen vahan naisia. 1920-luvun
puolivalissa teollisuustykilaismiehisti oli jarjestaytynyt runsas kolmannes, mutta naisista nelja prosenttia. 3 "Mina en ollut kiirmostunut politiikasta, sen parernmin kuin muistakaan yhteiskunnallisista kysymyksista. Mini 1uulin, etta nama asiat olivat jonkinlaista miesten ajanvietetta. Minun elamani taytti sills hetkelll se, etta minulla oh tytipaikka ja ansaitsin omaa rahaa".4
Jos naiset eivat kuuluneet ammattijarjestiiihin, he olivat kylla jasenina monissa seuroissa ja yhdistyksissa. Puu- ja paperityOlaisnaisista
(1928) kuului 73 prosenttia erilaisiin yhdistyksiin, paperityOlaisista
enemman kuin puutyOlaisista. Ammattiosastoihin kuului paperissa
runsas kolmasosa, puuteollisuudessa viidennes, joskin tilanne muut2 SVT XXXII 13, TytiliisnuorisonnIcimus 1935, s. 29-31.
3 Leinonen Olga, "Naisten ammatillinen jArjestiytyminen". Toveritar 3-4, 1926, s. 6.
4 Pumpulienkeleiti ja arkielimai 1981, Vahe, s. 60. Kirjoittaja meni Forssan Finlaysonille toihin vuonna 1937.

DEMOKRATISOITUVA VAPAA-AIKA

n 141

tui seuraavalla vuosikymmenella painvastaiseksi tyOsuhteiden kiristyessa erityisesti paperiteollisuudessa. LastaustyOntekijOihin verrattuna
(1927) puu- ja paperityOlaiset harrastivat enemman. Heilla oli pysyvampi tykisuhde ja korkeampi sivistystaso kuin lastaustykintekijOilla.
Henkisiin pyrintoihin vuorotplintekijOilla riitti vain vahan harrastusta.
Raittiusseuroihin kuului vain muutamia naisia. Puolet puu- ja paperityOlaisnaisista tilasi sanomalehtea ja vain kolme prosenttia jotain aikakauslehtea. Muilla oli tilaisuus lukemiseen mytis tehtaan lukusalissa.5
"Oikea tapa" viettaa vapaa-aikaa
Lisaantyvaa vapaa-aikaa ei pidetty taysin ongelmattomana. Vaadittiin
kontrolloitua ja ohjattua toimintaa, koska joutilaisuus oli pahasta.
Miesten vapaa-ajan arveltiin kuluvan juopotteluun, mika heikensi ty6tehoa ja aiheutti sosiaalisia ongelmia. Kontrollia vaativat niin tehtaiden johto, poliittisen paittajat kuin tptivaenjarjestOtkin. TyOnantajien
intressina oli pitaa tyOntekijat tyOkuntoisina ja tytivaenjarjestOjen kasvattaa heists luokka- ja jarjestOtietoisia. Yhteiskunnallinen tavoite liittyi kansanterveydellisiin ja vaestOpoliittisiin pyrkimyksiin.
Yritykset jarjestivat seuratoimintaa vuonna 1928 kerattyjen tietojen
mukaan seuraavasti:6
27
8
3

Soittokunta
Laulukuoro
IsaytelmAseura
Ndytelmaseura ja soittokunta
Ompelu- ja lukuseura
Ei mitain

2
130

Vastanneita

186

Voimistelu- ja urheiluseura
Luistinrata
Urheilukentta
Jarjestetty urheilukilpailuja
Tehdas antanut palkintoja tai raha-avust.
Ei mitaan

17
3
17
12
27
109

Vastanneita

185

16

5 SVT XXXII 12, YOtyiintekijat 1935, s. 1&20.

6

tehtaalla

Markelin-Svensson 1928, s. 392.
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Noin kolmasosassa tehtaista oli jarjestetty ohjattua vapaa-ajanviettoa.
Yleisimpia harrastusmuotoja olivat soittokunnat, naytelmiseurat seka
voimistelu- ja urheiluseurat. Tehtaiden jarjestama toiminta ei kuitenkaan valttamatta koonnut vakei niin paljon kun oli odotettu. Syyksi
tyOnantajien huollon epionnistumiseen arveltiin 1930-luvun lopulla
sits, etta tykiviest011a oli omat vakiintuneet vapaa-ajanviettotapansa,
joista ei yhtakkia voitu luopua - jokainen halusi sailyttaa yksilalisen
vapautensa tyOsta vapaan aikansa jarjestelyssa. 7 Se, etta tehtaiden jarjestamat mandoffisuudet eivit kiitmostaneet ty451aisia saattoi johtua
kontrollin vastaisuuden lisaksi slid, kenelle ne oli osoitettu - naimattomille vai perheellisille tyOntekijOffie. Lapsiperheet eivat olleet kiinnosttmeet nuorille aikuisille suunnatuista tilaisuuksista, vaan halusivat
olla omissa oloissaan.8
Kaupunkilaisten tyOntekijOiden keskuudessa oli yleista lahtea lauantai-iltana tai sunnuntaiaamuna joko kunnan tai tyiivaenyhdistyksen
omistamiin kansanpuistoihin tai kesasiirtoloihin. KirjatyOntekijOiden
"lomakodin" pihassa Pikku-LiivOn saaressa oli kesaisin kytnmenittain
jasenten telttoja, joissa he saattoivat viettaa koko kesalomansa.9
Ajalle kuvaavaa on, etta Sosialidemokraattisen naisffiton ensimmaiset perheenaideille tarkoitetut kaksiviikkoiset lomakurssit pidettiin
kesilla 1937 Joutsenon Haukilandessa. 10 Ajatus kesakodeista ei laiitenkaan ollut uusi. Vuodesta 1901 naisliiton ohjelmaan oli kuulunut
kesasiirtoloiden perustaminen aitien ja lasten virkistykseksi. Vuonna
1926 naisliiton piirissa oli seitseman omaa lomakiinteistiii ja lomaa
oli tarjottu 846 Willie ja 312 lapselle. 1930-luvun lopulla kiinteistiija
oli yksitoista. 11 Vuoden 1937 valtiopaivilla sosialidemokraatti Anni
Huotarin (ym.) aloitteesta otettiin valtion talousarvioon 50 000 markan maararaha jaettavaksi varattomien, suurperheellisten aitien kesavirkistykseloi. 12 Sittemmin aitien lomahuolto organisoitui naisliiton
7 Enso-Gutzeit Oy:n huoltotoimiston Ilmari Luostarisen esitelmi yhtiOnsi lomahuollosta. LomankayttOkomitean pOytaldrja 28.9.1939. Sos.min.ark.
8 Esim. Hareven 1975, s. 365-389.
9 SAK:n vastaus Lomanviettokomitean tiedusteluun 1938. LomankayttOkomitean tiedustelulomakkeet. Sos.min.ark; Helsingin ICirjatyOntekijOiden Yhdistyksen elokuvassa
"Suomen suurin, varakkain ja voirnakkain ammattiyhdistys" vuodelta 1933 on rum.
lomanvieton kuvausta pilcku-Liiviin saarella. SEA.
10 "Nyt lomalle iidit!" Kirj. Elli Nurminen, Toveritar 11/1937, s. 188.
11 Paikallisia kesisiirtoloita tai niiden kannatusyhdistyksii perustettiin 1900-luvun alussa mm. Vllpuriin, Turkuun, Helsinkiin, Poriin, Vaasaan, Hameenlinnaan, Lahteen, Raumalle. Jyviskylin tytivaenyhdistyksen naisosasto oh ensimmainen, joka osti talon itselleen lomakiyttOOn vuonna 1907. Ks. SaLmela-Jarvinen 1971, s. 7-18; Salmela 1971, s.
20.
12 Raha-asia-aloite nro 56 maararahan osoittamiseksi varattomien suurperheellisten aitien kesivirkistyksesti huolehtiville jarjestOille. Hyvaksyttiin 26.11.1937. Valtiopiivaasiakirjat 1937.
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erillisjarjestOksi.13
Ulkoilun ja urheilun suosio kasvoi kaikissa tykivaenjárjestOissA ja
vapaa-ajan viettotavat monipuolistuivat 1930-luvun lopulle tultaessa.
TyOlaisilla alkoi olla varaa esimerkiksi matkailuun. Tyiivãen Matkailuliitto perustettiin vuonna 1938 jo olemassa olleiden paikallisten matkailuyhdistysten yhdyssiteeksi.
Koska vapaa-aika oli uusi ilmid, jarjestot opettivat kansalaisia sits
kiyttamaAn. "Pienta opastusta" sisalsi ohjeita "kotiloman" vietosta, siirtolapuutarhan hoidosta, oman kesaasunnon pitdmisestd ja viikonloppumajoista. Erityisesti korostettiin vaihtelua - kerran vuodessa oli tehtAva matka uuteen ymparistOOn ja samalla tutustuttava omaan maahansa.'4
"Tehda mitã haluaa" -aika
Suomen hallitus osallistui vapaa-aikakeskusteluun hyvàksymalla kansainvalisen tyOjarjestOn vuoden 1924 yleisen kongressin suosituksen
tyOntekijOiden vapaa-ajan kAyttAmisesta. Tyijaikarajoituskeskusteluissa oli jo pyritty siihen, etta tyOntekijOiRe taattaisiin yOlevon lisaksi
mykis riittavasti aikaa "tehda mid haluaa". Toisaalta haluttiin kuitenkin
korostaa vapaa-ajan tarkoituksenmukaista kaytted trlitehon ja tuotannollisen kyvyn lisaAmiseksi. Tytintekijat tuli saattaa tietoisiksi myOnnetyn vapaa-ajan arvosta ja tykinantajat toimimaan siten, etta tyOntekijat saattoivat viettaa vapaa-aikansa tykitta. KaytannOssa tams tarkoitti
kohtuullisen toimeentulon turvaamista ilman ylityOta tai sivuansioita.
LainsIidãnn011isin keinoin tytipaiva tuli jarjestAi siten, etta vapaa-aika
tulisi mandollisimman yhtajaksoiseksi ja keskeytymAttOmiksi. Myiis
liikenne kodin ja tplipaikan valille tuli jthiestai sellaiseksi, eta tyOntekijOilla menisi tykimatkoihin mandollisinunan vahan aikaa. Sosiaalisen terveydenhoidon, kuten raittiuden ja sukupuolisiveellisyyden tasoa tulisi kohentaa, samoin asumista. Min ikãin olisi tuettava nimenomaan tyOlaisten itsensa luomia laitoksia ja valtettava pakottavaa osallistumista. TyOntekijOihin olisi iskostettava tietoisuus vapaa-ajan hp:5dyllisyydestA.15
Lomanvieton "demokratisoiminen"
VirkamiehistO osallistui 1930-luvulla aktiivisesti vapaa-ajan kayttin
suunnitteluun. Vuosikyrnmenen lopulla todettiin, etta oli kiireellisesti
13 Aitien Lomahuolto perustettiin vuonna 1951.
14 Louhikko 1941, s. 14-15.
15 wlyOntekijain vapaa-ajan kayttaminen". SA 3/1925, s. 192-199.
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Sosialidemokraatti- ryhdyttava tutkimaan loma-aikojen tarkoituksenmukaista kayttiii Sisen naisliiton ohjel- saministeri Urho Kekkosen allekirjoittamassa raportissa korostettiin,
maan kuuluivat
jo vuosisadan alus- ettA aiemmin oli huomio kiinnitetty tykildisten viikonloppujen ja iltata kesdvirkistykvapaiden aktivoimiseen tyOvienjarjestOjen toimesta, nyt huomio oil
sen jebyestdminen
kiinnitettava lomahuoltoon. Kiireellisyyttã lisisi raportin mukaan
&dell's ja lapsille.
930-luvun loppuvaestOn kaupunkilaistuminen siind maarin, ettá entinen tapa viettaa
puolella naisliiton
vapaa-aikaa sukulaisten luona maalla alkoi jáAdA.
osastot omistivat
yksitoitta omaa loSosiaalisten syiden lisaksi painotettiin mytis asian poliittista puolta.
makiinteistOd,
Kansanvaltaisen
ajattelutavan nahtiin vahvistuvan, jos kansalaiset huosiiksi jattjestettlin
maisivat yhteiskunnallisten instituutioiden kykenevan tehokkaasti
lukuisia
vuokratilois- edistamAan parempien elimantapojen jarjestamista kaildlle. Siihen
sa. Vuonna 1937
valtion talousarvi- asti vapaa-ajanvietto oli ollut varakkaamman kansanosan etuoikeus eli
oon varattiin enkyse oli lomanvieton "demokratisohnisesta". 16 Nikemys oli saanut
simmdisen kerran
kannatusta punamultahallituksen asettamisen jalkeen (1937).
mdeiraraha suurperheisten ditien loDemokratisoitumista asetettiin edistAmaAn sosiaaliministeriOn alaimia varten. Kuvasnen
lomankayttOkomitea vuonna 1938. Sen puheenjohtaja oli Heikki
sa mikkeliklisid sosialidemokraattiWaris ja mania haettiin niin Ruotsista, Keski-Euroopasta kuin Amerisia ditet/e2 menossa kastakth. Olihan vuosiloma vuonna 1937 pakollinen jo 22 maassa
VOvelenyhdistyksen omistamaan
Rauhanniemen huvilaan virkistyspeiiville vuonna
16 "Toimenpiteiti loma-aikojen tarkoituksenmukaisesta kayttimiseste, alleldrjoittanut
1932. Kuva:
sisaministeri Urho Kekkonen 12.7.1938. Lomankayttakomitean arkisto. Sos.min.ark.
Oen Arkisto.
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kaikille ja 16 maassa osalle palkkatyOlaisista. 17 Komitean edustajat kavivat tutustumassa muun muassa Tukholmassa huhtikuussa 1939 esilla olleeseen lomanayttelyyn. Samaisessa nayttelyssa kavi myEss tyOlaisnaisaktiiveja Miina Sillanpain johdolla.18
Vapaa-aikaan ja virkistaytymiseen kiinnitettiin huomiota mykis kansainvalisesti. 1930-luvulla jarjestettiin niiden merkeissa maailmankongresseja. Vuonna 1932 pidettiin ensimmainen kansainvalinen kokous
Los Angelesin olympialaisten yhteydessa, toinen kokous oli vuonna
1936 Hampurissa ja kolmas Italiassa vuonna 1938. Varsinkin Euroopan kokouksia leimasi fasismin nousu. Hampurin kokouksen oli jarjestanyt kansallis-sosialistisen Deutsche Arbeitsfrontin alainen Kraft
durch Freude -jarjestO. Sen pyrkimys oli tyOlaisten vapaa-ajan jarjestaminen urheilun, kulttuuritapahtumien ja matkailun merkeissa, joskin jarjest011a oli mptis poffittiset tavoitteensa.19
Elintason nousun mykita vapaa-aikaa kaytettiin yha enemrnan varsinaisiin harrastuksiin ei niinkaan sivutOiden hankkimiseen. VuosilomakaytannOn voimaan astumisen jalkeen (1922) ei ollut tavatonta,
etta lomalainen meni toiseen tehtaaseen tOihin viikoksi ja palasi jalleen oman tyOnsa careen loman loputtua. 2° Tata karantiii tuki se,
etta kesaaikana oli tarjolla paljon tykitilaisuuksia, jotka haluttiin hylidyntaa. TyOntekijat pyrkivat myiis itse jarjestamain tykinsa siten, etta
vapaa-aika tulisi mandollisimman pitkaksi. Eraassa helsinkillisessa tehtaassa tehtiin tyOntekijOiden pyynnOsta yhdeksin tuntisia paivia viitend paivana viikossa kauniiha kesana 1932, jotta tytinteldjat saisivat
pitaa kaksi kokonaista vapaapaivia viikossa.21
Vapaa-ajan kayttO riippui perheen varallisuudesta. Yksinhuoltajien
ja huonosti toimeentulevien piti kayttia vapaat leivanhanldntaan, sen
sijaan nuorille naimattomille naisille avautui virkistaytymismandollisuuksia aikaisempaa enemman: "Meita oli mukava viiden naisen ryhma, jotka viikoittain kokoonnuimme toistemme luona seurustelemaan ja tekemaan kasitiiita. Paitimme lahtea helluntaina Tallinnaan.
Vanha iloinen Tallinna oli monen huvimatkan kohde. Silloin oli Suomenlandella hyvia kesalomakohteita, kuten Suursaari, Seiskari, 'Fytarsaari ja Lavansaari. YOpyminen oli jarjestetty kalastajaperheiden luo17 LomankiyttOkomitean pOytakirja 26.10.1938. Sos.min.ark.
18 "Finland lir fritid av Sverige". Aftonbladet 28.4.1939 ja Social-Demokraten
26.4.1939. Sos.min.ark.
19 JirjestOn toiminta oli hyvin laajaa ja suosittua. Se ulottui mallikylien ja tehtaiden
kaunistarnisesta konserttien, lomien ja urheilukilpailujen jirjestamiseen. Taloudellisesti
sits tuki Deutsche Arbeitsfront, muun muassa vuonna 1936 17 miljoonalla markalla.
Suomen Berliinin lahetystOn selvitys Lomankayttiikomitealle 12.7.1938. Sos.min.ark.
20 SATA 16408-16470. 1991. SKS.
21 Ammattientarkastuskertomus 1932, s. 25.
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na." 22 Vapaa-ajan ja harrastusten merkitys oli tarkea juuri virkistajana,
arkielaman rutiinin katkaisijana. Kotirouvana 45 vuotta ollut tehtaalaisen vaimo ylistaa toisaalta muistelmissaan mandollisuutta olla kotona, mutta toisaalta tunnustaa, ettei olisi kestanyt avioliittoaan ilman
tykivienopistojen harrastuspiireja.23
Puistojen, siirtolapuutarhojen ja urheilupaikkojen merkitys tyifolaisten viihtyvyydelle ja terveydelle kasvoi sotienvilisella kaudella. Varsinkin puutarhanhoidon arveltiin kohentavan tykilaisten moraalia. Sen
suosiota kasvatti tpliajan Iyhennys ja omakotitalorakentamisen suosion kasvu. 24 Siirtolapuutarhat ty011istivat perheita vapaa-aikoina. Ensimmaisen aloitteen siirtolapuutarhan perustamiseksi paakaupunkiin
teki Finlands Svenska KvinnofOrbund, joka vuonna 1915 anoi oikeutta saada vuokrata tarkoitukseen osan Laakson huvilatilasta TOOlOsta.
Tytit aloitettiin vuonna 1918, ja alue sai nimekseen Ruskeasuon siirtolapuutarha. Vallilaan rakennettiin puutarha vuonna 1931 ja Ouhmkylian vuonna 1938. Tampereelle ensimmainen siirtolapuutarha perustettiin vuonna 1916. On esitetty, etta siirtolapuutarha-aate oli osa
sosiaalipoliittista tyiiti. Se oli ylhaalta johdettua toimintaa, jonka pyrkimyksena oli kannustaa omatoimisuuteen ja hyOdylliseen vapaa-ajanviettoon.25
Helsingissi kansanpuistot ja kaupungin omistamat saaret, kuten
Seurasaari, Korkeasaari, Mustikkamaa, Mustasaari ja Pihlajasaari, tarjosivat ulkoilumandollisuuksia
e, jotka eivat paasseet kesaisin
maalle. Urheilupaikkoja rakennettiin ratsastustalleista uhnastadioniin.
Puistojen, urheilu- ja virkistysalueiden pinta-ala laajenikin huomattavasti juuri sotien valisella kaudella.26
Yhteenveto
Vapaa-ajan merkityksesta tyOlaisille on esitetty useita teorioita. Yhden
tulkinnan mukaan vapaa-aika on vastapainoa tytille, sellaisten voimavarojen kayttiia, joita arkisessa pallckatyiissa ei tarvita. Vapaa-ajanvietto voidaan nail& pakona merkityksettOmasta tyOsta sosiaalisen ja
psyykkisen tasapainon sailyttamiseksi. Toisen tulkinnan mukaan ih22 SATA 16901-16954. 1991. SKS.
23 SATA 19702-19733. 1991. SKS.
24 Isossa-Britanniassa puutarhanhoidosta oli tullut 1900-luvulle tultaessa tarkein harrastus my6s ty6viest011e. Aiemmin se oli ollut leimallisesti ellitin harrastus. Ks. Constantine 1981, s. 387-406.
25 Tossavainen 1992, s. 14-20, 52 .55, 61-67.
26 Brunila 1962, s. 73-78; Helsingin puistoista ja puistopolitiikasta 1880-luvulta 1930luvuBe Hiyrynen 1994.
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miset kehittavat vapaa-ajan muotonsa tyOmuotojensa mukaisiksi.27
Myiis tulkinnat siita, miksi tyOlksille on jarjestetty vapaan-ajan toimintoja, vaihtelevat. Ne on tulkittu joko porvarillisen sosiaalisen
kontrollin valineeksi (kuten siirtolapuutarhat) tai tyliviestOn kulttuuri-identiteetin ja luokan ilmaukseksi (kuten tyijsvaen urheilutoiminta).28
Kun tarkastellaan naisten ja miesten elamanpiirien jakautumista vapaa-ajan nakiikulmasta, nandaan etta naisten toiminta-alue oli kotikeskeisempi kuin miesten. Naiset olivat suurimmalta osin palkkatyOssa
kutoma-, vaatetus- ja elintarviketeollisuudessa, kotona he tekivat kotiaskareita ja harrastuksekseen he ilmoittivat kotiaskareet ja kasity6t.
Sen sijaan miesten toiminta suuntautui kodin ulkopuolelle.
Toinen havainto koskee vapaa-ajan vieton jakautumista ian ja perhetilanteen mukaan. Harrastustoimintaa suunnattiin aluksi nuorille,
mutta vahitellen myOs vanhemmalle vaelle. Perheelliset naiset jakautuivat viettomandollisuuksien mukaan ansio- ja kotiaiteihin, joista
edellisilla oli periaatteessa mandollisuus nauttia vapaa-ajasta tpliaikalain perusteella, mutta kaytannOssa kunkin perheen talous ja sisainen
tyiinjako saateli vapaa-ajan viettoa. Mytis kotiaitien virkistysmistarve
sai yhteiskunnallista huomiota vuodesta 1937 lahtien.
Kolmas jakautuminen vapaa-ajan tarjonnassa ja kulutuksessa oli
alueellinen: maaseutu- ja kaupunki-Suomi elivat tassa suhteessa eri
aikaa.

27 Gelber 1983, s. 3-22.
28 Jones 1986, s. 9-10; Urheilun merkityksesti ja tulkinnoista eri tutkimuksissa, ks.
Meinander 1994, s. 60-64.
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Arki liikkeessa.

1. Tiedostamisesta toimintaan
Trtivaenliike, johon Mama Salmela kasvoi oli jokseenkin toinen kuin
mihin han mytis ammatillisesti sitoutui 1920-luvun alussa. Sen lisaksi,
etta hike oli jakaantunut ammatilliseen ja poliittiseen toiminta-alueeseen, oli se jakaantunut my•fis ideologisesti. 1910-luvulla jaloilleen
noussut ammattiyhdistysliike repesi kansalaissodan jalkeen muiden
tyslivaenjarjestOjen tapaan sosialidemokraattiseen, vasenunistososialistiseen ja kommunistiseen siipeen. 29 Samalla tavoin jakaantui naistoiminta. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan naisten ammatillista aktiivisuutta ja suuntaerimielisyyksien vaikutuksia naisjarjestOjen toimintaan
pdaosin 1920-luvulla. 3° Aihetta lahestytdan johtavien naisliittolaisten
nakOkulmasta, naisten, joita voidaan luonnehtia ammattipoliitikoiksi
tai vahintaan puoliammattilaisiksi: heidan pkiasiallinen toimeentulonsa tuli eduskuntatyOsta, tyOvaenpuolueilta tai ammattiyhdistysliikkeeltä. Aluksi tarkastellaan kuitenkin sits, miten naisaktivistit sijoittuivat
ammattiyhdistysliikkeeseen ja tplivaenpuolueisiin.
Ammattiyhdistystoiminta

Tytilaisnaisaktiivien ensimmainen tavoite 1900-luvun vaihteessa oli
tykilaisnaisia rasittaneiden ammatillisten epakohtien korjaaminen.
Tehtaalaisnaisten puutteelliset tyii- ja kotiolot olivat liikkeen kayttOvoima.31 Ensimmaiset naisten omat ammattiosastot perustettiin Helsingin Tykivaenyhdistyksen yhteyteen 1890-luvulla. Ompelijattarien

29 Hajaannuksen jalkeisestã tptivaenliikkeen historiasta, ks. Kettunen 1986; Saarela
1990.
30 Tarkastelu rajoittuu paaosin woteen 1930, jolloin kommunistien julkinen toiminta
kiellettiin. Poliittinen tilanne ns. kansanrintamakaudella oli monilta osiltaan toisenlainen kuin esimerkiksi 1920-luvun alussa, eikA Millen problematiikkaan ole tassa yhteydessi tarkastelua katsottu syytà laajentaa.
31 TyOlaisnaisjirjestiin irtaantumisesta porvarillisesta naisliikkeesti ja Icansain.valisten
vaikutteiden omaksumisesta lihenunin Lahteemnaki 1989, s. 140-161; Hentila 1989,
s. 162-185; Tptivienliikkeen poliittisuudesta Kettunen 1986, s. 36-43.
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osasto32 perustettiin vuonna 1890, pesijain vuonna 1898, palvelijattarien ja ulkotyOlaisnaisten osastot vuonna 1899. Ensimmaiset naisten
ammattiosastot perustettiin wrightilaisen hengen mukaisesti porvari1listen naisaktivistien ja tyOvaenjohtajien suosiollisella avustuksella.33
Anurtatillisesti jarjestaytyneita ty•Maisia oli vuonna 1906 yhteensa
15 800, joista naisia 12 prosenttia.34 Samanaikaisesti Sosialidemokraattiseen puolueeseen kuului 85 027 jasenti, joista naisia viidennes (liitetaulukko 6).
Suomen TyOvaenpuolueen (perustettu 1899) ja TyOlaisnaisten Liiton (perustettu 1900) ensimmaisissa ohjelmissa vaatimus tyOolojen
parantamisesta oil tarkeilla sijalla.35 Sitouduttuaan tiukemmin puolueeseen eduskuntauudistuksen jalkeen naisliiton toiminnan painopiste siirtyi kuitenkin ammatillisesta valistuksesta puoluepoliittisen
tyOn suuntaan. Sosialidemokraattinen Naisliitto halusi Suomen AmmattijarjestOn perustamisen jalkeen (1907) luopua naisammattiosastoistaan kaytinn011isten ja taloudellisten syiden vuoksi ja keskittya poliittiseen toimintaan. Edustajakokouksessaan vuonna 1909 naisliitto kannatti lampimasti tykilaisnaisten "agitatsioonitoimiston" perustamista ammattijarjestOn yhteyteen. Naisliiton hallintoon paatettiin
niin Haan valita edustaja kustakin naisten ammattiliitosta yhteistyiin
aikaansaamiseksi.36 Ammattijarjestiin perustamista valmistelevassa lilttojen keskustoimikunnassa oli ollut viisi naisliittolaista.37
SAJ:n perustavassa kokouksessa (1907) naisia oli 365 edustajasta
19 eli noin viisi prosenttia. He kaikki olivat naisliittolaisaktiiveja. Tehdastytilaiset Ida Kantanen ja Nina Pietikaisen valittiin ammattijarjeston toimikuntaan. Naiset joutuivat kuitenkin eroamaan tehtavastaan,
koska eivat matkapuhujina pystyneet osallistumaan saann011isesti kokouksiin. Kantanen valittiin kansalaissodan jalkeen uudelleen anunattijarjestOn toimikuntaan, missa han edusti VaatetustyOvaen liittoa.
32 Ompelijoiden tyiioloista ja jarjestiytymisesti vuosisadan vaihteessa Oittinen 1989,
s. 61-85; Helsingin tyOvienyhdistyksen kertomus 1890, s. 3841.
33 Ensinunaista vuonna 1891 pidettivaksi aiottua Yleista Suomen Tyiivienkokousta
varten varattiin keskusteluteemoiksi "Minkalainen on naistyOntekijain asema teollisuudessa?", "Eike) olisi pyrittivi suurempaan yhdlaisyyteen mies- ja naispuolisten tyiintekijain tykipallcoissa?" ja "Onko toivottavaa etti naisille hankittaisiin tilaisuutta useampaan ammattiin kuin Wan asti?". Painetut kokousasiakirjat 1892, s. 50-62.
34 Ala-Kapee - Valkonen - Osterberg 1979, s. 35-37.
35 Naisliiton ensimmaisessi kokouksessa vuonna 1900 12:sta keskustelukysymyksesti
viisi kasitteli anunatissa toiniivien naisten aseman kohentamista. Ensinunainen Yleinen
TyOlaisnaisten edustajainkokous 4.-6.7.1900, s. 5.
36 POytakirja sosialidemokraattisen naisliiton edustajakokouksesta 5.-7.9.1909, s. 11-12.
37 Miina SillanpiA, Ida Aalle-Teljo ja Mimmi Kanervo edustivat Palvelijattarien liittoa,
Emmi Huttunen Ompelijattarien liittoa ja Maria Mai kutomatyOlaisia.
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ArnmattijarjestOn hallinto ei kuitenkaan kyennyt tayttamaan naisliiton sille asettamia tavoitteita naisten ammatillisen valistustyOn
jarjestamiseksi, eika erillista naistoimistoa saatu perustettua. Nain ollen naisliitto oli pakotettu jatkamaan naisten ammatillista valistamista.
Muun muassa naisliittolaiset Aura Kliskinen ja Sandra Lehtinen tekivat
molemmat kolmen viikon mittaisen ammatillisen heratysmatkan
vuonna 1911. Naisliitto jarjesti saman vuoden aikana huomattavan
monta eli 46 ammatillista kokousta.38
Naisten osuus Suomen AmmattijarjestOssa oli kymmenluvulla noin
kymmenen prosenttia. Kansalaissodan jalkeen se nousi noin viidennekseen, tnissa se pysyi koko 1920-30-luvun (liitetaulukko 7). Kaikkiaan Suomen Ammattijarjestii ja sen johto oli miesvaltainen. Vuosina
1907-12 SAJ:n toimikunnassa oli vain yksi nainen, vuosina 1912-17
valtuustossa oli kaksi naista. He kaikki edustivat naisvaltaisia liittoja,
yksi Ompelijatarliittoa, toinen Vaatetustykivaen liittoa ja kolmas Tehdas- ja Sekatptivaenliittoa.
Vuonna 1920 AmmattijarjestOn organisaatiota muutettiin. Valtuuston tilalle tuli toimikunta, jossa kaildlla jasenliitoilla oli edustajansa.
Toimikunta puolestaan valitsi keskuudestaan toimeenpanevan valiokunnan, joka hoiti toimikunnan sue antamia tehtivid. Kansalaissotaa edeltaneeseen aikaan verrattuna naisten osuus jarjestiin
paatOksentekoelimissa kasvoi: vuonna 1907 naisedustajia oli SAJ:n toimikunnassa kaksi ja miehia viisi39, vuosina 1909-17 naisia ei ollut
lainkaan. Vuosina 1920-29 naisia oli toimikunnassa seuraavasti:
Vuosi Yhteensa Naisia
1920
1923
1926
1929

23
26
30
45

2
1
2
4

%
9
4
7
9

SAJ:n edustajakokouksissa naisten prosentuaalinen osuus oli 1920-1uvulla noin viisi prosenttia, paitsi vuoden 1920 hajaannuksen ilmapiirissA pidetyssa edustajakokouksessa, jossa naisia oli viidennes.4°
Sosialidemokraatit erosivat SAJ:sta vuonna 1929 ja perustivat lokakuussa 1930 Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton (SAK:n).

38 POytakitia sosialidemokraattisen naisliiton VI edustajakokouksesta 1.-3.9.1911, s. 4546.
39 Ala-Kapee - Valkonen - Osterberg 1979, s. 43.
40 Ala-Kapee - Valkonen - Osterberg 1979, s. 55-56.
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SAK:n tyOvaliokunnassa ei vuosina 1930-40 ollut yhtaan naista. Sen
sijaan liiton taloudenhoitajana oli vuosina 1931-38 Anna Mikkonen.41
KeskusjarjestOn edustajakokouksissa 1930-luvulla naisia oli niin ikaan
vain muutama, joten maarallisesti naisten edustus vaheni sitten 1920luvun. Kaikkiaan arrunatillinen jarjesUytyminen oli 1920-luvulla heikkoa ja heikkeni entisestaan seuraavalla vuosikymmenenella. TyOnantajat olivat paremmin jarjestaytyneita kuin tytilliset.42
Ammattiosasto muutoksessa
Jotta naisten asema 1920-30-luvun ammattillisessa liikkeessa tulisi ymen katsaus varhaisempaan jarjesmarrettivaksi, on syyta luoda p'
taytymiseen yhden ammattiosaston vaiheiden kautta. Tarkastelun
kohteena ei ole koko yhdistyksen toiminta, vaan esityksessa keskitytaan toisaalta naisten tuloon osaston toimintaan, toisaalta luokkatietoisuuden vahvistumiseen ja toimintaedellytyksiin. Esimerkkiosasto
on Helsingin Tykivaenyhdistyksen leipuriammattiosasto.43
Kun tehtailija Viktor Julius von Wright avasi syyskuussa 1893 ensimmaisen valtakunnallisen tyOviienyhdistysten edustajakokouksen,
totesi han maassa olevan 23 paikkakunnalla yhdistyksia, joita Suomen
tyOmiehet olivat perustaneet yhteisin voimin edistaakseen seka henkista etta aineellista vaurastumistaan. Nuoren ja innostuneen tehtailijan esitykseen tiivistyi mykis varhaisen anunatillisen yhteenliittymisen perusajatus: parhaat miehet niin tyOntekijOista kuin tyOnantajistakin ryhtyivat yksissa tuumin ensin poistamaan tietamattOmyytta ja
sitten korottamaan elintasoa. 44 Ajatus tyOvaen jarjestaytymisesta ei
kuitenkaan ollut vuosisadan lopun ilmio. Jo aiemmin olivat tyOmiehet
pyrkineet yhdistymaan "ammattikunniksi" jarjestaakseen tytiolojaan ja
turvatakseen ansioitaan. Merkittivaa on, etta yhdistymispyrkimykset
eivat liittyneet lama-aikaan, kuten voisi kuvitella, vaan painvastoin
ansiomandollisuuksien runsaan tarjonnan aikaan. TyOmiehet pelkasivat kilpailijoiden tuottamista muualta, mutta myOs elintarvikkeiden
hintojen nousu ja palkkojen pysyminen alhaalla lisasivat yhteenliitty-

41 Valkonen 1987, liitteet, s. 550-558.
42 Savola 1968, s. 132-133.
43 Osasto on valittu tietoisesti elintarvikealalta, jota on pidetty "perinteisena" naisten
alana. Valintaan on vaikuttanut myOs naimisissa olevien naisten osuuden kasvu alalla.
Toisaalta helsinkilaihen osasto on ollut keskeisella paikalla tytivAenyhclistyksen
tapiirissi ja on oletettavaa, eta sen jasenet ovat elineet tietoisina ajan tapahtumista.
Leipuri-ammatissa toimi sittemmin paljon naimisissa olevia naisia, kuten aiemmin on
todettu.
44 Ensimmaisen Tytivienyhdistysten edustajainkokouksen pOytikirja 18.-20.9.1893, s.
4; Tuomisto 1984, s. 37-44.
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misen tarvetta.45 Toisaalta tylivaestkin jarjestaytymista on luonnehdittu vaistonvaraisella tietoisuudella ja oikeudettomuuden kokemuksella, joka synnytti tarpeen organisoitua.46
Ehkipa samat syyt olivat mytis helsinkilaisten miesleipureiden mielissa, kun he anoivat tyiivaenyhdistykselta oikeutta liittya sen alaosastoksi kevaalla 1888. Kymmenen ensinunaista toimintavuottaan miehet pohtivat tyOoloihin, asunto-oloihin, palkkaukseen ja raittiuteen
liittyvia kysymyksia seka jarjestivat "perheiltamia" jasenten virkistykseksi. Ammattikuntamaisen toiminnan lahtOkohdista yield vuoden
1898 alussa kertoo se, etta jasenet katsoivat tyOnjohtajien velvollisuudeksi estaa "reissaavien" ja tykittestnien tykimiesten kayminen verstaissa. Kulkumiesten pelattiin tuottavan ikavia vahinkoa tyOnantajille
ja olevan huonona esimerlddna oppilaille. Samalla esitettiin toive, end
tplinantajat aikaisempaa lukuisarnmin ottaisivat osaa osaston kokouksiin. Alkuvuoden 1898 kokouksissa alkoi kuitenkin jo esiintya ristiriitoja: "osaston entista niin rauhallista toimintaa hairittiin
Suijetun yhteisOn rajat alkoivat murtua ajan paineissa. Helmikuussa esitettiin vaatimus kokousilmoittelun siirtimisesta Tyiimieslehteen, kesalamssa "jotkut nuorukaiset" ryhtyivat jarjestimaan vanhempien miesten harmiksi tyOlakkoa ja syyskuussa alettiin tiedustella
muualta maasta lakkokokemuksia. Seuraavan vuoden alussa osaston
toimikuntaa arvosteltiin suoraan ja marraskuussa osasto piatti yhtya
Tyiivaen Puolueeseen. 48 Ammattikuntamainen yhteenliittyma sai poliittisen luonteen.
Osaston sisaisessi keskustelussa oli niin ikaan nahtavissa muutoksia
vuoden 1898 aikana. Miesleipureiden ongelmien lisaksi alettiin nimitthin kiinnittaa ensimtnaisen kerran huomiota naisleipureiden heikkoon asemaan. Alaikaisia tyttOja pidettiin yOtyiissi ja heidan asumisolonsa olivat ala-arvoiset. Tpliaika naisilla oli 16-17 tuntia ja hygieniataso aikalaisten mielesta vahintan puutteellinen: asuinhuoneissa leivottiin ja pesutuvissa paistettiin. "Tiedetaan naisleipuriverstaita,
missa kaytetaan alaikaisia naisia yestyiissa ja makuutetaan useampia
yhdella vuoteella".49 Naisten olosuhteet arvioitiin "puolet huonommaksi" kuin miesten. Kun naisten oloja oli kartoitettu, pakettiin niis45 Kaukamaa 1939, s. 480-492; Soikkanen 1987, s. 105-113.
46 'ryOlaisten jirjestaytymisesti ks. Suomen tyiivienliikkeen historia 1978, s. 13-26;
Kettimen 1987, s. 236-239; Haapala 1986, s. 18-19; Sulkunen 1986, s. 266-272; Manila
1969, s. 31-53; Kansainvalisessi laajuudessa ks. Kuczynski 1984, s. 220-227.
47 HTY:n Leipuri- ja Kondiittori-ammattiosaston pOytakirja 16.1., 20.2., 3.4. ja
25.9.1898. TA.
48 HTY:n Leipuri- ja Kondiittori-ammattiosaston pkiytakirja 12.11.1899. TA.
49 HTY:n Leipuri- ja Kondiittori-anunattiosaston pOytakirja 17.4.1898. TA.
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to kirjoittaa sanomalehteen. 5° TyOttOmille keratyisti varoista naiset
saivat puolet enenunan kuin miehet." TyOlaisten mieltaminen luokkana sukupuoleen katsomatta alkoi kehittya. Vuoden 1904 lopulla
osaston puheenjohtaja piti puheen tyOntekijOiden ja tyOnantapen ryhmaetujen vastakkaisuudesta ja neuvoi jasenia jattamaan kaiken haveliaisyyden ja velttouden. Oil tarmokkaasti seurattava tyOvaen kirjallisuutta ja paastava sits kautta luokkatietoisuuteen. 52 Osaston tyiintekijOiden yhtenaisyytta pyrittiin tiivistamaan jarjestamalla perheiltamia
ja lastenjuhlia. Sen sijaan tanssi-iltamia valilla suorastaan kiellettiin
pitamasta."
Tahan prosessiin liittyi myOs toiminnan laajentaminen alueellisesti:
elokuussa 1900 paatettiin edesauttaa ammattiosastojen perustamista
muihin kaupunkeihin ja lahetettiin agitaattori hoitamaan asiaa. Vaen
herattamiseksi jokaisen osaston jasenen velvollisuus ja kunnia
paikoillaan levitda TyOmies-lehtea. Osasto avusti myeis lehtea kykyjensa mukaan. Se liittyi Helsingin ammatilliseen paikallisjarjestiiiin ja
vastusti ammattiyhdistysvien kokouksen jarjestamista Tampereella.54
Viela joulukuussa 1906 osasto suhtautui eparOiden maanlaajuisen ammattijarjestiin perustamiseen.55 Sen sijaan edellisena syksyna aikaansaatu maanlaajuinen Suomen LeipurityOntekijOiden Ammattiliitto sai
varauksetonta tukea - olihan osasto ajanut asiaa aktiivisesti.56
Osasto oil edennyt naisasiassaan siina maarin, etta marraskuussa
1903 esitettiin naisleipurien hyvaksymista osaston jaseniksi. Asia jatettiin kuitenkin vela pOydalle. Seuraavan vuoden alusta naisleipurit
saivat osallistua osaston kokouksiin, mutta eivat vela osaston jasenina. Kiinnostus vetaa, naisleipurit mukaan toimintaan lahti hyvin konkreettisista uudistuspyrkimyksista: leipomoalalle pyrittiin saamaan yOtyOkielto ja tyiiajan lyhennys. Yhteisessa kokouksessa pakettiin muuttaa osaston saantOja sellaisiksi, etta mytis naisilla oli mandollisuus olla
osaston taysivaltaisia - ja maksavia - jasenia. 57 Yhteisen rintaman luomisen ongelmana oli, etta naiset tykiskentelivat yleensa omina ty650 HTY:n Leipuri- ja Kondiittori-ammattiosaston pOytakirja 17.4.1898 ja 7.5.1898. TA.
51 HTY:n Leipuri-ammattiosaston ptiytakirja 9.12.1900. TA.
52 HTY:n Leipuri-ammattiosaston pOyakirja 27.11.1904. TA.
53 HTY:n Leipuri- ja Kondiittori-ammattiosaston pOytakirjat mm. 12.10.1897,
21.11.1897, 11.12.1898 ja 11.9.1899. TA.
54 HTY:n Leipuri- ja Kondiittori-ammattiosaston pOytakirja 12.11.1899, 19.8., 16.9. ja
14.10.1900. TA.
55 HTY:n Leipuri-ammattiosaston pOytAlcirja 18.12.1906. TA.
56 Yliaho - Snellman 1991, s. 39.
57 HTY:n Leipuri-ammattiosaston poytakirja 12.11.1903, 31.4.1904 ja 20.1.1904. TA.
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ryhminaan ja heidan tyOnsa poikkesi hieman miesten tOista.58
Rivien tiivistarniseen kuuluivat myOs tiukkenevat saanntikset oppilasjarjestelyissa - ammattikunnan tykimandollisuudet oli taattava huolimatta vallinneesta vapaan kiipailun ajasta. Osasto arvosteli voimakkaasti kaytantija, jossa "naisleipurit ym." kouluttivat puolioppineita
leipureita heikentaen ammattitaitoisten tytinsaantimandollisuuksia.59
Sen sijaan, etta osasto olisi ottanut naiset mukaan, kehotettiin naita
maaliskuussa 1905 perustamaan oma osastonsa, jota miehet sitten
avustivat niin taloudellisesti kuin henkisestikin.6° Vasta vuosien 191516 nousukausi ja elintarvikepula kypsytti nais- ja miesosastot yhdistymmn.61
Leipureiden pyrkimys irtaantua tykinantajan holhouksesta nun fyysisesti kuin henkisestikin nakyi osaston kannanotoissa. Leipurit vaativat lailla saadettyi vapautta eli halusivat pois tylinantajien asunnoista ja ruoasta, jotka tekivat tyiintekijOihin "orjuuttavan vaikutuksen".
Palkka tuli maksaa rahassa. Niin ikaan paltettiin yhtenevaisten tyiilakkien ja merkkien kaytttiOnottamisesta osaston jasenten kesken.62
Irtaantumisprosessiin kuului myOs muiden ulkoisten tunnusten kaytti5Onotto. Tammikuussa 1905 uusien juhlanauhojen variksi
pelkka punainen, kun se yield vuonna 1897 oli ollut sinivalkoinen.63
Muutos nakyi mykis kayttaytymisessa - jarjestaytyneen vien oli aina
ylevalla ja kohteliaalla tavalla osoitettava, etta jokaisen "sivistyneen"
ty•5Iaisen velvollisuus oli kuulua ammattiosastoon. Pakottamista ammattiosaston jaseneksi ei kuitenkaan pidetty ihanteellisena.64
Vuoden 1916 jaIkeen yhdistyneiden osastojen suurin huolenaihe
olivat ty6aikalain rikkomukset ja tyOehtosopirnusten laatiminen kiukustuneiden ja vastahakoisten tytinantajien kanssa, jotka toistuvasti
hyOkkasivat uutta leipurilakia vastaan. Kiistely leipurilaista jatkui
1920-luvulla. Uusi leipurilaki, joka hyvaksyttiin 1927, huononsi
tekijOiden tyiiaikasiannOksia. Ty& sai aloittaa tuntia aikaisemmin.65
Suuren Taman jalkeen osaston naiset jarjestivat vuorotellen ompeluseuroja kodeissaan uuden lipun hankkimiseksi osastolle ja myivat
58 HTY:n Leipuri-ammattiosaston pOytakirja 6.6.1904. TA.
59 HTY:n Leipuri-ammattiosaston pOytikirja 20.10.1904. TA.
60 HTY:n Leipuri-ammattiosaston pOytakirja 3.11.1904, 15.2., 14.6., 21.7. ja 3.12.1905.
TA.
61 HTY:n Leipuri-ammattiosaston pOytikirja ja 27.1.1916. TA.
62 HTY:n Leipuri-ammattiosaston peTtAkirja 16.9.1904 ja 17.4. ja 23.5.1906. TA.
63 HTY:n Leipuri-ammattiosaston pOyttkirja 28.1.1905 ja 8.5.1897. TA.
64 HTY:n Leipuri-ammattiosaston pOrikirja 12.4.1905 ja 28.10.1906. TA.
65 Ks. Leipomolaki 20.1.1928: Yliaho - Snellman 1991, s. 75-77.
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tyslittOmyyskukkaa. Huolta aiheutti tehdasvalmisteisten leipien myynnin kasvu ja tpiehtosopimusneuvottelut venyivat kuukausien mittaisiksi." Vuonna 1937 osastossa todettiin, etta tyOlaiset elivat yield sellaisen pelon vallassa, etta he menettavat tyiipaikkansa, jos liittyvat
ammattiosastoon tai vaativat korjauksia oloihinsa. Oli tapauksia, joissa
tyiintekija piti tyOnantajan tarjoamaa kohtuullista palkkaa "Wan suurena".67 Sotienvalinen kausi merkitsi osastolle edistyksen karjen taittumista 1800-luvun lopulta alkaneen kasvun ja menestyksellisen
olojen parantamisen jalkeen.
Vasemmistosiiven ammattiyhdistystoiminta
Kansalaissodan jalkeisessa tykivaenliildceen hajaannuksessa vasemmistososialistisen naisliikkeen tarkeimmaksi toiminta-alueeksi haluttiin
osoittaa ammattiyhdistystoiminta, sosialidemokraattien keskittyessa
enemman puoluepoliittiseen toimintaan. Kun Suomen Ammattijarjesto siirtyi vasemmistososialistien kasiin hajaannuksen jalkeen, katsottiin valttamattOmaksi luoda ammattijarjestOn yhteyteen naisjaosto,
joka vastaisi ammattiyhdistysnaisten pysyttatnisesta vasemmistososialistien rintamassa. Ei lien sattuma, etta ehdotus naisjaoston perustamisesta tehtiin toukokuussa 1923 eli samoihin aikoihin kun Suomen
Sosialistinen Tykivaenpuolue kiellettiin. Suomen AmmattijarjestOn
naisjaosto onkin nahtava ensisijaisesti poliittisena toimintayksikkOna.
Ensimmaiseen naisjaostoon valittu Laura Numminen-Harms vangittiin
ja toinen jasen Elmi Peltolehto joutui poliittisen painostuksen kohteeksi. Kolmas jasen Ida Nurmi kuoli ennen toiminnan kaynnistymista. Nain ollen jaosto aloitti tyOnsa vasta helinikuussa 1924. SAJ:n
naisjaoston jasenet pyrittiin valitsemaan naisvaltaisilta teollisuudenaloilta. Jaseniksi valitut Sofia Varvi, Elmi Peltolehto ja Edit Konttinen olivat johtavia naiskommunisteja. Sosialisti Fiina Pietikainen jatettiin varajaseneksi, eika han voinut osallistua kokouksiin.68
Puheenjohtajaksi naisjaostoon valittiin mies, Vain Uurtamo, joka siirtyi Metallitykivaen ffittoon marraskuussa 1929. Tuolloin naisjaoston
johtaminen siirtyi Katri Jarviselle. 69 Naisjarjestajana toimineen Jarvi66 Helsingin LeipomotyOvien Ammattiyhdistyksen kertomukset 1930-32, pOyOkirja
2.2.1931 ja 11.12.1932. MV:KTKKA.
67 Helsingin Leipomotyiivien Ammattiyhdistyksen kertomus 1936 ja pOytakirja
22.4.1937. MV:KTKKA.
68 SAJ:n naisjaoston pOytakirjat 4.2.1924 ja 2.3.1924. EK I V:B:1. KA; Tylivien Arkistossa sijaitsevasta SSTP:n arkistossa naisjaoston aineistoa ei takavarikoinnin takia ole
kuin muutamia irrallisia piiytikirjoja ja kirjeita.
69 SAJ:n kertomus vuodelta 1929, s. 81-82. SAJ:n kiertokirje: Toimintaohjeet naisjaostolle 8.11.1924. TA.
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Vaikka suomalaiset
ammattiliitot etenkin sotienveiliselki
kaudella suhtautuivat myOnteisemmin muun muassa
naimisissa olevien
naisten ansioty5hOn ja jiityestitytymiseen kuin KeskiEuroopan maiden
veljesjärjestO4 jai
naisten toiminta
ammattiyhdistysliikkeessei vaisuksi. Ty&
viienliikkeen hajaannuksessa palk-

katyalisnaisten
huolet jeliveit Suuren Ideologian varjoon. Kuvassa helsinkildisen siivoojaammattiosaston johtoa 1930-luvun puoTakarivissei toinen vasemmalta Aino Halme
ja toinen oikealta
Elisabet Pousi.

Kuva: Tytiviien
Arkisto.

sen tyl5 jai kuitenkin lyhytaikaiseksi, sills hinet vangittiin vuoden
1929 loppupaivina yhdessa naisjaoston sihteerin Mina Ruotsalaisen
kanssa."
Naisjaostolaisten yhteydet vuonna 1918 perustettuun Suomen
Kommunistiseen Puolueeseen olivat ilmeiset. Naisjaoston varapuheenjohtajana vuonna 1926 toiminut Hilma Karvinen ja varajasen
Ida Reijonen trliskentelivat samaan aikaan Neuvostoliiton Suomen
suurlahetystOssa, samoin kuin Sofia Varvi ja myiihemmin 1930-luvulla
Olga Kajander ja Elmi Peltolehto.71 Samoja henkilOita oil kuulunut
myiis Helsingin tyOvienyhdisryksen naisammattiosastojen opintopiiritoimikuntaan, missy opiskeltiin muun muassa sosialismin historiaa ja Kommunistista manifestia. Opintopiiriin kuului parikymmenta
naista.72
70 SAJ:n kertomus vuodelta 1929, s. 81-82.
71 SAJ:n naisjaoston pOyfakirja 30.5.1926. EK I V:B:1. KA. Neuvostoliiton Suomen
suurlahetystOn henkilOktmtaluettelot 1925, 1926,1927, 1928, 1929, 1932 ja 1937. EK
I =CV' A 1. KA.
72 Helsingin TyOvienyhdistyksen naisammattiosastojen toimikunnan opintopiirin pOytakirjat syyskuusta 1923 toukokuuhun 1924. (Sig. 331.888). TA.
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AmmattijklestOn naisjaoston jAsenet valittiin siten, ettA Helsingin
ammatillisesti jdrjestaytyneiden tykilaisnaisten kokous esitti jasenkandidaatit, ja lopullisen paAttiksen teki arnrnattijarjestOn toimeenpaneva
valiokunta.73 Naisten tyiivaliokturnan toiminnassa kommunistit olivat
aktiivisia - niinpa valituiksi tuli juuri heita. Tyiiláisnaisten kokous toimi SSTP:n lakkauttamisen jalkeen vaserrunistososialististen naisten
katto-organisaationa. Tytivaliokuntaan kuuluivat HelsingissA toimineet
eri liittotoimikuntien naisjaostojen edustajat, jotka olivat samoja henkuin ammattijarjeston naisjaostoon valitut naiset.74
Mills tavalla anunattiyhdistysnaiset lahtivat keramAan tehtaalaisnaisia yhteisten tunnusten alle? Naisjaoston tehtAvA oli sen saAntOjen
mukaan avustaa ammattijarjeston toimikuntaa ja toimeenpanevaa valiokuntaa ammatillisen valistustykin jarjestamisessa. Sen tehtava oli
niin ikian suunnitella yleista ammatillista valistustyOti naisten parissa,
jirjestiA naisten kokouksia tys5paikoilla sekã tuottaa kirjoituksia
ammattijarjeston ja liittojen lehtiin naistytilaisten oloista teollisuudessa. Se oli kaikessa toiminnassaan alistettu ammattijarjeston toimikuruialle, jolle sen tuli tehda vuosittain raportti aikaansaannoksistaan.
Saadakseen varoja tohninnalleen jaoston oli ne aina erikseen haettava
kutakin tarkoitusta varten.75
Naisjaoston tyo ei muodostunut naisten oman arvion mukaan kovin
tulokselliseksi. Jotain kuitenkin saatiin aikaan. Kolmeen liittoon ja
muutamaan ammatilliseen keskusneuvostoon perustettiin naisjaostot.
Jaosto julkaisi rnyOs kansainvalisen naistenpaivin julistukset ja lAhetti
puhujia ja mallipuheita maakuntiin eli jatkoi SSTP:n naissihteeristkin
tyOta. Naisjaoston tykita hankaloitti ammattijarjeston byrokratia ja "yhteisymmarryksen puute" naisjaoston ja ammattijarjeston valilla. Naisjaoston esittAmat naisten agitaatioviikon ajankohdat eivAt sopineet
ammattijarjestiille, sen toimitsijat eivät auttaneet naistenpaivan jarjestelyissa, naisten puhujamatkasuunnitelmia ei hyvaksytty eika naisia
valittu ammattijarjeston jarjestamAlle Neuvostoliiton-matkalle.76
Huolimatta heikoista toimintamandollisuuksista, naisjaoston tyOtA
jatkettiin. Jaoston asema parani sikali vuoden 1926 jalkeen, etta sen
edustaja paisi puhevaltaisena osallistumaan ammattijarjeston toimi-

73 Katso esim. SAJ:n toimeenpanevan valiokunnan piiytikirjat 17.5.1926 ja 18.5.1926.
TA.
74 Naisten tyOvaliokunnan toimintakertomus 16.10.1924-27.4.1925. SAJ:n arkisto. TA.
75 SAJ:n kiertokirje: Toimintaohjeet naisjaostolle 8.11.1924. TA.
76 Kertomus SAJ:n naisjaoston toiminnasta 6-7 edustajakokousten valiselta ajalta. 19231926. SAJ:n arkisto. TA.
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kunnan kokouksiin." Edustajaksi valittiin Hilma Karvinen. 78 Valitusten jalkeen myOs Neuvostoliiton-matkalle lahtevaan valtuuskuntaan
valittiin naisista Kreta Hiltunen Oulusta ja Saima Raunio Helsingista.79
Naisjaosto alkoi julkaista vuonna 1926 lentokirjasta, joka ilmestyi vuosittain vuoteen 1929 saakka. Ensimmaista "Tyestatekevan luokan naisille" -nimista julkaisua levitettun ammattijarjestOn valistusviikolla
10 000 kappaletta. 8° Naisjaosto sai mptis oman jarjestajan pariksi
kuukaudeksi. Jarjestajdna toimi Katri Jarvinen, jonka lisaksi myess jaoston puheenjohtaja kavi puhujamatkoilla. 81 Huolimatta pienista parannuksista, oli naisjaoston ja ammattijarjestOn suhteissa "epaselvyytta".
Huonot yhteydet maan eri ammatillisten naisjaostojen valilla heikensivat niin Haan toimintamandollisuuksia.82
Mania Neuvosto-Venajalta
SAJ:n naisjaoston johdon kannanotoissa on nahtavissa SKP:n vaikutus:
neuvostonaisten ammatillista jarjestaytymista pidettiin esikuvana toimintaa jarjestettaessa. Neuvosto-Venajalla oli perustettu vuosina
1917-19 ammattijarjestOjen yhteyteen naiskomissioita, joista kuitenkin luovuttiin 1920-luvun puolivalissi. Uudistetun jarjestelman mukaan naistyOlaisia varten oli edustajia ja ohjaajia ammatillisissa jarjestOissa. Vastuu naisten jarjestaytymisesta kuului asianomaisten jarjestOjen toimikunnille ja puhemiehistOille. Naisten keskuudessa suoritettua tyiita ei saanut eristaa muusta liittotykista. Mytiskian mitaan erilnaisten kokouksia ei saanut jarjestaa tyopaikoilla. Tarkein tavoite
oli naisten ammattitaidon kehittaminen, jotta yha useammat naiset
saataisiin teollisuuden palvelukseen ja sita kautta tuottavaan tytihOn
yhteiskunnan hyvaksi. Erillisten naiskomissioiden lakkauttamisen
keen naisia ohjattiin yleisiin tyespaildcakomissiolhin. Komissioiden
jasenista oli naisia 21 prosenttia (1930). Naisten osuus anunattiLiittojen toimikuntien jasenista oli kymmenen prosenttia. Ammattiliittojen
johto sen sijaan oli miehinen - toimikuntien puheenjohtajina ei ollut
yhtain naista.83
77 SAJ:n naisjaoston kertomus 30.5.1926-1.5.1927. SAJ:n arkisto. TA.
78 SAJ:n naisjaoston pOydkirja 17.6.1926. EK I V:B:1. KA.
79 SAJ:n naisjaoston toimintakertomus 1927. EK I V:B:1. KA.
80 SAJ:n naisjaoston kertomus 30.5.19261.5.1927. TA.
81 SAJ:n naisjaoston kirje 9.8.1926 liitoille ja SAJ:n naisjaoston kirje anunatillisille
keskusneuvostoille 1926. TA.
82 SAJ:n naisjaoston kiertokirje 16.6.1928. EK I V:B:1. KA.
83 "Venijan tyOlaisnaiset". Suomen AmmattijarjestO 3/1930, s. 80-83.
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Suomessa naisjaostoihin valittiin myOs miehia. Tama oli pakon sanelemaa, sills ainakin yhden naisjaoston jasenen tuli kuulua ammatillisen keskusjarjestOn toimikuntaan. Koska naisia ei toimikunnassa
ollut, oli pakko turvautua miehiin, mika koettiin yleensakin toiminnalle edulliseksi.84
Naisjaostotoiminnan lahtOkohdaksi otettiin iskulause "valistusty6
on tie naisten vapautukselle". Huvien jarjestimista valtettfin, vaikka
sitakin "sai" harrastaa. Tarkein valistuksen muoto oli suuffinen valistus. TyOlaisnaisia oli valistettava, jotta he antaisivat miestensa jarjestaytyd yhteisen kodin onneksi. Miehen rooli perheenpaana, joka osallistui yhteiskunnalliseen toimintaan koko perheen puolesta - perheen
edusmiehena - eli edelleen voimakkaana sosialistinaistenkin keskuudessa ja kisitysta oli vaikea murtaa.85 Kuvaavaa on, etta vasemmistosiiven toimittamassa Suomen AmmattijarjestO -lehdessa julkaistiin
opettavainen tarina englantilaisten ty6laisnaisten kasityksista: sikalainen virkamiesliitto ainestytti 7 000 naisjasenellian, oliko ansiotyOssa
olevan miehen vaimon my6s oltava ty6elamassa. Suurin osa aanesti
naisen kotiinjaamisen puolesta ja sits perusteltiin suurilla tyOttOmyysluvuilla. Naiset halusivat antaa paikkansa tyOttOmille perheenpaille." Suomen AmmattijarjestOn tarkoitusperia ei tarvitse hakea kaukaa: Suomessa tyOttOmien maara oli ennityksellisen suuri vuosina 1929-33, jolloin kommunistiksi tunnetun oli aivan turha hakea
ty6ta."
Vuosina 1929 ja 1930 SAJ:ssa kaytiin suuntariitoja: ns. moskovalaisten ja "hoipertelijoiden" valiset valtataistelut ja suhtautuminen
sosialidemokraattien kanssa tehtavaan yhteisty6hOn karjistivat suhteet aarimmilleen. Naisjaosto kuului moskovalaisiin. Toukokuussa
1929 valittuun SAJ:n suureen toimikuntaan kuului viisi naista. SAJ:n
toimeenpanevassa valiokunnassa ei naisia sen sijaan ollut yhtaan.88
Ideologista taistelua sosialidemokraattien ja vasemmistososialistien
keskuudessa kaytiin koko 1920-luku. SAJ:n toimistosihteerina oli
1920-luvun lopulla Tyyne Leivo (-Larsson), joka leimasi naisjaoston
toiminnan poliittiseksi valistustyOksi kommunistien hyvaksi. Naisjaos84 "Ohjeita ammatillisille naisjaostoille". SAJ:n arkisto. TA; Suomen ArmnattijarjestO
6/1930, s. 176-179.
85 "Tyiititekevan luokan naisille". Suomen AturnattijarjestOn naisjaoston lentokirjanen
1927, s. 3-5; "Ohjeita ammatillisille naisjaostoille". Suomen AmmattijirjestO 6/1930, s.
177-179.
86 "Ulkomaiden jarjestkit: Naimisissa olevien naisten tyki". Suomen ArnmattijarjestO
3/1930, s. 89-90.
87 Kostiainen 1987, s. 32-34.
88 SAJ:n suureen toimikuntaan kuuluivat Maija Ahtola, Saima Kiviranta, Ida Reijonen,
Hanna Kuusela (varajasen) ja Olga Kajander. Tietoja SAJ:sti. EK I V:B:1. KA.
)

16011 ARKI LIIKKEESSA

tolaiset tekivat anunattijarjestOn toimikunnalle asiasta kantelun, mutta
se ei aiheuttanut seuraamuksia Leivolle, joka kuitenkin irtisanoutui
ty6paikastaan hieman mykihenunin.89
Sosialidemokraattinen ammattiyhdistysliike
Sosialidemokraattisten naisten ammatillista tyiitA leimasi 1920-luvulla
puoluepoliittinen painotus ja vasemmistosiiven arvostelu: "Toiminta
oli kaikissa vaiheissa niin voimakkaalla tavalla bolsevistisen puoluepolitiikan tarkoituksella tehostettua, ettd se karkoitti jarjestOjen toimintapiirista tuhansittain tyOlaisid."9° Poliittinen suuntaus vahvistui, silla
naisliiton jasenet olivat suurimmaksi osaksi naisia, jotka "olivat niin
onnellisessa asemassa, ettei heidln varsinaisesti tarvinnut olla ansiotyOssa". Naisliiton tehtavaksi katsottiin kuitenkin jasenistOn aviopuolisoiden tukeminen anunattiyhdistysrintamalla, "etteivat (miesten)
pienet palkat pakota perheenaiteja tOihin", varsinkin kun heilla oli
kotonakin kylliksi tyota. Naisten tehtava oli vaikuttaa siihen, etta yleinen palkkataso pysyisi mandollisimman korkealla. Nain sosialidemokraatit halusivat laskea myiis kotiaitien tyOn anunatilliseen taisteluun
kuuluvaksi.91
Huolimatta siita, etta sosialidemokraattisia naisia oli mukana myiis
ammatillisessa liikkeessa, jai naisliiton valistusty6 1920-luvulla taloudellisista ja suuntasyista vahaiseksi. Seuraavan vuosikymmenen
loppupuolella tilanne muuttui, kun perustettiin SAK:n naisjaosto. Sosialidemokraattisten ja vasemmistosiiven naisten tykinjakoa muovasivat kansalaissodan jalkeen ulkoiset, puoluepoliittiset syyt. Sosialidemokraatit suuntasivat toimintaansa kotiaiteihin ja vasemmistososialistit palkkatyOlaisnaisiin. Ammattiyhdistystoiminta oli tuolloin hajanaista ja SAJ kommunistien ja vasemmistososialistien johdossa.
Myess sisaiset tekijat, kuten sosialidemokraattisen jasenkunnan maalaistuminen, vaikuttivat tyOnjakoon,92 mutta siihen palaamme tuonnempana.
Nun sosialidemokraatit kuin vasemmistososialistitkin tulivat samoihin johtopaktiksiin pohtiessaan tyOlaisnaisten vahaista ammatillista
jarjestaytymista. Nailla oli pdallirnmaisena tulevaisuudenhaaveena
oman kodin idylli, mika johti siihen, ettA he pitivat tytiskentelylan
89 SAJ:n naisjaoston kirje SAJ:n toimikunnalle 21.10.1928 ja SAJ:n tyiivaliokunnan pOytAkirja 24.10.1928. TA.
90 SAK:n edustajakokouksen pOytakirja 19-21.10.1930, s. 57.
91 Suomen Sosialidemokraattisen TyOlaisnaisliiton XI edustajakokouksen 29.-31.1.1926
piirAkirja, s. 31.
92 Soikkanen 1975, s. 404.
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teollisuudessa valiaikaisena. Naiset eivat katsoneet itsellaan olevan
"velvollisuutta" kuulua ammattiyhdistyksiin. Passiivisuudellaan tykilaisnaisten katsottiin itse heikentivan mandollisuuksiaan olla naimisissa ollessaan "vain perheenaiti, jonka ei tarvitse huolehtia muusta kuin kodista
ja lapsista"." Ammatillisen valistamisen taustalla oli halu pudottaa
1aistytOt haaveistaan raakaan todellisuuteen: naimisiin meno ja lasten
tekeminen heikensivat tyOlaistytiin elimisen mandollisuuksia.94
Sosialidemokraattien mielestã ammatillinen valistaminen oli helpompaa kuin poliittinen. Taloudellisen jarjestaytymisen edut saattoi
tehda jokaiselle kuulijalle selvaksi, koska kyseessa olivat arkipaivan
asiat, "leipakysymykset". Puoluepoliittinen valistustyii oli paljon vaikeampaa, koska kyseessi olivat yleisemmat, valtiollista tai kunnallista
toimintaa koskevat kysymykset, joita "valistumaton tyiilainen ei heti
huomaa omakseen ja itseaan koskettavaksi". 95 Tavallisten tyOldisnaisten sitoutuminen tykivaenliildceeseen oli kiinni monesta asiasta. Toisille sosialidemokratia oli siirtynyt veren perintOni, toiset omaksuivat
sen ammattiosastotyOn kautta ja osa kypsyi siihen vuosien 1917-18
levottomuuksien aikana: "Lukiessani kansalaissodan aikaansaamia mittaamattomilta tuntuvia kuolinilmoituksia, minusta tuli punainen."96
Sosialidemokraattisen tykilaisnaisten liiton ja Suomen AmmattijarjestOn naisjaoston kesken ei ollut yhteistyiSta lainkaan. "Viimeiset ajat
ovat olleet sellaiset, ettei mitaan kanssakaymista ole ollut ammatillisesti jarjestaytyneiden naisten kanssa". 97 Sosialidemokraattiseen naisliittoon kuului 1920-luvun puolivalissa vain pari ammattiosastoa. Tilanne muuttui vuoden 1930 aikana, kun SAJ:n toimintamandollisuudet kaventuivat ja sosialidemokraatit alkoivat jarjestaa uutta sosialidemokraattista ammatillista keskusjarjestiia. Sosialidemokraattinen naisliitto tekikin liittotoimikunnassaan paatOksen keskittya elpyvaan ammattiyhdistystoimintaan ja naisten ammatilliseen jarjestaytymiseen.98
93 "Ammatillisen valistustykin harjoittaminen naisten keskuudessa". Alustuksia ja ehdotuksia Suomen sosialidemokraattisen tydaisnaisliiton XI edustajakokoukselle 1926,
s. 21-24.
94 "lyiitatekevan luokan naisille". Suomen Ammattijarjestkin julkaisu 1926, s. 3; "Kaupunkien ja maaseudun tylitAtekeville naisille". Suomen Ammattijarjestiin lentokirjanen
1929, s. 7.
95 "Ammatillisen valistustyiin harjoittaminen naisten keskuudessa". Alustuksia ja ehdotuksia Suomen Sosialidemokraattisen Tytilaisnaisliiton XI edustajakokoukselle 1926,
s. 23.
96 Ida Karkkeen Muistelmat. Sidos V. 1961-72, s. 2. TMTT.
97 Hilda Seppill SAK:n edustajakokouksessa 1930. SAK:n edustajakokouksen
kirja 19-21.10.1930, s. 27.
98 Sosialidemokraattisen Tydlaisnaisten liiton liittotoimikunnan poytakirja 22.7.1930.
TA.
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Naisjaostoa alettiin puuhata SAK:n yhteyteen vuonna 1933. Naisaktiivien oli aluksi kuitenkin tyydyttava paikallisiin naistoimitsijoihin,
kunnes vuodesta 1935 ammatillisten paikallisjarjestOjen yhteyteen
perustettiin sosialidemokraattiselta pohjalta toimineita naisjaostoja,
joiden koordinoijaksi luotiin vuonna 1938 SAK:n naisjaosto."
PakOs naisjaoston perustamisesta tehtiin vuoden 1937 edustajakokouksessa, koska "elaman todellisuus" sits vaati. Helsinkilaiset kutomotyOlaiset, ompelijat ja sekatptilaisnaiset seka tainionkoskelaiset mllatyOlaiset vaativat nimenomaan naisjaostoa ja naistoimitsijaa, sills voimakkaampi heratystp5 tyOlaisnaisten keskuudessa voitiin tehdá "vain
naisten omatoimisen tykiskentelyn kautta, koska naiset omassa keskuudessaan ovat vapaampia ja valittOmampia pohtimaan ja suunnittelemaan yhteisia asioita".'" Vuodesta 1935 ammatillisissa paikallisjarjestOissa oli ollut erillisia naisosastoja, joiden tyki oli tuloksellista.
Kaikesta huolimatta ammattiyhdistystoimintaa kuvasi oivallisesti E.
Louhikon ilmaisu sosialidemokraattisen ammattiyhdistysvaen kokouksen platOkseksi: "vakavat miehet puoluetoverit ja ammattiyhdistysmiehet". 101
Ammattiyhdistysliike oli miesten maailmaa, mutta muuttuvaa sellaista. Se pyrki mukautumaan uuteen tilanteeseen, hankkimaan politiikkansa tueksi yha kasvavan nais- ja nuorten tyOlaisten joukon tuen.
Itse asiassa sink ei ollut muuta mandollisuutta kasvun ja voimistumispyrkimysten nakOkulmasta. Naisten osuus ammattiliittojen jasenmaarasa nousi:1°2
1913 12 %
1922 18
1928 22
1932 22
1938 23
Huomattavaa on, eta naisten osuuden kasvu ajoittui 1910-luvulle. Jos
verrataan tilannetta Saksaan, havaitaan etta Saksan Vapaassa Ammattiliitossa naisten osuus oli vuonna 1913 noin yhdeksin prosenttia ja
vuonna 1925 noin 18 prosenttia,'° 3 eli kutakuinkin samansuuruinen
kuin Suomessa.
99 Valkonen 1989, s. 222-225: Ala-Kapee - Valkonen 1979, s. 71-73.
100 SAK:n edustajakokouksen pOytakirja 1934, esitykset, s. 38.
101 Sosialidemokraattisen arrunattiyhdistysvAen edustajakokous 29.-30.9.1929, s. 35.
102 Ala-Kapee - Valkonen 1979, s. 42, 53, 64.
103 Albrecht et alia 1983, s. 113, taulukko 8.
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SAK:n sosiaalipoliittinen ohjelma 1930
SAK:n sosiaalipoliittinen ohjelma oli yksi osoitus ammattiyhdistysvaen profiloitumisprosessista. PalkkatyOlitisten turvattomat olot karpstyivat 1930-luvun laman aikana, mika asetti paineita myOs ammattiyhdistysliikkeelle. Ensimmainen SAK:n sosiaalipoliittinen ohjelma julkaistiin keskusliiton ensimmaisessa edustajakokouksessa vuonna
1930 ja se noudatteli sosialidemokraattisen puolueen ja kansainvalisen anunattiyhdistysliikkeen ohjelmien linjoja. Se, etta anrunatillinen
keskusjarjestO julkaisi selkeán ohjelman tykivienhuollon jarjestimiseksi, ilmensi pyrkimysta palata perinteiseen toimenkuvaan, ammatillisten olojen kohentamiseen. Sosialidemokraattien mielesta "taktikoiden ja soluttajien" poliittista tyiita korostanut 1920-lukulainen linja
oli hylattava ja korvattava sosiaalipolitiikkaa korostavalla ohjehnalla.
Ohjelman vaatimukset eivat olleet vaatimattomia ja sen symboliarvo ymmarrettiin hyvin. Se osoitti ammattiyhdistysliikkeen suuntautumista "lanteen". Onkin mielenkiintoista katsoa, mina tavalla ohjelmassa otettiin kantaa tykilaisnaisten keskeiseen ongelmaan eli palkkatyiilaisroolin ja aidin roolin yhteensovittamiseen. Naiset saivat osakseen
viisi ohjelmakohtaa. Kaksi niistd kasitteli naisten tyOsuojelua ja kolme
ditiysavustusta ja -vakuutusta. Palkkaty011isnaisten erityistarpeet ja
kaksoisrooli otettiln huomioon ensinnakin esittamilla epaterveellisissä anunateissa tyOskentelemisen kieltimista ja yleisten selviytymismandollisuuksien parantamista maksamalla naisille sama palkka kuin
miehille. TyOlaisnaiset synnyttajina asetettiin erityisasemaan
etta naisille vaadittiin maksettavaksi 3,5 kuukauden synnytysloman
ajalta naisten keskimaarainen tyeansio. Aitiysvakuutus oli liitettava jo
olemassa oleviin sairaus- ja hautausavustuksiin. Siina tapauksessa, etta
vain aviomies oli vakuutettu, oli vaimolle taattava maksuton katilkin
ja laakarin neuvonta seka hoito synnytyssairaalassa. Pakollisesti ja vapaaehtoisesti vakuutettujen tuli olla samanarvoisia tassa suhteessa.
Niissa tapauksissa, joissa tyOlaisnaiset eivat vahavaraisuuden vuoksi
olleet osallisina pakollisissa eivatka vapaaehtoisissa vakuutuksissa, oli
maksettava kertakaikkinen aitiysavustus, joka vastaisi vakuutettujen
avustusta. 1°4
Kuten sanottu, SAK:n ohjelmalliset lahtiikohdat juontuivat kansainvalisen arnmattiyhdistysliikkeen kannanotoista ja Sosialidemokraattisen puolueen ohjelmasta vuodelta 1922. Kansainvalisen ammattiyhdistysinternationaalin asettama naisten kongressi tutki palkkatyOlaisnaisten asemaa taloudellisen pulakauden aiheuttarnien muutosten
vuoksi vuonna 1934. Se totesi, ettei ole mitaan syyta muuttuneissa104 SAK:n 19-21.10.1930 pidetyn perustavan kokouksen pliytikirja liitteineen, s. 97103. Liiteosa, s. 52-63.
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kaan oloissa luopua aikaisemmissa konferensseissa tehdyista paatkiksista, joilla vaadittiin kaikille samaa oikeutta tyohon, sukupuoleen katsomatta. TArkeana pulakauden ratkaisuna naiskonferenssi piti jarjestelmallisempal tykinjakoa eli tykipiivan lyhentamista ja palkkatason
jarjestimistà niin, ettA korotettaisiin ostokykyA. "Naisten riisto oli teollisuudessa suurempaa kuin miesten, mutta asiaa ei parannettaisi tykintamalli nainen pois tyOmarkkinoilta, niin kuin fasistiset diktaattorit
vaativat. Paljon onnistuneempaa olisi tytivaenluokan asunto-olojen parantaminen, mutta Win ettei naisten tyOnsaantia asetettaisi vaaranalaiseksi. Tykisuoritusten jarkiperaistAminen ja naisten tykipalldcojen polkeminen ei johtaisi talouden elpymiseen. TyOlaisnaisten olisi liityttiva
anunattijarjestiiihin vastustaakseen vainoa, jolla naimisissa olevien
naisten tykioikeuksia riistettiin".1°5
SAK:ssa tykiliisnaisten suuri merkitys niin palkkatyeslaisina kuin
perheenãiteina slis tunnustettiin. Jotta jisenmaArit liitoissa kasvaisivat, oli valistustyesti tehava myOs kotiiitien keskuudessa. "Niiden
saaminen myOtamieliseksi arrunattiyhdistysliikkeelle on erittAin tarkea, sills kodin ajatuskannasta johtuu usein, onko mies ammatillisesti
jarjestAytynyt tai ei". 1°6 Jarjestaytymiskysymys nahtiin perheyksikOn
ratkaisuna, ei yksilOratkaisuna, mika kertoo ajan tavasta hahmottaa
perheen merkitys yhteiskunnassa.
Ay-liike ja vaimojen ansioty6
Vuonna 1930 Amsterdamin internationaalin yhteydessa toiminut kansainvalinen naiskomitea keskusteli naisten ansiotyOkysymyksesta. Erityisesti kAsiteltiin toivomusta vaimojen ansiotrin kieltamisesta kilpailun vuoksi. Jirjestii oli toimeenpannut selvityksen aiheesta ja siina
korostettiin, eta naimisissa olevien naisten ansioty6 oli ristiriidassa
anunattiyhdistysliikkeen periaatteiden kanssa. Vaimojen ansiotykita ei
voitu mykiskAan perustella oikeudenmukaisuussyilli. Tosin todettiin
ettei kieltoa voitu rajoittaa ainoastaan vaimoihin, vaan myiis
sellaisiin naimattomiin naisun tai miehiin, jotka ansiotykittakin tulivat
toimeen. Ruotsissa asiasta kAytiin keskustelua muun muassa valtiopaivilld ja aviovaimoille esitettiin kieltoa valtion virkoihin. Erityisesti laman aikana tykissA kayneisiin vaimoihin, joiden miehet ansaitsivat hyvin, suhtauduttiin vihamielisesti kun veivit tylipaikat miehiltã
ja naimattomilta naisilta, joiden oli pakko tydskennella tullakseen toimeen. Asia ei muodostunut ymmirrettavammaksi, vaikka vaimo lard halvempaa tykivoimaa kotinsa hoitamiseen.
105 "Naisten pallckatyiiti koskeva paitiislauselma". Toveritar 1934, s. 15.
106 SAK:n edustajakokouksen pOytikirja 22.-24.4.1934, esitykset, s. 57-58.

ARKI LIIKKEESSA n 165

Naisten ansiotykin kasvua selitettiin járjestOn raportissa sosiaalisilla
ja taloudellisilla oloilla. Tarkein syy vaimojen hakeutumiseen kodin
ulkopuoliseen ansiotykihOn oli puute. Sen arvioitiin kuitenkin olevan
venyva kasite: mika riitti toisille, ei riittanyt toisille. Belgian ammattijarjestO esitti perhepalkkaa: miesten palkat pyrittaisiin saamaan niin
korkeiksi, etta nama kykenisivat elattarnaãn perheensa siedettavalla
tavalla. Asia oli kuitenkin kaksipiippuinen. Miesten kohoavat palkat
lisaisivat tykinantajien halua palkata halpaa naistyi5voimaa entista
enernman. Tarkoituksenmukaisempi keino oli ammattiyhdistysvaen
mielesta se, etta naisten palkat nostettaisiin miesten palkkojen tasolle.
Merkittavaá on se, etta SAK vastasi "ajan haasteeseen" kirjaamalla
ensimmaisen sosiaalipoliittisen ohjelmansa Suuri vuonna 1930 - olkoonkin, etta se oli lahes sama kuin sosialidemokraattisen puolueen
sosiaalipoliittinen ohjelma. SAK:n ainenkannattajan mukaan ei mykiskaki ollut syyta pyrkia siihen, etta naiset suljettaisiin pois elinkeinoelamasta, kuten Keski-Euroopan maissa oli suuntauksena. Sellaisen
ratkaisun tekeminen ei suomalaisen ammattiyhdistysvaen keskuudessa saanut kannatusta - sen ei nahty tuottavan initaan etua. Naisten
tyOssakaynnin nahtiin painvastoin tuottavan mykinteisia tuloksia yhteiskunnalle ja yksiloille. 107 Teollisuuden nakilkulmasta kiiyhan, kaukana markkinoista olevan ja myethaan teollistuneen maan yritykset
pyrkivat saamaan tuotannollista etua ty011istarnalla pienipalkkaisia naisia, olivatpa nama naimattomia tai perheellisia.
Suomalainen ammattiyhdistysliike suhtautui kaikkiaan myOnteisemmin naisten liittymiseen anunattiliittoihin kuin keski-eurooppalaiset
veljesjirjestiinsa. Suuri osa kansallisista liitoista ei hyvaksynyt toimintansa alkuvuosina naisjasenia. Esimerkiksi Isossa-Britannissa kiista
naisten hyvaksymisesta ammattiliittojen jaseniksi ajoittui 1800-luvun
lopulle ja vuosisadan vaihteeseen. Varsinkin arnmattityOlaisten liitot
suhtautuivat naisjaseniin kielteisesti, sen sijaan liitot, joissa oli paljon
ammattitaidottomia sekatykilaisia olivat myOnteisempia. Ensimmaisenä brittilaisena liittona naisjasenet hyvaloyi National Union of Boot
and Shoe Workers vuonna 1874. Vuosisadan vaihteessa tallaisia nittoja oli vasta muutama. 1°8 Kielteista suhtautumista aikalaiset perustelivat ennen kaikkea palkkatason yllapitamisella, mutta mykis naisten
passiivisuudella.1°9

107 Palkkatptiliinen 8/1930.
108 Boston 1980, s. 42-48.
109 Degler 1980, s. 396-400; Milkman 1985, s. x-xii; Hagemann 1986, s. 59-61.
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Naiset ja tydvienpuolueet

Suomen Tyiivaenpuolueen ensinundinen ohjelma (1899) perustui
tasa-arvoisuuden periaatteelle. Ohjelmassa oli sekA naisten ja miesten
taydellinen yhdenvertaisuusvaatimus etta yleisen, yhtaliisen ja valittOman Mnioikeuden vaatimus kaildlle 21 vuotta thyttaneffie sukupuoleen katsomatta. kinioikeuden ulottuessa koskemaan myos naisia
(1906) vaadittiin naimisissa olevien naisten "taloudellisesti ja henkilOkohtaisesti orjuutetun aseman" parantamista luopumalla edusmiehisyysjarjestelmistA. 11° Periaatteet olivat selkek, mutta minkalaiseksi
muovautui kaytantii? Seuraavassa tarkastellaan naisaktiivien mandollisuuksia vaikuttaa puolueissaan. Millainen oli suomalainen tyOvaenliike 1920-luvulla?
Naisten palsy tyiivaenpuolueiden johtoon heikkenee
Suomen Sosialidemokraattisen puolueen jAsenkunta maalaistuin
1920-luvulla. Vuonna 1916 jAsenistA oli 68 prosenttia maaseudulta,
vuonna 1924 osuus oli 88 prosenttia." 2 Vuonna 1930 teollisuustyOlAisten osuus puolueen jAsenkunnasta oli hieman suurempi (27 %)
kuin maanviljelijOiden ja maatyi5laisten (24 %). h13 Puolue eli sotienvalisella kaudella murrosaikaa, jolla oli vaikutuksia mytis sen ohjelmaan.
Sosialidemokraattinen puolue oli leimallisesti miesten puolue.
Vuonna 1910 miehia. oli 77 prosenttia. Kansalaissodan jAlkeen naisten
osuus kasvoi ollen vuonna 1921 kolmannes. Voimasuhteet pysyivat
samansuuntaisina koko sotienvilisen kauden. MiesenemmistO ei koskenut vain jisenistiii, vaan oli viela ylivoimaisempi puolueen johdossa. Puoluekokousedustajista oli huomattava enemmistO miehia.114
110 Naisilta puuttui mm. kumallinen anioikeus (toteutui 1917) ja kirkollinen vaalikelpoisuus, avioliittolaki pentstui miehen edusmiehisyyteen (purkautui osittain 1929),
siveellisyysrikoksissa naisia rangaistiin ankarammin kuin tniehia, naiset joutuivat hakemaan virkoihin erivapauden kautta (purkautui 1926), eiki tyiisuojelulainsUdantO viela
ottanut riittavassi maarin huomioon raskaana olevan naisen suojelua. Ks. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ohjelma 1906, toim. YrjO Sirola, s. 3, 32.
111 Maalaisuus mairitellian tassi erona kaupunkilaisuudelle: tehdastaajamien tyiilaiset
kuuluivat "maalaisiin". Jako perustuu Sosialidemokraattisen puolueen puoluetilastointiin.
112 Soikkanen 1975, s. 470.
113 Sosialidemokraattisen puolueen asema vaalipiireittiin 1921-31. Painettu vaalitilasto. TA.
114 Suomen tyiivienjarjestOjen yleisissi kokouksissa vuosina 1891 ja 1896 ei ollut
lainkaan naisedustajia. Vuonna 1899 naisista oli kokouksessa rouva Matilda Tuominen
ja neiti Aino Roine Turun tykivAenyhdistyksesta, Ida Ahlstedt (Aalle-Teljo) Helsingin
tyiivienyhdistyksesti ja neiti Anna Ryyninen Viipurin tytivAenyhdistyksesta. Vuonna

ARKI LIIKKEESSA n 167

Kaavio 5: Naisedustajien osuus Sosialidemokraattisen puolueen
edustajakokouksissa vuosina 1899-1939
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Lande: Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen edustajakokouspOytakirjat 1899-1939.
Naisten osuus sosialidemokraattisista puoluekokousedustajista laski
hajaannuksen jalkeen. Keskimakin naisia oli vuosien 1922-30 puoluekokouksissa prosentti. Vuosina 1899-1918 heita oli ollut keskimiarin yhdeksan prosenttia. Poikkeuksen muodosti vuoden 1919 kokous, jossa naisten osuus oli noin 15 prosenttia edustajista.115
Tarkein syy sosialidemokraattisten naisedustajien maaran vahenerniseen lienee se, etta hajaannuksen jalkeen suuri osa kaupunkilaisista
ja ammattiosastoihin kuuluneista tyOlaisista kiinnittyi vasemmistososialistiseen ja kommunistiseen liikkeeseen. Sosialidemokraattinen
puolue ja sen myiita puoluekokoukset maalaistuivat. Puoluekokousedustajiksi aienunin valitut naisliittolaiset olivat paãosin kaupun1922 naisia edustivat Anni Joki Hameen etelaisesta vaalipihisti, Kaisu Korhonen Viipurin itlisesta vaalipiirista ja Lydia Leikas Mikkelin vaalipiiristi. Anni Joki (Perttunen)
oli edustajana myiis 1926 puoluekokouksessa ainoana naisedustajana. Vuoden 1930
kokouksessa naisedustajina olivat Ida Aalle-Teljo ja Hilda Paavola Viipurin lantisestl
Suomen tykivienyhdistysten yleisten kokousten pOyOkirjat 1891 ja 1896.
Suomen Tyiivkenpuolueeni Suomen Sosialidemokraattisen puolueen puoluekokousten
pOytikirjat 1899-1939.
115 Saksan Sosialidemokraattisen puolueen puoluekokousedustajista naisten osuus oli
vuonna 1899 kaksi prosenttia ja vuonna 1925 noin 13 prosenttia. Albrecht et alia
1983, s. 114, taulukko 9.
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kilaisia ja heidan mandollisuutensa paasta edustajiksi heikkenivit. Toisaalta kunnallishallinto hajautti tykitehtavia. Puoluejarjestii ei enad ollut ainoa vaikuttamisen kanava varsinkaan naisaktiiveille ja puoluejäsenyyden merkitys vaheni.116
Hajaannuksen alueellisen jaon jalkeen sosialidemokraattien kaupunkilainen naisjohto hakeutui yha selkeammin sellaiseen naistoimintaan, joka olisi lahella sen potentiaalista maalaista kannattajakuntaa.
Toisin kuin sosialidemokraatit, kaupunkilaiset vasenunistososialistit
ja erityisesti kommunistit halusivat Neuvosto-mallin mukaisesti lopettaa naisten erillistoiminnan: naisten tiet kulkivat siten painvastaisiin
suuntiin hajaannuksen jalkeen.
Sosialidemokraattisten naisten asemaa puolueen keskusorganisaatiossa leimasi puoluetoiminnalle tyypillinen edustusperiaate. Puolueen elimissa, samoin kuin ammattiyhdistysliikkeen johdossa, piti olla
vahintaan yksi nainen. Puoluety6 ammatillistui ja plasy huipulle kiristyi potentiaalisten toimitsijoiden maaran kasvun myota. Naistoiminta oil samassa asemassa kuin nuoriso- ja sivistystoiminta. Tama johti
etta puolueen johtoon valittiin aina "valttimatiM" nainen, kaytannOssa tams tarkoitti yhden naisen kiintiota, josta tarpeen tullen
kuitenkin livettiin. Naiset pitivat edustustaan liian vahaisena.117
Sosialidemokraattisen puolueen puoluetoimikunnassa istui vuosina
1899-1930 viisi naista vakinaisina jasenina. Naisten toiminnan eriytymista kuvaa se, etta kaildd jasenpaikat puoluetoimikunnassa yhta lukuunottamatta ajoittuivat vanhan naisliiton eli kansalaissotaa edeltaneeseen aikaan. TyOlaisnaisten luottohenkiliiina olivat kokeneimmat
naisliittolaiset: Ida Aalle-Teljo istui puoluetoimikunnassa kolme kautta
(1899, 1901, 1905), Hilja Parssinen kaksi kautta (1903, 1909), Miina
Sillanpaa vajaat kolme kautta (1906, 1910, 1911) seka Hilda Seppala
(1920) ja Miina Kontulainen (1904) yhden kauden. Seppala oli
puoluetoimikunnan varajasen koko 1920-luvuni18 ja hanta voidaan
luonnehtia puolueen virallisen linjan kannattajaksi eli tannerilaiseksi.
Puolueneuvostossa oli vuosina 1918-30 vain kolme naista. Vuonna
1919 neuvostoon kuului Ellen Makelin Oulun etelaisesta vaalipiirista.
Hanen edustuksensa kuitenkin evattiin suuntaerimielisyyksien takia.
Vuonna 1922 neuvostoon kuului Aino Lehtokoski Turun etelaisesta
vaalipiirista ja vuonna 1926 K.H. Wiikin vaimo Anna Wilk Etela-Suomen ruotsalaisesta vaalipiirista. Naisliitolla oli nuorisoliiton tapaan
mandollisuus lahettai edustajansa puolueneuvoston kokouksiin. Tana
116 Soikkanen 1975, s. 471.
117 Hilda Herrala, "Miesten mielipide naisten jarjestiytymisesti". Toveritar Naistenpiivanumero/1938, s. 74.
118 Haataja et alia 1978, s. 423-427.
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ei kuitenkaan ollut Iinivaltaa neuvoston paatOksia tehtaessa.119
Ylemmissa puoluehierarkiassa vallinnut miesten ylivalta nakyi
myOs piiritasolla. Piiritoimikuntien kokoonpanoissa naisten osuus oil
edelleen edustuksellinen. Naisia oli piiritoimikuntien jasenista korkeintaan yksi, jos yhtikaan. Vuonna 1919 Uudenmaan piiritoimikuntaan ei kuulunut ainoatakaan naista. Jasenia piirissa oli tuolloin 7 402,
joista naisia 2 263 eli 31 prosenttia. Turun etelaisen piirin toimikunnassa istui samana vuonna piirin vahva nainen, Aino Lehtokoski,
Oulun ete1iiisessa Ida Koski, Oulun pohjoisessa piirin rahastonhoitajana oli Jenny Tuomisto ja Kajaanin piirissa Eva Myyrylainen.12°
MyOs perusjarjestOjen ja tyiivaenyhdistysten johto oli miesvaltaista.
Esimerkiksi Helsingin Tykivaenyhdistyksen121 johtokuntaan ei kuulunut vuosina 1913-29 yhtaln naista. Yhdistyksen satavuotisen toiminnan aikana sen johtokuntaan on kuulunut vain yksitoista naista.
sakin mielessa vanhan naisliiton kausi oli naisille edullisempi: vuoteen 1912 asti lahes jokaisessa johtokunnassa oli naisedustaja.122
Naisten osuus purien jasenistOssa vaihteli ollen keskimaarin viidennes. Kaupungeissa sosialidemokraattisten naisten osuus vaalipiirien
koko jasenmaarasta oli suurempi kuin maaseudulla:123

119 Sosialidemokraattisen puolueen puoluekokouspelyakirjat 1918-30: puolueneuvoston jasenten valitseminen.
120 Sosialidemokraattisten piirijarjestOjen toimintakertomukset 1913-1919. Kertomus
Suomen Sosialidemokraattisen puoluetoimikunnan toiminnasta 1.1.1919-30.9.1919, s.
35-73.
121 Hajaannuksen jalkeen Helsingin 'TyOvienyhdistys lakkasi olemasta puolueosasto:
sen 9 000 jasenestã 8 400 kuului puolueeseen ammattiosastonsa kautta. Ammattiosastot irtautuivat puolueesta, jolloin HTY menetti valtaosan jasenisdin ja siita tuli taloudellinen yhdistys. Kettunen 1986, s. 222.
122 Tuomisto 1984, s. 480-485.
123 Sosialidemokraattisen puolueen asema vaalipiireitain 1921-38. Painettu vaalitilasto. TA.
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Taulukko Naisten osuus Sosialidemokraattisen puolueen vaavuosina 1921, 1929 ja 1938

Vaalipiiri

1921

1929

1938

Uusimaa
Turun et.
Turun pohj.
Hameen et.
Himeen pohj.
Viipurin lint.
Viipurin it.
Mikkelin piiri
Kuopion lint.
Kuopion it.
Vaasan it.
Vaasan yhdistetty
Oulun yhdistetty
Ruotsinkielinen piiri

32
30
34
34
33
26
23
21
17
18
30
28
29

31
26
25
29
26
30
26
22
20
12
23
24
28
22

31
22
24
27
26
30
27
16
15
16
24
29
26
20

Yhteensa

29

26

26

Kaupungit
Maaseutu

33
28

33
25

33
23

Lande: Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen vaalitilasto 1921-38.
Kansalaissodan jalkeisessa tilanteessa naisten osuudet olivat suuremmat kuin 1930-luvulla. Naisten osuus sosialidemokraattisten piirijarjestOjen jasenistOssa oil heikoin Kuopion lantisessa ja itaisessa Orissa. Vahvimpia alueita olivat Uusimaa, Hameen etelainen ja pohjoinen piiri seka. Viipurin lantinen piiri, joissa naisten osuus jasenistOsta
oli vajaa kolmannes. Naisten osuus piirijarjestOissa aleni hieman 1920luvulla. Osuuden aleneminen johtui maaseutupilrien jasenkunnan lievasta miehistymisesta, sen sijaan kaupungeissa naisten osuus pysyi
samana koko 1920-luvun.
Miksi naiset jiivat pois tplivaenjarjestOjen hallinnosta? Yksi syy
edella esitelty puolueen jasenistOn maalaistuminen ja toinen puolueeseen sidotun tytin merkityksen vahenetnin.en muiden tyOalueiden laajentuessa. Kolmas tekija oli kunnallisjarjestOjen roolin vahvistuminen.
Jo puolueen Oulun kokouksessa 1906 hyvaksyttyjen saintOjen
mukaisesti valtaa alettiin siirtaa tykivienyhdistyksilta kunnallisjarjestOille. Naisliittolaisten mukaan syy naisten poissaoloon oil siina, etta
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1910-luvulla suurissa kaupungeissa eli siellã miss y aktiivit naisliittolaiset toimivat, suurin osa kunnallisjarjestOjen edustajista oil ammattiosastoista, joissa naisten osuus oli hyvin vãhainen. Naiset kuuluivat
ammattia vailla olleina "vaimoina" ensisijaisesti tykivaenyhdistyksien
naisosastoihin, jolloin heidan vaikutusmandollisuutensa heikkenivAt.
Naisliitto vastusti uutta jarjestehnia, mutta oli voimaton muuttamaan
sita.124
Vuoden 1919 puoluekokouksessa uudistetut saannOt eivat muuttaneet enia tilannetta naisille edullisemmaksi. Keskeinen muutos koski
nimittain ammattiosastojen roolin heikentatnista puolueessa: vain ne
ammattiosastot, joista kaikki jasenet kuuluivat puolueeseen, saattoivat olla puolueosastoja. Toinen merkittAva muutos vuoden 1919 s'aannOissi oli se, etta puoluekokousedustajat valittiin jalleen kunnallisjarjestOittiin eikA piireittain., kuten Kotkan puoluekokouksessa (1909)
oli paitetty. 125
KunnallisjarjestOt maalaistuivat puolueen myota, minks naisliittolaiset nãkivit ongelinallisena. Heidan mielestIin ktumallisjarjestOittain tehtavat valinnat antoivat kylla kansanvaltaisen ja proletaatisen vaikutelman, mutta jarjestelma oli naisten kannalta armoton. Uuden vaalitavan mukaan jokainen kunnallisjarjestO lahetti yhden edustajan jokaiselta alkavalta 200 jAseneltd. Naisten mukaan tams johti
etta "luonnollisen" valinnan kautta edustajaksi valittiin mies "naisen tuli olla huomattavasti kyvykkAampi kuin miehen", jos halusi
tulla valituksi. Naisliitto tdhdensi, etta arvostelun takana ei ollut
"nainen-mies- kysymys", vaan tarkoitus oli kiinnittiA yleista huomiota naisten rekrytoimiseen toimikuntien jAseniksi. Naisten itsensa
tehtavina oli pitsa kiinni "saavutetuista eduista".
Naisliittolaiset pitivAt uuden vaalitavan seurauksena myiis sits, etta
puoluekokous kiinnitti erikoisen paljon huomiota maalaisvaestOn
taloudellisten olojen kohentamiseen, "mennen jopa niin pitkalle, etta
aikaisempi vaatimus maan perinn011isesta vuokraoikeudesta muutettiin pikkuvuokraapin nlhden omistusoikeudeksi". 126
Naisten vastarinta
Miten tams lukujen valossa taysin epasuhtainen kokonaisuus kaytannOssa toimi? Milli tavalla naiset suhtautuivat tilanteeseen? Tyiivienpuolueiden keskushallintoon paasyi alkoivat saidella valintamekanis124 "Vastaako naisten erikoistoiminta puolueessamme tarkotustaan". POytikirja Sosialidemokraattisen naisliiton VI edustajakokouksesta 1.-3.9.1911. Liitteita, s. 1-3.
125 Soikkanen 1975, s. 370.
126 "Silmays askeiseen puoluekokoukseemme". Kirj. Hilda Seppili. Toveritar 4/1922,
s. 70-71.
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mit, joilla henkiloita asetettiin puolueaanestykseen ja sits kautta sijoitettiin ehdokaslistoille. Man oli naisliitossa kiinnitetty huomiota
jo ensimmaisten eduskuntavaalien yhteydessa. Naisliitto teki liittokokouksessaan 1906 paatOksen, jonka mukaan naisia oli asetettava vaalipiirien ehdokassijoille siten, etta heilla oli reaaliset mandollisuudet
tulla valituksi. Asia ei ollut yksiselitteinen edes naisaktiiveille. Ida Aalle epaili poliittiseen toimintaan kypsymattOmien naisten kykya suoriutua moisesta edustustehtavasta, minks takia oli ensisijaisesti valittava "kyvylddimmat miehet". Kokouksen yleinen ilmapiiri ei kuitenkaan yhtynyt Aalteen nakemyksiin, koska ei ollut mitdan syyta olettaa
naisten olevan heikompia kuin miesten. Vaikka naisten liittyminen
yleisiin valitsijayhdistyksiin nahtiin ongelmallisena, ei naisten omia
valitsijayhdistyksia pidetty tarkoituksenmukaisina. Naisten itsensa
tehtavaksi annettihi piirien valitsijayhdistysten perustaminen ja valvominen seka ehdokaslistojen laatiminen.127
Vuoden 1917 eduskuntavaalien yhteydessa pidetty puolueianestys
ehdolleasettelusta sai naffs "ton kasittelemaan asiaa. Edellisend vuonna
eduskuntaan oli valittu 17 naista (17 % sosialidemokraatisista edustajista), vuonna 1917 vain kymmenen (11 %). Naisliittolaiset pitivat
ongelmaa lahes jokaista piiria koskettavana, minks takia he pitivat
ehdokasasetteluja puolueelLisina, naisia syrjivina. He tekivat puoluetoimikunnalle asiasta kantelun, mutta se ei johtanut toimenpiteisiin.128
MyOs vuoden 1922 eduskuntavaaleja ennen toitnitettu puolueaanestys ja lopullinen ehdokasluettelo poikkesivat toisistaan naisliittolaisten mielesd miesten eduksi. Mikkelin piirissa puolueainestyksessa kolmannen sijan saanut Aino Sommarberg (Malkamaki) syrjaytettiin lopullisilta listoilta. Naisliitto teki asiasta jalleen kantelun
puolueen johdolle, mutta tuloksetta. 129 Kyseisen vuoden eduskuntavaaleissa naisten tappiomielialaa lisasi se, etta istuvista naiskansanedustajista nelja kymmenesta ei asettunut ehdokkaaksi seuraavissa vaaleissa. Naisia oli ehdolla kymmenessa vaalipiirissa 16. Viisi
vaalipiiria, Vaasan etelainen, Vaasan pohjoinen, Oulun etelainen,
Kuopion itiinen ja Kuopion lantinen, eivat asettaneet lainkaan naisia
ehdolle. Naisia tuli valituksi 11 (21 %), mika oli huomattavan suuri
osuus verrattuna edelliseen tai myiihempian kauteen, kuten tulemme
seuraavassa luvussa nikemain.13°
127 Ty011isnaisten ylirnairiisen edustajakokouksen 8.-10.10.1906 pkirikirja, s. 13-16.
128 Sosialidemokraattisen naisliiton liittotoirnikunnan pOytikirja 17.10.1917. TA.
129 Sosialidemokraattisen tytilaisnaisten liiton liittotoimikunnan pelytäkirja 25.4.1922.
TA.
130 "Katsaus vaarivalinisteluihin". Kirj. Hilda Seppili. Toveritar 5/1922, s. 83-84.
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Juonittelu ehdokaslistojen asettelussa nousi esiin myiis vuoden
1929 vaalien yhteydessa. Naisia oil asetettu ehdolle 48, joista lopullisille listoille oli pdassyt 24. Valituksi eduskuntaan tuli seitseman
naista (12 prosenttia sosialidemokraattisista edustajista), mita naisliittolaiset pitivat Man vihaisena. maarana. Juonitteluna pidettiin esimerkiksi Hameen pohjoisen vaalipiirin menettelya, jossa puolueAanestyksessa viidenneksi tullut nainen syrjaytettiin, vaikka hanella
olisi ollut hyvat mandollisuudet paasta lapi, koska piirista valittiin
seitsemAn uutta kansanedustajaa. Parannukseksi asiaan ehdotettiin
naisliiton vallan kasvattamista siten, etta liitossa seulottaisiin lopullisille listoille paasevat naiset. Se nahtiin kuitenkin mandottomaksi, olihan paikallisosastoille annettu enenundn valtaa: "Toista se olisi ollut
toiminnan alkuaikoina" (Miina Sillanpaa). Miesten nahtiin kylla
kannustavan naisia tytivaenjarjestOjen toimintaan, mutta "maaratyilla
aloilla, arpajaistoimikunnissa ja ravintoloissa, mutta kun on kyse johtokunnasta, on se jo paha asia, sits ei sallittaisi" (Anni Huotari).131
Naisten oppositio miehista puoluehierarkiaa ja sen mekanismeja
kohtaan oli ilmeinen, mutta kritiikki ilmaistiin maltillisesti: "Olisimme
erikoisesti toivoneet meidan puolueemme, joka ajaa kaikkien ihmisten yhdenveraisuusaatetta, ottavan huomioon nama seikat". Nama seikat olivat aanestajalcurman naisenenunistO ja naisten aanioikeuden
pitkat perinteet, minks vuoksi naisliittolaisten mielesta olisi ollut
kohtuullista olettaa tasa-arvoisuuden saaneen edes hieman jalansijaa
puolueessa. Perusteluksi naisten poisjattamiselle ei naisliiton mielesta
enaA kelvannut vaite, ettei ollut tarpeeksi kykenevia naisia, varsinkin
kun ehdokas voitiin ottaa muualtakin kuin "aivan oman kylin" tyOvaenyhdistyksesta.
Valintamekanismin takia naisten valitsemisen esteena olivat naisliittolaisten rnielestd ensisijaisesti miehet, jotka halutessaan olisivat kyenneet
muuttamaan tilannetta naisten eduksi. 132 Anni Romppainen Utrasta kiteytti asian nain: "MeiLi on valitettavasti viela niin paljon sellaisia miehia,
jotka pitavat naista jonkinlaisena mukavuusleluna miehille, did itsenaisena ihmisena. Sellaiset miehet ivaavat naisten toimintaa".133
Miehet puolestaan syyttivat naisia passiivisuudesta, ja pitivat tats
syyna naisten vahaiseen mairaan puoluejohdossa. 1930-luvulla Toveritar-lehti haastatteli piirisihteereita naistoiminnan jarjestamisesta.
Joensuulainen piirisihteeri Kettunen oil erityisen naistoiminnan kannalla, sills "jotain olisi tehtiva, siiti tulee vakuutetuksi tietiessaan,
131 Suomen Sosialidemokraattisen TyOlaisnaisliiton XII edustajakokouksen 28.31.5.1929 pliyakirja, s. 13-14, 20-25.
132 "Katsaus vaalivalmisteluihin", kirj. Hilda Seppili. Toveritar 5/1922, s. 84.
133 "Vastaus Toverittaren kiertokyselyyn". Toveritar 5/1925, s. 63-64.
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miten moni puolueosasto karsii siita, ettei naisia ole muun muassa
nayttamiitoimintaan, eipa edes ravintolatoimitsijoiksi". Samanlaisia näkemyksia esittivat myOs ensolainen Nevalainen ja hameenlinnalainen
Aaltonen: ilman naisia ohjelmallisten iltamien jarjestamisesta ei tule
Maaseudulla naytelmat olivat tilaisuuksien vetonauloja, joiden
onnistumisesta riippui koko tilaisuuden menestyminen. Niinpa naisten ty6 huvitoimikunnissa oli ensiarvoisen tArkeaa. Sen sijaan naisten
erillinen heratysty6 ja valistaminen annettiin yksimielisesti naispiirien
tehtivaksi.134
Kunnallisessa toiminnassa filature oli samansuuntainen kuin eduskuntavaalien ehdokasasettelussa. Valtuustoihin paasemisen ratkaisi
hyva sijoittuminen ehdokaslistoille. Tarkasteltaessa naisten ehdollepanoa, ei voida olettaakaan, etta heiti olisi valittu enemmln, siksi
vdhaiseksi heidan maaránsa jai. Poikkeuksena on Helsinki, jossa naisia
asetettiin muun muassa vuoden 1925 vaaleissa hyvin ehdolle verrattuna maakuntiin. Sen lisaksi, etteivat naiset aãnestaneet naisehdokkaita, vaikutti naisten vahaisyyteen se, etta ehdokasasettelun vahvisti
puolueaãnestys, johon osallistui enemman miehia kuin naisia.
Ei ollut ihme, etta jarjestOnaiset itseironisesti totesivat kunnallisten
luottamuspaikkojen jakamisen "miesliikkeeksi": "Kuten tunnettua,
parjasi proletariaatti verrattain hyvin kunnallisvaaleissa (1928), mutta
verrattomasti suuremmalla menestyksella parjasivat kuitenkin miehet.
He valtasivat kaildssa kunnissa aivan ylivoimaisen enemmistOn.
ki5On siis miessuku."135
Sosialidemokraattisten naisten aanitorvi oli Toveritar-lehti. 1920-1uvun puolivalissi puoluesihteeri esitti naisten lehtea lakkautettavaksi
ja sen tilalle perustettavaksi Suomen Sosialidemokraattiin ns. naisten
sivua, joka ilmestyisi kerran viikossa. Sen sijaan, etta naiset olisivat
nostaneet Mikan, tyytyivat he maltillisesti esittimaan nun kovat ehdot
lehden lakkauttamiselle, ettei puoluetoimikunta voinut
suostua. Niinpa lehti jatkoi ihnestymistaAn normaalisti. Naisten sivua olisi
ehtojen mukaan pitanyt olla saatavissa mytis erillisena, nail "ton olisi
tullut saada sananvaltaa lehdessa yleisesti toimittajaksi olisi tullut
valita tyOlaisnaisliiketta tunteva henki16. 13 Naisliitto ilmoitti sen sijaan Toverittaren olevan puoluelehti, minks seurauksena naiset saivat
puolueneuvostoon lehtensa edustajan, Efruni Huttusen.137
134 "Miesten mielipide naisten jirjestãytymisestä". Toveritar Naistenplivinumero/1938, s. 72-75, 80.
135 "Miesliike". Kirjoittanut turkulaisen Sosialisti-lehden pakinoitsija Muste-Maalari,
jota Hilda Seppila siteeraa. Toveritar 1/1929. s. 7.
136 Sosialidemokraattisen tydlaisnaisliiton liittotoimikunnan pOytakirja 14.4.1925. TA.
137 Sosialidemokraattisen tyOlAisnaisten liiton liittotoimikunnan piiytikirja 30.12.1927.
TA.
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Sosialidemokraattisen puolueen sisdisessa suuntajaossa naisliittolaiset olivat mykis jakaantuneet. Naisliiton voimakaksikko 1V1iina Sillanpad ja Hilda Seppala olivat tannerilaisia, mika leimasi koko naisliiton
linjaa. 1920-luvun alussa esiintyi kuitenkin liiton sisalla suuntaerimielisyyksia. Anni Huotari, Aino Lehtokoski ja Hilma Koivulahti-Lehto
olivat hajaannuksen aikana lukeutuneet puolueen "keskustalaisiksi".
He olivat allekirjoittaneet vuonna 1920 ns. keskustan julistuksen, jossa hyOkattiin Tannerin johtamaa puolueen johtoa ja Suomen Sosialidemokraatin linjaa vastaan. Keskustan julistus liittyi hajaannuskeskusteluihin. Sen mukaan puolueen hajaannus johtui lariryhmien valisesta
taistelusta. Hannu Soikkanen on luonnehtinut keskustan julistuksen
tavoitteita osittain taktisiksi. Kysymyksessa oli hajaannuksen ja kommunistien kannatuksen laajenemisen estdminen. MyOhenunin 1920luvulla naisten jyrkka luokittelu eri suuntien kannattajiksi oli vaikeaa.
Esimerkiksi Aino Lehtokoski ilmoitti, etta keskustan julistuksen sanamuotoa oli muutettu allekirjoituksen jalkeen ja puolusti puolueen
oikeistolaisiksi syytettyja. Keskustaryluna hajosikin melko pian.'38
Kaikkiaan naisliiton rooli puolueen sisalla pysyi yhta autonomisena
kuin kytrunenluvulla. 139 Autonomiaan kuului edustusoikeus, muttei
tasa-arvoista paasya puolueen johtoon.14°
Vasemmistosiiven naiset
Edella on hahmoteltu naisten paikka sosialidemokraattisen puolueen
organisaatiossa. SSTP:ssa ja SKP:ssa tilanne oli samansuuntainen eli
naisten osuus puolueen johdossa oli vahainen. Puoluetoimikunnissa
y i.141
naisia oli edustusperiaatteen mukaisesti korkeintaanics

138 Soikkanen 1975, s. 387-390.
139 Ks. tarkemmin Lahteenmaki 1989, s. 157-158.
140 Tissi mielessi tilanne oli samansuuntainen Saksan sosialidemokraattisen puolueen
kanssa. Ks. Pore 1981 ja ThOnnessen 1973.
141 Haataja et alia 1978, liitteet 1 ja 6, s. 431, 444.
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Taulukko 10: Naisten maara SSTP:n ja SKP:n puoluetoimikunnissa vuosina 1918-25

SSTP
Naisia
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

SKP
Yhteensa

1
1
1

Naisia

Yhteensa

1

7
9
6
12

1

19

7

6
6
7

Lande: Haataja et alia 1978, liitteet 1 ja 6, s. 431, 444.
Kaikkein korkeimmalle Suomen kommunistisen puolueen hierarkiassa kohosi Anny Johanna eli Hanna Maim. Han oli syntynyt 1887 Helsingissa. Han toimi vuosina 1913-18 Vaasan Pohjoisen piirin piirisihteerina ja vuosina 1917-18 Suomen Palvelijain Liiton ja Talous- ja RavintolatyOntekijain Liiton sihteerina. Ennen poliittista uraansa Maim
oli kirjansitojana muun muassa Wei Lin & GOOsilla, missa hanen ty6toverinaan oh Marna Saltnela. 142 Kansalaissodan aikana han oh Suomen Kansanvaltuuskunnan sislasiainsihteeri ja Tykivaen Paineuvoston jasen. Sodan jalkeen Mahn pakeni Tukholmaan, mists pyrki muiden kommunistien tavoin organisoimaan toimintaa Suomeen. Han kavikin Suomessa marraskuussa 1920 ja jalleen elo-syyskuussa 1921.
Han liikkui suhteelLisen vapaasti kaupungilla, joskin valepuvussa.143
Han kavi kylassa muun muassa Salmelalla, mutta Mama vierasti "Hannan mahtipontisuutta ja iiioittelevia ihnaisuja". 144 Mahn kirjoitteli lehtiin nimimerkilla Mutteri.145
Tukholmasta Mahn siirtyi Neuvostollittoon, avioitui Kullervo Mannerin kanssa ja toimi puolueen poliittisessa toimikunnassa 1920-1uvun. Vuosikymmenen lopulla han menetti seki SKP:n, suomalaisten
kommunistien etta kansainvalisen kommunistisen naisiiikkeen men
142 Salmela-Jarvinen 1966, s. 32.
143 Andersin (Kullervo Manner) ja Margitin (Hanna Maim) kirje 9.9.1929. EK I III J.
5f. KA.
144 Salmela-Jarvinen 1966, s. 32-34.
145 Esim. Punainen Karjala nro 140 1926, s. 3; Kommunisti 1931, s. 23; Proletaari
nro 4 1931.
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ja irroitettiin puoluetykista. Huhtikuussa 1935 hanet vangittiin ja tuornittiin seitsemaksi vuodeksi leirille. 146 Vuonna 1936 Maim katosi asiapapereista ja kuulopuheiden mukaan hukkui tai hukuttautui vankileirin lapi virtaavaan puroon.147
Naisten omat jarjestot

Jos tytivienliildceen jakautuminen ammatilliseen ja poliittiseen toi' takenttaan ei ollut yksinkertainen prosessi, ei sellainen ollut
min
myOskaan naisten omien jarjestelen perustaminen. Ne kuitenkin
omaksuttiin suhteellisen nopeasti keskeiseksi, naisia aktivoivaksi organisaatiomuodoksi. Huolimatta erillisjarjestOista on koko tystivaenpuolueiden historian ajan ollut naisia, jotka ovat toimineet yhteisjarjestOissa miesten kanssa. Tallaisia naisia on ollut enemmistO. Vuonna
1900 Sosialidemokraattisessa puolueessa oli naisjasenia noin 18 prosenttia, mutta heistA vain noin nelja prosenttia kuului heinakuussa
1900 perustettuun TyOlaisnaisten liittoon (liitetaulukko 6). Kuten
edella olemme todenneet, tykivaenpuolue ja anunattiliitot ovat penistamisestaan lahtien olleet leimallisesti miesenemmistOisia ja miesjohtoisia. Naisjasenet ylipaatiAn ja naisliittolaiset erityisesti ovat niissa
muodostaneet pienen vahenunistkin (liitetaulukko 7).
NaisjarjestOt
Aamulla neljantena heinakuuta vuonna 1900 riensi Helsingin tyOvaentalolle pyhavaatteisiinsa pukeutuneita naisia kahviaamiaiselle jannittyneissa tunnelmissa. Kokoukseen oli valmistauduttu huolella. TOvaentalon juhlasali oli koristeltu kilvilla ja koivuilla, kOynnesksilla ja
kukkasilla. Paikalle kokoontuneille palvelijattarille, ompelijattarille,
kutojille, tehtaalaisille, silittijille ja kylvettijille tilaisuus oli merkittavä. TyOlAisnaisille ryhmanA nahtrui olevan paljon tyOta vapaan kilpailun ja keinottelujen aikakautena. "Tulvillaan ovat useimmat tehtaamme epaluonnollisista oloista, ylenmaaraisista rasituksista ja niukasta
toimeentulostaan kirsivia naistyOlaisia, voisipa oikeammin sanoa tehdasorpa".148
ErillisjArjestaytyminen nayttaA olleen tyOlaisnaisille luontevampaa
kuin yhteisjarjestaytyminen, josta oh jo saatu kokemuksia raittius146 Hyvtinen 1973, s. 118; Oskar Arjanteen kertomus. EK I XXXV A. KA; Suomen
Sosialidemokraatti 12.6.1943, s. 3, 6.
147 Rentola 1994, s. 30.
148 Ensinunaisen yleisen tyiillisnaisten edustajain kokouksen pOytikirja 4.-6.7.1900,
s. 3-6.

178 n ARKI LIIKKEESSA

seuroissa. 149 Ompelijat olivat yksi ammattiryhma, jossa yhteisjarjestaytyminen ei vuosisadan alussa saanut kannatusta. Yksi ompelijoiden
ensimmaisen edustajakokouksen käsiteltavista kysymyksista oli "onko
ryhdyttava miesraatalien kanssa yhteistoimintaan". Istuntoon kutsuttiin mukaan miestiatalit, joiden esittamassa alustuksessa periaatteessa
suosittiin yhteisjarjestOja, vaikka ne kaytannOssi olivat usein muuttuneet "tyiivaenaatteen pilakuviksi". Epaluulot toista sukupuolta kohtaan olivat molemminpuolisia. Turun Raataliliitto oli tehnyt virallisen
paatOksen, etteivat mies- ja naisraatalit voi iiittya samoihin osastoihin
hankaluuksitta. Naisompelijat puolestaan "halveksivat erailla paikkakunnilla rniestiataleita ikaankuin joitakin huonompia ihmisia", eivatka
sen takia halunneet yhteistoimintaa. 15 ° Ulkolaisten tutkimusten mukaan naistykilaiset saattoivat samasta syysta vastustaa samapalkka-periaatetta - miehet valtaisivat heidan tyiimaansa.151
Huolimatta siita, etta tyiivaenpuolueissa ja ammattiyhdistysliikkeessa naisten maara oli vahainen, naisjarjestOjen elinvoimaisuus historian
saatossa ja aikojen murroksissa kertoo mytis naisliittolaisten kyvysta
muuntua ja vaihtaa toimintansa painoalueita ajan vaatimuksia vastaaviksi. Vuosisadan vaihteessa ulkomainen esimerkki vaikutti perustettujen naisjarjestOjen organisoitumismuotoon. Tykilaisnaisliikkeessa
Saksan sosialistisen naisliikkeen pyrkimys jarjestaytya porvarillisten
naisten tapaan erillisjarjestOihin omaksuttiin. Suomessa sanomalehtikirjoitusten, opintomatkojen ja kirjallisuuden valityksella. 152 MyOs
suomalaisten naisasianaisten jarjestiit 1800-luvun lopussa olivat omiaan vahvistamaan tyiilaisaktivistien uskoa erillisjarjestOjen toitnivuuteen. 153 Lisaksi Suomen tyiivaenpuolueen johto tuki erillisten naisjarjestOjen perustamista. Uskottiin, etta niiden avulla puolueelle saataisiin sellaista kannattajakuntaa, jota yleisella puolueagitaatiolla ei olisi
tavoitettu. Puolue niki naisten erillisjarjestOn hyvana naisjarjestajien
koulutus- ja harjoittelupaikkana. Erillisjarjestiin tukeminen kertoo
mptis tyOvaenpuolueen tarpeesta lisata ja pysyttaa naisjasenia tyOvaenliikkeen jarjestOissa jo ennen Mnioikeusuudistusta, jonka jalkeen
149 Sulkunen 1986, s. 260-272.
150 Suomen Ompelijain ensimmaisen edustajakokouksen perytaldrja 20.-21.elokuuta
1901, s. 10-12.
151 Cobble 1988, s. 13. Kirjoittajan kohderylunini olivat vuosisadan alun tarjoilijat,
joiden asenne kuitenkin muuttui 1930-luvun lopulle tultaessa.
152 Saksassa ensimmaiset tyOlaisnaisten járjestiit olivat vuonna 1889 perustetut naisten
agitaatiokomiteat. Vuonna 1908 myds naisille tuli mandolliseksi kuulua poliittisiin jirICansainvilisisti suhteista Lahteenmaki 1989, s. 140-161; Henrila 1989 a ja
1989 b, s. 162-185; Yleiskatsaus ruotsalaisten naisten jirjesaytymiseen Losman 1987,
s. 195-225.
153 Ks. nun. Asti.Om 1961, s. 15-27; Jallinoja 1983, s. 32-122.
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naisista tuli varteenotettava, poliittisia vaikutusmandollisuuksia omaava ryhma.
Naiset olivat kiinnosttmeet toisenlaisista tykimuodoista kuin miehet.
Tallaisia olivat muun muassa kasityOkerhot, avustusty6 ja lasten ohjaaminen. Erillistohnintaan johti myiis vallinnut jarjestO- ja vaalilistakaytantO, kuten edella on esitetty. Naiset kokivat asemansa heikoksi
yhteisjarjestOissa: "SHIA tunnettuahan on, etta yhteisissa kokouksissa
miehet syrjayttavat naiset ja tunnettuahan on my•lis se, etta naiset
puhujina voivat vaikuttaa enemman naisiin kuin miehiin".154
Uudelleenarvio
Jo vanhan tyiivaenliikkeen aikana naisten erillistoiminta askarrutti
mielia, mutta naispiirien tai naisten l"ton yhdistaminen yhteisjarjestOihin ei saanut laajempaa kannatusta. 155 Tilanne muuttui kuitenkin
kansalaissodan jalkeen. Suomen Kommunistisen Puolueen ohjeiden
mukaan erillisjarjestot, kuten naisliitto, oh lakkautettava vahingollisina. Tilanne oh uusi, eivatka kaikki vasemmalle suuntautuneet naisliittolaiset olleet vakuuttuneita liittonsa vahingollisuudesta. Radikaalin
tai kommunistisen linjan valinta merkitsi kuitenkin asettumista erillisen naisliiton olemassaoloa vastaan. Sen sijaan naisliittolaisten maltillinen slipi tuki varauksettomasti liiton toiminnan jatkamista.
miksi osa naisliiton johtohenkiliiista luopui reformistisesta linjastaan ja hakeutui avoimen vallankumouksen tielle, voidaan selittaa
monien tekijOiden yhteisvaikutuksella. Tarkasteltaessa naisliiton joulukuun 1919 edustajakokoukseen osallistuneiden kannanottoja havaitaan, etta radikaalimman siiven linjanvetajand toimivat Ellen Makelin,
Lydia Kallio, Agda Vatanen ja Edla Peltola. Maltillisen rylunan johtohahmoja olivat Hilda Seppala, Miina Sillanpaa, Laina Westerlund ja
Aino Lehtokoski. Naiden ryhmittymien valiin jai joukko naisia, kuten
Elfin Fagerhohn ja Rosa Sillanpia, joiden kannanotot tukivat milloin
radikaalien, milloin maltillisten linjaa. 156
154 Fiina Pietikainen, Sosialidemokraattisen Naisliiton edustajakokouspOytakirja 5.7.12.1919, s. 47.
155 Esim. Sosialidemokraattisen Naisliiton edustajakokouspOrakirjat 1909, s. 62-64 ja
1911, s. 9-18.
156 Kokouksen keskeiset kiistakysymykset olivat suhtautuminen sotaan, sosialidemokraattiseen puolueeseen, piivakotikysymykseen ja naispiirien toimintaan. Radikaalit
antoivat hyviksynt;insa "irnperialismin" vastaisille sodille, maltilliset tuomitsivat kaikki
sodat; Radikaalit vaativat puoluetta pysymiin jyrkan marxilaisen luokkataistelun kannalla, maltilliset luottivat puolueen sosialidemokraattisesti ajattelevaan johtoon; Radikaalit vastustivat piivikoden perustamista npikkuparannuksena", maltillisten mielestä
Naispiirikysymyksessi rintamalinja jakaantui naisosaston
nits oli saatava nopeasti
koon mukaan, isot kannattivat, pienet vastustivat. Sosialidemokraattisen Naisliiton
edustajakokouksen paytAkirja 5-7.12.1919.
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Kotipaikka vaikutti naisliittolaisten suunnan valinnassa, samoin
kuin heidan aikaisempi toimintansa amtnattiyhdistysliikkeessa. Ammatillisissa jarjestOissa jarjestOkokemuksensa saaneet ja palkkatyOssa
olleet kokousedustajat, kuten Ida Kantanen ja Fiina Pietikainen, valitsivat hieman useammin radikaalin linjan. NaisjirjestOissa toimineet
aidit, kuten Hilda Seppala ja Aino Lehtokoski, valitsivat sen sijaan
useammin maltillisen linjan. Aikaisempi kiinnittyminen osuustoimintaliikkeeseen nartaa myOs osittain selittavan poliittista suuntautumista. Kulutusosuuskuntien Keskusliiton aktivistit valitsivat useammin
maltillisen kuin radikaalin linjan. MyOs hetilkilokohtaiset suhteet porvarillisten naisten jarjestiiihin lienevat vaikuttaneet valintaan, kuten
Miina Sillanpain tapauksessa. Sen sijaan naisaktiivien ika, aviopuolisoiden aktiivisuus tyOvaenliikkeessa, osallistuminen kansalaissodan
aikaisiin hallinnollisiin ynna muihin tehtaviin, tytivaenjarjestOissa toimimisen aika ja ammatti eivat juurikaan ndyta jakaneen naisedustajia.
Aviopuolison linjanvalinta, puoluekokouksen laheisyys ja kansalaissodan jilkeinen katkeruus sen sijaan saattoivat vaikuttaa linjanvalintoihin. 'rytivienliildceen hajaannus ei merkinnyt vain poliittisen linjan
valitsemista. Monesti linjanvalinta tapahtui ystavyys- tai tyOtovenmssuhteiden perusteella. Ilmeista edustajien kannanotoissa oh kuitenkin
se, etta osa naisista ei vieli kokoukseen tultaessa osannut mairittaa.
kantaansa. Heine keskustelut olivat tarkeita: missa oli heidin paikkansa hajaantuvassa liikkeessa?
Naisliiton lakkauttaminen (1920-21)
Kaydyssa liittotaistelussa radikaalimpi linja vei voiton ja Sosialidemokraattisen naisliiton nimi, arkisto, jarjestOorganisaatio ja noin puolet
3200 jasenesta ja 81 osastosta 157 siirtyi radikaalimman siiven, kaytinniissa kommunistien johdettavaksi. Liiton kannalta siirtyminen oli
dramaattinen: sen koko olemassaolo asetettiin kyseenalaiseksi. Lakkauttamiskeskustelu kaytiin piaasiassa Suomen Sosialistisen Tytivaenpuolueen johtorylunassa. Loppuvuodesta 1920 SSTP:n puolueneuvoston pOytakirjaan kirjattiin naisliiton kohtalo: "Erikoisen sosialistisen
naisliiton muodostaminen ei ole tarpeen, vaan se voi olla jopa vahingollistakin. Sitã vastoin perustetaan puoluetoimikurman yhteyteen
heti tyOldisnaisten valistusjaosto, jonka jasenet valitsee puolueneuvosto. Lahinunat ohjeet jaosto saa puoluetoimikunnalta".158
Lakkauttamisesta piattamassa olleiden naisten rintama jakaantui
157 Sosialidemokraattisen Naisliiton (Sos.) X edustajakokouksen 7.-10.12.1921 pOytikirja, s. 2-3. TA; Suomen Sosialidemokraattisen Ty011isnaisliiton X edustajakokouksen
20.-22.5.1921 piiytikirja, s. 3-4.
158 SSTP:n puolueneuvoston piiytikirja 27.-28.12.1920. TA.
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kahtia159 jo kAsiteltaessa kysymysta, oliko naisliiton asioita ylipaataan
pohdittava SSTP:n kokouksessa. Lahinna vasemmistososialisteihin lukeutuva Ellen Makelin arvosteli voimakkaasti SSTP:n sekaantumista
vasemmistolaisiin kasiin siirtyneen naisliiton asioihin, eihan liitto
edes kuulunut puolueeseen. Puolueen tehtavaksi Makelin antoi valistustytin - naisliiton toiminnan yllapitaminen kuului sen sijaan naisosastoille, jotka tuli sailyttaa. Radikaalit naisedustajat vaativat naisliiton hajottamista ja naistoiminnan jarjestamistd SSTP:een yhteyteen.
Jyrkinunin naisliittoa ja samalla koko puoluetoimikuntaa vastaan
hyOkkasi SKP:een kuuluva Paula Saari. Puoluetoimikunnan olisi hanen mukaansa pitanyt puuttua tiukemmin naisliiton asioihin liiton
valtaamiseksi sosialidemokraateilta. Naisliiton hapuilut ja epaselvyydet menettelytavoissa johtuivat Saaren mukaan siita, ettei ollut uskallettu kaantAa liiton toimintaa vasernmalle, kommunistiseksi. Sen sijaan oli takerruttu ristirlitoja aiheuttaviin pieniin muotoseikkoihin.
Riidoista paistaisiin tekemalla "jyrkka ero sosiaalipettureihin - kaikki
edut oli taattava vallankumouksellisille tyOlaisnaisille". Petturit oli taman nakemyksen mukaan karkoitettava toiminnasta ajamalla selvasti
kommunistista politiikkaa. EpailijOille Saari korosti, ettei kyseessa ollut "petos", vaan johdonmukainen edistyminen vallankumouksellista
paamairaa kohti. Niinpa oli moraalisesti oikeutettua lakkauttaa naisliitto. Naisliiton toiminnan jatkaminen olisi hanen mukaansa saman
"erehdyksen" jatkamista, minks sosialidemokratia oli perinnOksi jattanyt.16°
Kommunistit tulkitsivat tiukasti vanhan ty6vdenliikkeen periaatetta,
jonka mukaan tykivaenliildceessa ei ole erityista naiskysymysta, on
vain yksi tyOvaenkysymys: erillinen naisliitto, olkoonkin eta se oli
puolueen alainen, oli lakkautettava. Ellen Makelin ei hyvaksynyt kommunistien ajamaa vallan keskittamista. Fiina Tuominen tuki Makelinia
pitaen naisliittoa tarpeellisena, vaikkakin sills oli "pikkuporvarilliset
juurensa". Sen sijaan tiukasti SKP:n linjan kannattajiksi ilmoittautuivat
Saaren lisaksi naisaktivistit Lydia Kallio, Ida Kantanen ja Maija Tapaninen.
KaytannOssa paatettiin toimia siten, etta naisliitosta jo eronneet
naisosastot liitettaisiin siihen takaisin, 161 jotta l"ton "valtaaminen" sosialidemokraateilta varmistuisi. Liitto pysytettaisiin sen jalkeen toiminnassa ylimenokauden, jona aikana se tehtaisiin tarpeettomaksi.
159 Tassi yhteydessi kommunisteihin luetaan naiset, jotka joko kuuluivat SKP:een tai
tukivat ja noudattivat avoimesti sen edustamaa politiikkaa. Vasemmistososialisteiksi
lasketaan henkilot, jotka sijoittuivat poliittisilta kannanotoiltaan sosialidemokraattien
ja kommunistien
160 SSTP:n puolueneuvoston peTtAkirja 27.-28.12.1920, s. 1-12, 32-34. TA.
161 Hajaannuksesta lihemmin lihteenmiki 1990, s. 41-45.
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Naisliitolle siihen saakka kuuluneet 1dr:inns:in jarjestelyt hoitaisi
SSTP:n naissihteeristii. Menettelyn taustalla oli Kominternin ja SKP:n
antama uusi ohje, jonka mukaan vanhoja jarjestOja ei saanut lakkauttaa, ennen kuin uusi organisaatio olisi ainakin osittain toiminnassa.162
Naisliitolle ylimenokausi osoittautui vuoden pituiseksi. Vanha naisliitto toimi sosialidemokraateilta valtaamisen jalkeen kulissijarjestOna
vuoden 1921 loppuun.163
Vasemmistolaisten rivijasenten keskuudessa naisliiton olemassaoloa
ei asetettu kyseenalaiseksi: se oli valttamatiM ja lakkauttaminen nahdin turmiolliseksi koko liikkeelle. Ellen MAkelin yritti turhaan rivijaseniin vedoten sailyttaa naisliiton erillisjarjestOni. Han oli aiemtnin,
muun muassa edellisessa naisliiton edustajakokouksessa, puolustanut
naispiirien itsenaisyytta. Ilinan naispiirijarjestOja ei szntyisi yhtain
osastoa, joten naisten erillistoiminta oli valttdmatOnta. 1 Vanhan naisliiton lakkauttamisessa nakyi vasemmistosiiven kehityksen suunta:
johto erkani jasenistOsth.
Eras rajatapaus
Vasemmistososialististen ja kommunististen naisten suuntariidat karjistyivat naisliiton lakkauttamisen jalkeen. Kuvaavan esimerkin vasemmistolaisten naisaktivistien kandelta taholta saaduista ohjeista ja
sista ristiriidoista antaa Edla Peltolan ja Rosa Sillanpaan yritys matkustaa laittomasti Neuvosto-Venijalle kesakuussa 1921. Ensimmainen
kesakuuta naiset matkustivat ensin junalla Viipuriin, minks jalkeen
he olivat menneet kaupungin ulkopuolelle odottamaan "maalaisia"
paastakseen heidan rattaillaan jatkamaan matkaa Kivennavalle. Parin
tunnin odottelun jalkeen kaksi miesta oli poiminutkin heidat kyytiin
ja vienyt maksua vastaan rajalle. Heid;in slime paAstyaan oli toinen
miehista lahtenyt viemaan naisia opastajan luo. Eraassa rajaseudun
talossa naiset olivat odottaneet opastajaa veneenhakumatkalta. Rajanylityksen oli maära tapahtua neljas paiva kesikuuta, mutta naiset
pidatettiin sits ennen.
Sillanpaa ja Peltola toimitettiin Etsivan Keskuspoliisin kuulusteluihin ja heita syytettiin osallisttunisesta kommunistiseen toimintaan ja
kommunistien agenteiksi. Naiset kielsivat syytOkset, samoin kuin sen,
etta he olisivat olleet menossa SKP:n puoluekokoukseen Pietariin.
162 Sosialidemokraattisen Naisliiton (Sos.) X edustajakokouksen 7.-10.12.1921 piiytakirja, s. 20-30. TA.
163 "Naisliitto hajoitettu". SSTP:n naissihteeristOn kiertokirje 17.1.1922. TA; SSTP:n
puolueneuvoston pOytakirja 27.-28.12.1920, s. 1-12, 32-34. TA.

164 Sosialidemokraattisen Naisliiton edustajakokouksen pOytildrja 5.-7.12.1919, s. 49-

53.
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Naiset selittivat olleensa matkalla Sosialidemokraattisen Naisliiton
edustajina "Moskovan kongressiin". Naisliitto oh valinnut heidat edustajikseen.
Naisten peitetarina kuitenkin kumoutui, kun naisliiton puheenjohtaja, vasemmistososialisteja lahella oleva Elias Fagerholm kielsi jyrkasti
naisliiton lahettaneen Sillanpaan ja Peltosen Moskovan kokoukseen
ja syytti heita valehtelijoiksi. Mysiiheminissa keskusteluissa Edla Peltola selosti uuden syyn matkaansa: hanella oh veli, joka mandollisesti
meni Venajalle kansalaissodan jalkeen. Vaikka Peltola oh useita kertoja tiedustellut veljensa kohtaloa, ei han ollut saanut vastausta, minks takia han oli paattanyt salsa lahtea Pietariin veljeaan etsimaan ilmoittamatta asiaa edes miehelleen tai 11-vuotiaalle pojalleen. Hyvia
tuttavia Peltola ei sanonut Pietarissa itsellian olevan. Peltola oh puhunut asiasta vain hyvan ystavansa Rosa Sillanpaan kanssa heti rauhan
solmimisen jalkeen. Naiset olivat sopineet landOsta naisliiton toimistossa, jonne Sillanpaalla oh avain - hanhan oli naisliiton sihteeri ja
siivosi toimistoa.
Peltola oh saanut kasityksen, etta rnyOs Sillanpaalla oh Pietarissa
veli, joka oh asunut siella jo 16 vuotta. MyOskaan Sillanpaa ei ollut
ilmoittanut miehelleen ja kolmelle pojalleen landOstaan. Naisliitossa
han oli sanonut lahtevansi kesalomalle. TodennakOisesti Sillanpaa ja
Peltola olivat matkalla SKP:n kokoukseen, mutta kun Etsiva Keskuspoliisi ei pystynyt nayttamaan sits toteen, heidat vapautettiin.
Elias Fagerholmin jyrkka lausunto naisten matkasta kith vasemmistolaisten naisten sisaisesta kiehunnasta. Naisten erillistoimintaa kannattavat sosialistinaiset eivat hyvaksyneet kommunistien maanalaista
toimintaa, mista irtisanouduttiinkin jyrkasti. Fagerholmin poliittinen
ura paattyi naihin suuntariitoihin. Han toimi yield vuosina 1922-23
SSTP:n kansanedustajana, minks jalkeen han istui vankilassa valtiopetoksesta tuomittuna vuosina 1923-26. Vapautumisensa jalkeen han
palasi tyiipaildcaansa Elantoon konttoristiksi, solmi toisen avioliittonsa
eika enal osallistunut aktiivisesti poliittiseen toimintaan. 165 Hanella
saattoi olla myOhenunin sosialidemokratia-sympatioita: vuonna 1931
sosialidemokraattinen naisliitto jarjesti opintomatkan Ruotsiin, jonne
myOs Fagerholm olisi halunnut osallistua. Naisliittotohnikunta evasi
kuitenkin haven paasynsi viitaten siihen, ettei Fagerholm ollut naisliiton jasen.166

165 EK:n kuulusteluptiytäkirja liitteineen 16.6.1921. No 229/21 ja EK:n Terijoen alaosastolla tehty kuulustelupOytikirja 10.6.1921. No 795. EK I XI A - XI A 2a. KA;
Suomen Kansanedustajat 1982, s. 20; TyOlaisnainen 14/1922, s. 201.
166 Sosialidemokraattisen tyOlaisnaisliiton liittotoimikunnan pOytikirja 29.4.1931. TA.
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SSTP:n naissihteeristO (1922-23)
Vasenimistolaisten naisten virallinen keskuselin naisliiton lakkauttamisen jilkeen oil tammikuusta 1922 lihtien SSTP:n naissihteerist6,167
joka periaatteessa otti vastuulleen vasemmistolaisen vaihtoehdon valinneet naisosastot. Koko SSTP:n olemassaolon ajan naiset kdvivat
kiihkead valtataistelua nun naissihteeristOssa kuin pliritoimikunnissakin. SSTP:n puoluetoimikunnan kokouksissa tulivat tuon tuosta esiin
erityisesti helsinkillisten
ja kommunistinaisten erimielisyydet. Toukokuussa 1922 oli puoluetoimikunnan kokous kutsuttu koolle nimenomaan naisten riitojen vuoksi. Kokous velvoitti naissihteeristOn alistamaan naisten kasittelemat asiat suoraan puoluetoimikunnan alaisuuteen. 168 Toimintarajoitteisessa yleispoliittisessa tilanteessa
naissihteeristkin kommunistinen johto ei onnistunut taivuttamaan
pHasiassa vanhoista naisliittolaisista koostuneita sosialisteja piAtOstensa taakse, ja toiminta polki paikallaan.
Vielã vuotta myethemmin, huhtikuussa 1923, SSTP:n puoluetoimikunta totesi naistoiminnan olleen heikkoa. Esimerkiksi kiertãvana puhujana toiminutta Nina PietikaistA kommunistit arvostelivat, koska
tams oli puheissaan Satakunnan piirissa selittinyt uudet jarjestOmuodot nun huonoiksi, ettei nits tarvinnut yrittIikaan soveltaa kaytantOOn. 169 Tulehtuneesta tilanteesta naissihteeristOssa kertoo myi5s se,
ettA puoluetoimikunnan kokouksissa moitittiin koko sihteeristed, koska se ei ollut antanut kertomustaan puoluetoimikunnalle lukuisista
olleet osalpyynnOista huolimatta. NaissihteeristOn jisenet eivat
listuneet kokouksiin eivãtka hoitaneet arkistoaan. 1" Mykis maakunnissa jarjestdjat ihmettelivAt toiminnan kangertelua ja vAen vahyytta naisosastoissa. Esimerkiksi Riihimãella jarjestiity6 oli entisestaan lamaanvaan mists drnmOnen
tunut. "Emme tiedi onko syy
lama johtuu".171
e laisTy

ja talonpoikaisnaisten edustajaliike (1925-30)

Naisliiton hajottaminen ja naistoiminnan alistaminen SSTP:n alaisuuteen ei ollut tuottanut toivottua tulosta - rivijasenia, varsinkaan tehdasty011isnaisia, ei ollut pystytty tavoittamaan. Kommunistijohtoisen
167 SSTP:n naissihteeristiin kiertokirje 17.1.1922. TA.
168 SSTP:n puoluetoimikunnan pOrIkirja 25.5.1922. TA.
169 SSTP:n puoluetoimikunnan pifoyalcirja 27.4.1923. TA.
170 SSTP:n puoluetoimikunnan piiytakirja 29.9.1922. TA.
171 TyOlaisnainen 10/1923, s. 138.
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naissihteeristOn toiminta olikin keskittynyt SKP:n jarjestajien maanalaiseen ty6hOn kouluttamiseen ja rajoittui pdaasiassa Uudenmaan
niin. Ainoastaan naisten perinteinen huoltotoiminta oli vireda eri puolilla maata.
Sen sijaan uusien tavoitteiden mukainen ideologinen ty6 arvioitiin
epaonnistuneeksi. Naisten toiminnan uudelleenorganisoimisongelmat
eivat olleet ainoastaan suomalainen ilmio. Muun muassa vuonna 1924
pidetty Kominternin viides kongressi velvoitti jasenpuolueet kiinnittamaan enemman huomiota naisten keskuudessa tehtdvian tyiihOn.
MyOs SKP:n laajennetun plenumin kokouksessa vuonna 1925 asia oli
esilld ja puolue kehotti soluja ja paikallisia johtoelimii kohdistamaan
kaiken huomion tehdastykilaisnaisten aktivoimiseen.12
Kun edustajaliikkeen ensimmainen valtakunnallinen edustajakokous pidettiin lokakuussa 1925 Helsingissd, olivat myiis kommunistit
lieventãneet naisten erillistoiminnan vastustustaan. Edustajaliikkeen
malli tuotettiin Neuvostoliitosta, missa se oli otettu kayttOkin vuonna
1922. Sielld toiminta oli kuitenkin suunnattu etupaassa maaseudun
naisille, toisin kuin Suomessa, ja keskeinen tehtdva oli lukutaidon
opettaminen.173
Edustajaliikkeen organisaatio rakennettiin siten, end erilliset naisten paikalliset ja alueelliset jarjestOt muodostivat sen hierarkkisen raen itsenksyys ja toimintavapaus oli
kenteen. Vanhan naisliiton a'
mennytta, sills liike oli suoraan SKP:n alainen.
Tehtaalaisnaisten kritiikki
TyOldis- ja talonpoikaisnaisten edustajaliike ei laajentunut Suomessa
toivotulla tavalla. Toiminnan kaynnistamisen suurin este nãyttAA olleen OsenistOn vastahakoisuus: naffs "ton lakkauttaminen liittojohdon
omasta tandosta eikd valtaapidneiden valkoisten painostuksesta, karvasteli yield mielia. Miksi muuttaa vanhaa ja hyvaksi havaittua osastojarjestelmH ja siirtya epamaarksend pidettyyn "liikkeeseen"? Usko
organisaatioiden toimintamandollisuuksiin eli vahvana tykilaisnaistenkin keskuudessa. Oulussa tammikuussa 1928 pidetyssa piirikokouksessa osa edustajista vastusti avoimesti uudistusta piden vanhoja naisosastoja ja Lisitytiseuroja parempana vaihtoehtona. Ongelmana pidet172 Kominternin III kongressin teemat vuonna 1921 ja Komintemin V kongressin
kasittelema naiskysymys vuonna 1924 seki edustajaliikkeen toiminta vuoteen 1929.
EK:n selvitys edustijaliikkeestà Katri jArvisen, Betty Peltosen ja Sandra Lehtisen pidAtysten yhteydessi 1929. EK I XI A - XI A 2a. KA.
ja talonpoikaisnaisten tyOmuodoista Neuvostoliitossa ks. Kerttu Mikelinin
173
kirje Ellen Makelinille Hameenlinnan naisvankilaan 8.4.1926. EK:n postiraportti no 8,
16.4.-30.4.1926. EK I XIA-XIA 2a. KA; Tykilaisnaisen Joulu 1922, s. 300-302; Kommunisti 3/1925, s. 117-119; Kommunisti 9-10/1927, s. 445-447;
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TyOvelenliikkeen
vasemmistosiipi
lakkautti vuonna
1900 perustetun
Sosialidemokraatti,
sen naisliiton "tarpeettomana" vuonna 1920. suet kor-

vaamaan perustettiin Suomen Sosialistisen Tytiviie puolueen yhteyteen naissihteeristO, fonka toiminta kiellettlin vuonna 1923. TOM, fatkoi tyblais- ja talonpoikaisnaisten
edustafallike vuoteen 1930. Kuvassa vasemmistolaisia johtonaisia
opintokerhossaan
1920-luvun lopulla. Takana vasemmalta ammattiyhdis4Psaktiivi Katri
Jarvinen, naisliittolaisveteraani
Sandra Lehtinen,
Lempi Parviainen
ja Lempi
Edessei vasemmalta polka Matti Jarvinen, Alno Kalil°
fa Alma Rilsdnen.
Kuva: Kansan
Arkisto.

tiro edustajien hankkimista niin tyiipaikoilta kuin kylistakin. Edustajien enintaan puolivuotinen toimiaika tuntui myOs Man lyhyelta.
tavoin ei kyetty kasvattamaan hyvaa ty6voimaa yhta nopeasti kuin
naisosastoissa.
Kokouksen jarjestaneet kommunistit painottivat edustajaliikkeen
hyvia puolia. Liikkeen vaikutusalue olisi selvasti laajempi kuin naisosastojen, koska sen perusyksikiit olivat "laajojen naisjoukkojen keskuudessa" ty6paikoilla. Nain ollen Hike kasvattaisi paljon enemman
edustajia ja toimintajoukkoja
tyiipaikoille. Juuri se, etta koulutettu toimitsijajoukko tuli eri ty6paikoista, koettiin liikkeen voimana. Tallaista voimavaraa ei kommunistien mukaan ollut vanhoilla naisosastoilla, MBA niihin kuuluneet naiset olivat paljon vahemman tekemisissa tyiipaildcojen kanssa. Osastojen tyo oli suunnattu pikemminkin jo toiminnassa olleisiin naisiin - kannattajakunta ei nain ollen ollut
laajentunut vanhan jarjestelman vallitessa.
Se, ettei edustajaliiketta rekisteriiity yhdistyksena yhdistysreldsteriin, teki sen toiniinnan jasenistOn mielesta epamaaraiseksi. Kommunistit pitivat tad sen sijaan tarkoituksenmukaisena: liikkeen toimitsijoiden vangitseminen vaikeutuisi, "porvarit eivat passe iskemaan kuten entisiin jarjestOihin". ReldsterOimattOmyys oli siten suojautumiskeino. 74 Tama pitikin paikkansa. Kun Betty Peltosen oikeudenkaynti
kevaalla 1930 alkoi, pohti Etsivan Keskuspollisin paallikkö Esko Riek174
ja talonpoikaisnaisten Oulun piinn edustajakokouspaperit 29.1.1928. EK
IXIA-X1 A 2a. KA.
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ki, miten paasisi kasiksi edustajaliikkeeseen - "mikali akkain kanssa
viitsimme nahista ja mikali se vakavahkossa tilanteessa mei& arvoa
antaa".'75
Syyna edustajaliikkeen huonoon menestykseen naiset pitivat miesten kielteista suhtautumista naisten toimintaan. Miehet eivat pitaneet
tarpeellisena naisten mukanaoloa liikkeessa: "mikali tams oivallettaisiin, niin asiat paranisivat". Kuitenkin kentan naisten vastahakoisuus
oli pahin este. Muun muassa Kemissa edustajaliikkeen merkitysta ei
ymmarretty, koska siina ei ollut tasmdllisia toimintamuotoja, vaan "haparointia". Kainuussa oli puolestaan tehty "hyiikkaysmatkoja" kyliin.
Muutamia naisia oli saatukin mukaan, mutta vahitellen he olivat jaaneet tulematta kokouksiin ja menneet paikallisiin martta-yhdistyksiin.
Mikkelissa tykildisnaisia kuului paljon "erilaisiin porvarillisiin pimitysjarjestOihin, erityisesti uskonnollisiin jarjestiiihin". Vaasassa puolestaan yhteisty6 ruotsinkielisten kanssa oli epaonnistunut.
Luke ei saavuttanut edes Helsingissa toivottua tulosta. Edustajakokouksiin oh osallistunut vain ompeluseurojen ja naisosastojen edustajia. Tavoitteena ollut yhteyksien luominen ty6paikoille oli jaanyt
vahaiseksi. Turussa pahimmaksi ongelmaksi nàhtiin valistuksen puute
- tyOldisnaisia "kulki edelleen sosialidemokraattien kelkassa, eika se
ole kaukana porvarillisista jarjestOista".
Mytis Viipurissa ongelmat olivat samankaltaisia. Viipurilainen Maiju
Leino vieritti syyn jalleen miesten harteille: "Varsin kehittyneiden
miesten suusta kuulee, etta naisten paikka on muka kodissa ja lasten
parissa, pelkastaan vellinkeittajana. Miehet eivat huomaa, etta talla
periaatteella he rikkovat selvia luokkataisteluperiaatteita". Oulussa oh
pyritty siirtymian kasity8seuroista tyiipaikoille, mutta siina ei ollut
onnistuttu. Helsinkilainen Katri Jarvinen, joka oh SAJ:n naisjaoston
johtonaisia, syytti edustajaliikkeen heikoista tuloksista ammatillisia
jarjestOjA, jotka olivat edesauttaneet valinpitamattOmyydellaan epaonnistumista.
KAytannOssa edustajaliikkeen rivijasenet olivat toiminnan neljana
ensimmaisena vuotena suuntautuneet kommunistien vanhanaikaisina
ja toimimattomina pitamien naisosastojen tapaan kasityOseurojen
pyOrittimiseen - ompeluseuraty6 oli useimpien vuonna 1929 valtakunnallisessa kokouksessa mukana olleiden naisedustajien mielesta
yksi tarkeimmista toimintamuodoista. Sen sijaan liikkeen tarkein tavoite, tyiipaikoille paasy, oh jaanyt toteutumatta - vain joissain kaupungeissa, kuten Helsingissk ja Oulussa, oli muutama edustaja ty6paikoilla. TyOntekijOita oli vaikea varvata epamaaraisena pidettyyn
toimintaan, jonka seurauksena saattoi olla vangitseminen, ty6paikan
175 Riekin vastaus 1.4.1930 EK:n pAineuvoston kirjeeseen 24.3.1930. EK I XI A - XI
A 2a. KA.
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menetys tai muu poliittinen painostus."6
Nain ollen myOs tytivaenliikkeen vasemmistolaiset naiset lukuunottamatta muutamia kommunisteja kokivat luontevimmaksi ja tuottavimmaksi tyOksi kasitedden tekemisen: kasitOista saadut varat muodostivat toiminnan taloudellisen perustan. Myydyista tuotteista saadut
varat kaytettiin orpojen ja poliittisten vankien avustamiseen seka yhteisjarjestelen talouden yllapitamiseen. Usein naisten jarjestamat myyjaiset turvasivat yhdistyksen muun toitninnan. Kommunistien pyrkimys saada ompelu- ja kasitykikerhot, osuustoimintaliikkeen naisjaostot ja ammattijarjestOjen naisosastot edustajaliikkeen alaisuuteen olisi
onnistuessaan merkinnyt sits, etta naisjarjestOjen toiminta olisi suuntautunut yha enenunan yleispoliittiseen valistusty6hOn ja vahenunan
avustustoimintaan: kerhoillat eivat saaneet koostua pelkastaan ompelutyOsta, vaan niissa oli kasiteltava poliittisia kysymyksia. Erityisesti
1920-luvun lopulla kommunistien perustamat kasitykiseurat toimivatkin poliittisina peitejarjestiiina.
Esimerkiksi Nurmeksessa perustettiin syksylla 1929 ompelu- ja kasityOseura punaorpojen hyvaksi. Siina oli jasenia noin 20, joista puolet oli miehia. 177 Ei Ilene sattuma, etta myiis Miekkoniemen tyedaisnaisten jarjestkin jasenluettelosta 145ytyy 14 naisen lisaksi viisi miesta,
jotka olivat paikallisia johtavia kommunisteja. Yksi heists
paikallisen kuljetustyOlaisten ammattiosaston puheenjohtaja. Naisosaston
tehtavi oli saantOjen mukaan olla tyedaisnaisten yhdysside ja edistad
kunnallisia ja valtiollisia harrastuksia seka taloudellisia ja sivistyksellisia pyrkimyksia.178
Kolmas edustajaliikkeen tavoitteista alueellisen laajenemisen ja tehdasnaisten tavoittamisen ohella oli "talonpoikaisnaisten" saaminen
mukaan toimintaan. Tissakin tytissi epionnistuttiin. Ensinnakin sen
takia, etta talonpoikais-sanaa vierastettiin ja se liitettiin "omistavaan
luokkaan", ei maalaiskoyhalistoon, kuten oli tarkoitus. Vuoden 1921
edustajakokouksessa ihmeteltiln talonpoikaisnaisten valistamista, sills
"hehan ovat lahtareita".179

ja talonpoikaisnaisten maanlaajuisen edustajakokouksen 5.-6.10.1929 ptiy176
takirja keskusteluliitteineen, s. 12-18. EK I XI A - XI A 2a. KA.
177 EK:n Joensuun edustajiston tilannekatsaus no 9, syyskuu 1929. 2.10.1929. EK I
XI A - XI A 2a. ICA.
178 Miekkoniemen naisjarjestiin akin& ja jisenluettelo 1929. EK:n Sortavalan alaosaston kirjeen Hite. Kirje on osoitettu EK:n paãneuvostolle 8.4.1929. EK I XI A - Xi
A 2a. KA.
179 Sosialidemokraattisen Naisliiton (Sos.) edustajakokouksen 7.-10.12.1921 pOyakirja, s. 29. TA; Vasetntnistosiiven naisten toiminnasta 1940-luvulta Katainen 1994.

ARKI LIIKKEESSA n 189

EriBan yhdessa
Naistoiminnassa vasemmistosiiven sisaiset valtataistelut huipentuivat
1920-luvun alussa erillistoirnintakysymykseen. 18° Rintamajako syveni
ylittamattOmaksi vanhan naisliiton lakkauttamisen mplitd ennen muuta kommunistisen johdon ja vasemmistososialistien valilla. 1920-1uvun alun jalkeen kommunistit hyvaksyivat jalleen naisten erillistoiminnan tietyin ehdoin. Kiistakysymykseksi nousi mykis valistuksen
suuntaaminen: kommunistit painottivat naisten ohjaamista pois kotiaitien jarjestOini pidetyista poliittisista naisosastoista palkkatyOlaisnaisista koostuviin ammatillisiin jarjestOihin. Kotiaitien osastoja ei nahty
sellaisena vallankumouksellisena voimana kuin nuorista ja naimattomista tehtaalaisnaisista koottuja toimintayksikkOja.
Johdon valtataistelussa rivijasenet jaivat varjoon. Neuvottelukokousten keskusteluista ja naisosastojen kertomuksista valittyy kuva
tyytymattOmyydesta toimintaa kohtaan. Toisaalta paaosin naisten pykirittima avustustoiminta oil aktiivista. Kuvaavaa on, etta naisten kerhoissa ja osastoissa tekema omaehtoinen avustustyki oli tuloksellista
koko 1920-luvun huolimatta johdon suuntariidoista. Nun ikaan
tyy kuva toiminnassa mukana olleiden naisten tarpeesta pysyttaa vanhat jarjestOt ja naisten toimintamuodot seka usko perinteisten organisaatioiden vaikutusmandoLlisuuksiin. Edustajaliikkeen saama kielteinen vastaanotto on osoitus siita, etteivat jasenet ymmartaneet jarjestOtoiminnan uudelleenorganisointia. Taustalla oli omien jarjestOjen
menettamisen pelon lisaksi maanalaisen tyOn vastustaminen.
Kommunistit pitivit naisten yhteistoiminnan lujittamista miesten
kanssa edistyksellisena ja ainoana mandollisuutena yhtendistad tyOtatekevien taistelurintamaa. Toisaalta pyrkimys voidaan nanda yrityksenä palata keskieurooppalaiseen, sosialistiseen yhteistoimintamuotoon
ja elvyttaa kansanliiketraditiota. Kommtmistisen johtorylunan kannalta erilliset naisliitot olivat pikkuporvarillisuuden ilmentymia, olivathan tyOlaisnaiset niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa saaneet
1800-luvun lopulla jarjestaytymismuotonsa mallin juuri porvarillisilta
naisjarjestedlta. Neuvostoliitossa, missa naisten toiminnan palauttamista yhteisjarjestedhin propagoitiin voimakkaasti 1920-luvulla,
kuitenkin naisille suunnattua erillistoimintaa - kuten delegaattiliike rirmakkaisena tyOmuotona.
Suomessa tyOlaisnaisten erillistoiminnan vahvuus voidaan hahmottaa niiden merkitysten kautta, joita naisliitto antoi naisille. Naisten
180 1930-luvulla kommunistit toimivat maan alla ja osa Win sosialisteista kuin kommunisteistakin liittyi sosialidemokraattisiin jarjestoihin. Oikeistosuuntauksen laannuttua kommunistien ohjelmaa rakennettiin kansanrintamaperiaatteen mukaisesti. Neuvostoliiton etnisen vainon vaikutuksista suomalaisen vasemmiston toimintaan ks. lähemmin Rentola 1994, s. 75-120.
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erillisella jarjestaytyrniselld oli sosiaaliset ulottuvuutensa, kuten keskinainen kanssakayminen, harrastustoiminta ja vapaa-ajanvietto. Toiseksi se sisalsi poliittisen aspektin, kuten agitaation ja valistustykin
tekemisen nimenomaan naisten keskuudessa. NaisjarjestOt olivat vahvasti- poliittisia jarjestiija. Ne antoivat mandollisuuden harjaantua poliittista toimintaa varten ja omalta osaltaan lisasivat naisten kannatusta
tyOvaenpuolueissa. Naisten erillisen jarjestaytytnisen kolmas ulottuvuus sisaltyy siihen huomattavaan taloudelliseen tehtMan, joka naisjarjestOilla oli sosiaalisessa avustustyOssa ja tyOvAenjarjestkijen talouksien yllapidossa.
Kaildd nama tekijat aiheuttivat sen, ettA 1920-luvun alussa kommunistien nostattama naisten erillisjarjestOjen vastustus suli omaan mahdottomuuteensa. Tilanne kehittyi itse asiassa pknvastaiseen suuntaan, 1920-luvulla naisten erillistoiminta lujittui entisestaan. Huolimatta tasta perinteinen tyiivienliikkeen argumentti "yhdesta tyOvaenkysymyksesta" toimi edelleen: mikain tyOvaenliikkeen naisryhma ei
epaillyt lojaalisuuttaan puoluettaan kohtaan, eivat sosialidemokraatit
sen paremmin kuin kommunistit ja vasemmistososialistitkaan. TyOvienkysymys oli ensisijainen, mutta se ei sulkenut pois naisten erillistoimintaa puolueen kylkiaisena ja siihen ideologisesti sitoutuneena.
Naisten erillistoiminnassa oli kysymys ennen muuta tyiivaenpuolueiden siskisesta tyOnjaosta, eika niinkaan Mita, etta sukupuoli olisi korvannut luokan toiminnan ensisijaisena perusteluna.
Erillistoiminta-kysymys voidaan hahmottaa mykis vuosien 1915-16
nousukauden nakOkulmasta. Mandollisuus vahvistaa tykilaisten asemaa seka muovata yhtendinen ja luokkatietoinen tpivaki johti naisja miesammattiosastojen yhdistamisiin, kuten edella esitetyssa leipuriammattiosaston tapauksessa. Vasemmistosiiven perustelut saattoivat
nain nousta mytis sielta, ei yksinomaan ulkoa tuotetuista kommunistisista opeista.
Kansalaissodan jalkeinen taistelu naislliton olemassaolosta voidaan
nanda kanden eri poliittisen toimintatason ja -strategian ristirlidan
ihnentymand. Ristiriidan, jossa naisten erillistoimirman merldtyksia
naisille itselleen tai naisten puolueelle suorittamien tyOtehtavien tarkeytta ei kyseenalaistettu, vaan pike
'n toiminnan muodot. Toisaalla oli konununistien korostama ideologinen taistelu, joka edellytti
rintaman yhdenmukaistamista ja toisaalla vasemmistososialistien kaytann011isempi toiminta, joka sisa1si roolijaon naisten ja miesten tekemien puoluetOiden valilla. 1920-luvun vasemmistolaisessa naisliikkeessa nama tasot eivat kohdanneet toisiaan.
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Parlamentti toimintakeskuksena

Sosialidemokraattisen naisliiton tarkeimmaksi toimintafoorumiksi
muodostui edustusjarjestelman uusimisen jalkeen eduskunta. Kuinka
tyiivaenliikkeen naiset paasivat vaikuttamaan asioiden kasittelyyn ja
mills tavalla he pyrldvat ratkaisemaan kodin ja pallckatyOn arkista ristiriitaa - siita seuraavaksi.
Naisten osuus
Naisedustajien osuuden muutoksista voidaan tehda nelja havaintoa,
jotka kuvaavat naisten paikkaa eduskunnassa ennen toista maailmansotaa. Naisten osuus oli koko sotienvalisen kauden vajaa kymmenen
prosenttia. Vasemmistopuolueiden naisedustajien osuus oli korkeampi kuin porvarillisten puolueiden naiskansanedustajien kautta linjan.
Vasemmistopuolueiden naisia oli eninunillaan 17. Tallainen tilanne
oli vuoden 1922 vaalien jalkeen. Oikeistopuolueista edistyspuolueella
oli tuolloin yksi naisedustaja, kokoomuksella yksi ja ruotsalaisilla yksi.
Maalaisliitolla ei ollut yhtian naisedustajaa. Tilanne tasoittui 1930-1uvtul lopulla: vuoden 1936 vaaleissa vasemmisto- ja porvarispuolueiden naisia valittiin saman verran eli kandeksan. Naisten osuuden lasku alkoi vuoden 1929 vaaleista.
Kuten kaaviosta 6 voidaan nanda, poilckeaa sosialidemokraattisten
ja porvarispuolueiden naisten osuus juuri 1920-luvulla. Sits ennen
muutokset ovat samansuuntaisia, kansalaissodan jalkeen painvastaisia:
sosialidemokraattisten naisten osuus nousee ja porvarillisten laskee,
kunnes 1930-luvulla muutosten suunnat alkavat lahentya. Sosialidemokraattisten naisten osuus oli tutkittavana aikana korkeinimillaan
vuoden 1922 vaalien jalkeen. Naisten menestyksen kannalta tarkeaa
oli se, etta sosialidemokraateilla oli vuoden 1922 vaaliohjelmassaan
konkreettinen "sosiaalipoliittinen ohjelma", jotka SAK sittemmin
muokkasi oman ohjelmansa.
Viela vuoden 1924 vaalien jalkeen sosialidemokraattisten naisten
osuus oli noin viidennes, mutta laski vuodesta 1927 aina vuoden
1939 vaaleihin. Aikaa, jona naisten osuus oli korkeimmillaan, leimasi
sosialidemokraattien ja kommunistien vdlinen taistelu aanestajakunnasta. Puolueen kytkennat ammattiyhdistysliikkeeseen heikkenivat ja
yhteistyOkanavia porvarilliseen leiriin etsittiin Tannerin johdolla. Tilanteessa, jossa naisten osuus alkoi laskea, rajanveto kommunisteihin
oli saatu loppuun, puolue oli hallituksessa ja sosialidemokraattisen
naisliiton ohjelma oli alkanut painottaa lasten- ja kodinhoitotavoitteita, kuten seuraavassa kodinhoitokursseja kasittelevassa luvussa tullaan nakemaan.
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Kaavio 6. Suomen Sosialidemokraattisen puolueen, vasemmistosiiven ja porvarillisten puolueiden naisedustajien osuus Suomen
eduskunnassa vuosina 1907-39
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Lande: Eduskunnan kalenterit 1907-39.
Naisten asiat
Naisten alaksi muodostui niin naisliitossa kuin eduskunnassakin naisten ja lasten asemaa kohentavien lakien ajaminen - osittain siksi, etta
suurin osa sosialidemokraattisista naiskansanedustajista oli aiteja. Sosialidemokraattisen naisliiton edustajakokouksissa kásitellyt asiat voidaan jakaa kolmeen ryhmaan. Tdrkeimmaksi teemakokonaisuudeksi
tulivat liiton 40-vuotisen toiminnan aikana sosiaalipolitiikkaan liittyvat
ja lapsihuolto (aitiysvakuutus, synnytyslomat,
aiheet, joita olivat
kesasiirtolat, retkeily, pienten lasten hoito), yksinhuoltajakysymys ja
aviottomien lasten asema, siveellisyyskysymys, naisten tyOolojen parantaminen (ammattikoulutus, tyijaika, tybolosuhteet, tylittOmyys)
seka yleinen huokotyki (vanhusten, valtiollisten vankien ja punaorpojen huolto).
Toisdn teemakokonaisuuden aiheet kytkeytyivat sosiaalipoliittisten
vaatimusten lapivietnisen strategiaan: s" en kuuluivat naisten valistus, koulutus, jarjestAytyminen, aAnioikeus ja vaalitoiminta, eduskuntaty6 ja kunnallinen toiminta, ideologia- ja periaatekysymykset seka
kansainviliset yhteydet. Naiden teemojen kautta naisliitolle maid-
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teltiin oma paikkansa tptivaenliildceen kentassa: suhteet puolueeseen,
ammattiyhdistysliikkeeseen, kansainvaliseen tyOvaenliikkeeseen ja viime kadessa suomalaiseen yhteiskuntaan.
Kolmanteen ty•51aisnaisten kasittelemaan aihekokonaisuuteen kuuluivat rauhankasvatus, osuustoiminta, kirkonvastaisuus, verotus, sensuuri ja raittius.181
Ensimmainen teemakokonaisuus oli naisliittolaisten mielesta luontevin toiminta-alueena. Itse asiassa naiden teemojen taustalla olleet
ongelmat olivat tarkei syy koko naisliiton perustamiseen. Naisten ka.sittelemat aiheet olivat yhta ajankohtaisia vuosisadan alussa kuin sotienvalisella kaudellakin. 1920-luvulla tulivat korostetusti esiin uudesta tilanteesta johtuvat perhepoliittiset kysymykset, kuten uudet avioliitto- ja lastensuojelulait seka koulutukseen liittyvat kysymykset.
1930-luvulle tultaessa perhepoliittisesta keskustelusta siirryttiin kokonaisvaltaisempiin vaestOpoliittisiin viittelyihin.
Jatkuvista "lapsivuoteista" koituvien rasitusten ehkaisemisesta oh
puhuttu naisjarjestOissa vuosisadan vaihteesta, 182 mutta sukupuoliasiat olivat viela niin tabuja, ettei varsinaisesta ehkaisysta puhuttu. Sen
sijaan kannatettiin valistuksen antamista sukupuolitautien ehkaisemiseksi. Keskustelu ehkaisyvalineiden saannin helpottamisesta sai kuitenkin monet naiset kavahtamaan. 183 Syntyvyyden saannOstely nousi
tytilaisnaisjarjestOjen esityslistoille 1930-luvun alussa. Sosialidemokraattiset naiset pohtivat kysymysta julkisesti vuoden 1932 edustajakokouksessaan. ICansainvalisessa sosialidemokraattisten naisten
kokouksessa Brysselissi siità oli keskusteltu vuonna 1928. Asia oh
kuitenkin vaikea eika siita kummassakaan kokouksessa laadittu lopulSiita suomalaiset naiset olivat yksimielisia, eta neuvoja
lisia
syntyvyyden saanniistelemiseksi oh annettava tyolaisnaisille, jotka
heikkenivat ja lopulta menehtyivat jatkuvien raskauksien seurauksena.
Toinen vaikea kysymys koski aborttia, olivathan laittomat raskaudenkeskeytykset todellinen ongelma, kuten aiemmin on esitetty.
Abortti katsottiin tyOlaisnaisten vuonna 1932 pitamassa kokouksessa
aidin oikeudeksi olojen sits vaatiessa, vaikkakin paihuomio olikiinnitettava ehkaisyty6hOn ja neuvontatoimistojen perustamiseen. Asian
vieminen eduskuntaan katsottiin kuitenkin viela turhaksi - sita ennen
oh miehet saatava ymmktamaan asian tarkeys. 184 Oivallisena esimerk181 Katso Sosialidemokraattisen naisliiton edustajakokousten teemat vuosilta 19001938. Painetut edustajakokouspOytakirjat 1900-1939.
182 Mytis Ruotsin . sosialidemokraattisten naisten yksi keskeinen teema vuosisadan
alusta oli aitiyssuojelu, katso Ohlander 1989, s. 170-179.
183 Naisten yleinen siveellisyyskokous Helsingissa 10.-13.1.1917 Eduskunnan istuntohuoneistossa. TA.
184 Suomen Sosialidemokraattisen Tyolaisnaisliiton XIII edustajakokouksen pOrikirja
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kind tyOlaisnaisten omatoimisuudesta pidettiin Oslon tyOlaisnaisten
perustamaa neuvontatoimistoa, jossa varattomat tyi5laiset saivat ehkaisyvalin.eita ja laakarintarkastuksen maksutta puolueen tai ammattiyhdistyksen jasenkirjaa nayttamalla.185
Heti kansalaissodan jalkeen sosialidemokraattiset naiset tekivat
aloitteita sodan uhreiksi joutuneiden perheiden elake-eduista. Vuosien 1919, 1922, 1924, 1927 ja 1929 valtioplivilla naiset esittivat elakkeen myOntdmista punaisille tyolaisperheille, mutta yksikaan esityksista ei mennyt 1api.186
Lapsiin ja kasvatukseen alettiin kiinnittaa huomiota aikaisempaa
enemmin 1920-luvulla. Punaorpokysymys, johon palaamme tuonnempana, lisasikiinnostusta asiaan. Nuoren itsenaisen valtion turva
oli tulevat sukupolvet. Lapsista tali kasvattaa ennen muuta hyvia kansalaisia. Sosialidemokraattinen naisliitto kannatti aktiivisesti uuden
lastenhuoltolain laatimista ja mylis kommunistit olivat sen takana.
Tptivaenpuolueiden lahti5kohta oli, etta lastenhuolto oli kokonaan
siiffettava valtion ja kuntien tehtivaksi, pois yksityisen hyvantekevaisyyden armoilta. Se, etta naisliiton puheenjohtaja 1V1iina Sillanpad
oli Helsingin lastensuojelulautakunnan jasen, teki asian yield keskeisemmAksi naisliitossa.187
Kiinteassa yhteydessa lastenhuollon jarjestamisen kanssa oli ditiyssuojelu, johon palaamme tarkemmin tuonnempana. Hilja Parssinen
oli tehnyt jo vuoden 1908 valtiopaivilla aloitteen aitiysvakuutuksen
aikaansaamiseksi. Han otti asian esille myi5s vuoden 1908 toisilla valtiopaivilla ja vuosien 1909 ja 1910 valtiopaivilla, jolloin se edelleen
jai kesken. Han esitti mykis kotien perustamista turvattomia lapsia ja
heidan aitejaan varten, samalla kun korosti pelastavan siveystyiin tekemisti (1910). Vuonna 1914 Parssinen esitti katili5toimen jarjestamistd, jota puitiin myi5s vuoden 1917 valtiopiivilla. Katili5toimesta
laadittiin laki vuonna 1920.'88
Kansakoulut olivat 1920-luvulla yksi tarkeirnmista keinoista saada
kasvavat sukupolvet yhdenmukaisen kasvatusjarjestelman pilriti.189
Tytilaisnaisten vaatimukset koulutusjarjestelman demokratisoimisesta
toteutuivat teoriassa, kun oppivelvollisuuslald astui voimaan 1921.
28.-31.10.1932, s. 42-46 ja alustusvihko s. 24-26.
185 Lehto 1980, s. 68.
186 Sosialidemokraattisten naiskansanedustajien aloitteet 1907-30. Miina Sillanpii,
Aino Lehtokoski, Hilda SeppAli. TA.
187 Pulma 1987, s. 129.
188 Sosialidemokraattisten naiskansanedustajien aloitteet ja lausunnot 1907-30. Hilja
Pirssinen. TA.
189 Pulma 1987, s. 123.

ARKI LIIKKEESSA • 195

Asiaa ei kuitenkaan pidetty naisliitossa ratkaistuna. Koulujen
opetusohjelmat oil vanhentuneina uusittava, esimerkiksi kehitysoppi
oli otettava johtavaksi luonnontieteiden opetusohjelmassa ja tunnustuksellinen uskonnonopetus poistettava kokonaan. Koululaisille oli
niin ikaan turvattava ilmainen ateriointi ja kouluvalineet, vaatetusapua oli annettava varattomille koululaisille, heidan terveydenhoitonsa oli jarjestettava ja jatkokoulutuksensa suunniteltava. 19° Oppivelvollisuuden siadminen ei ratkaisevasti muuttanut vallitsevaa
tilannetta 1920-luvun alussa, sills kunnille annettlm pitka taytantbOnpanoaika.
Raittiusaatteen propagoiminen kuului myOs naisten aloihin.
TyOlaisnaiset olivat vanhastaan ehdottoman raittiuden kannattajia.191
Yksistain Aino Lehtokoski teki kuusi kieltolain valvontaa koskevaa
aloitetta eduskunnassa 1920-luvulla. 192 Raittius nahtiin "gin poliittisena kuin sosiaalisenakin kysymyksena. Raitis, hyvakuntoinen ty•tivaki
oli tietoinen oikeuksistaan luokkana ja valmis ottamaan tarvittaessa
johdon kasiinsa. Naisten tali olla "kieltolain etuvartiojoukkona".193
Sosialidemokraattiset naiset keskittivat toimintaansa eduskunnassa.
Aktiivisuus suunnattiin varsin kapealle sektorille, mutta sitakin tarmokkaanunin. Naisten toiminta keskittyi valiokuntiin. Esimerkiksi
vuonna 1921 sosialidemokraattisia naisia oli eduskunnassa kymmenen. Heists kandeksan valittiin eduskunnan 14 valiokunnasta kuuteen. 194 Tyyne Leivo-Larsson on muistellut sodan jalkeiselta ajalta
valiokuntapaikkojen jakoa seuraavasti: "Eduskunnassa on muutamia
valiokuntia, joita pidetaan miesten yksinoikeutena, asiat kun ovat niissä sellaisia, etta niiden hoitamiseen naisen sly ikaan kuin ei ylla!"195
Tystillisnaisten tukemia tai esittamia tavoitteita toteutettiin osin
190 Suomen Sosialidemokraattisen Tykillisnaisliiton X edustajakokouksen pOytAkirja
20.-22.5.1921, s. 36-39.
191 TyOliisnaisten toisessa edustajakokouksessa 1902 laadittiin ponsi, jonka mukaan
tyolaisnaiset pitivit lopullisena piamaarana yleisen kieltolain aikaansaamista. Jokaisen
jarjestäytyneen tydlaisnaisen velvollisuus oli raittiusasian ajaminen ja sen juurruttaminen miehlin ja nousevaan nuorisoon. Tama tapahtui parhaiten jarjestiytymisen avulla,
jolloin kyettäisiin vaikuttamaan asiaan "yhteiskunnallista tied". Toisen yleisen Suomen
TyOlaisnaisten edustajain kokouksen pOytikirja 17.-19.7.1902, s. 16.
192 Sosialidemokraattisten naiskansanedustajien aloitteet 1907-30, Lehtokoski Aino.
TA.
193 Sosialidemokraattisella naisliitolla oli vuosien ajan yhteinen luennoitsija
Sosialidemokraattisen Raittiusliiton kanssa. Katso esim. Sosialidemokraattisen Tykilaisnaisten liiton edustajakokouskysymyksa 1920-luvulta naisliiton painetuista edustajakokouspOytakirjOista. Vasemmistososialistien asennoituminen raittiuskysymykseen
oli yhti jyrkki. Katso esim. Sosialidemokraattisen Naisliiton (Sos.) X edustajakokouksen
pOytakirja 7.-10.12.1921, s. 44. TA.
194 Sosialidemokraattisen puolueen Eduskuntaryhman pliytakirja 4.4.1921. TA.
195 Leivo-Larsson 1970, s. 58.
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1920-40-luvulla, muun muassa eduskunta hyvaksyi vuosina 1922 ja
1927 aviottomia lapsia koskeneet lait, 1929 annettiin uusi avioliittolaki, 1936 siadettiin lastensuojelulaki, seuraavana vuonna hyvaksyttiin kansakoululaisten ilmaista hammashoitoa ja aitiysavustusta koskevat lait, 1948 laadittiin koulukeittiOlaki ja lapsilisalaki, uusi aborttilaki ja lastenkotien valtionapua koskevat lait tulivat voimaan 1949.
Tykilaisnaisilla ei virallisesti ollut yhteistyOta porvarillisten naiskansanedustajien kanssa, vaikka he kaytanniissa kiirehtivat yhdessa muutamia lakiesityksia, kuten avioliittolain voimaantuloa 1920-luvulla.
Marta von Alfthan arvioi Naisasialiitto Unionia kasittelevassa historiassaan, etta "naisten panos ei ollut erityisen huomattava". Porvarilliset naiset loistivat poissaolollaan eduskunnassa, kuntien valtuustoissa, johtokunnissa ja komiteoissa. 196 Eri asia sitten on, kuinka aktiivista
toimintaa he eduskunnan ulkopuolella harjoittivat.
Vasemmistosiiven naiset
Vasemmistososialistien ja erityisesti kommunistien suhtautuminen
parlamentaariseen toimintaan oli 1920-luvulla varauksellista. Parlamenttiin oli pyrittava, sen eteen oli tehtava tykita, mutta sen luokkataistelusta vieroittavaa vaikutusta oli varottava. SSTP:n edustajien oli
toiminnallaan edistettiva ennen muuta vallankumousliiketta.197
SSTP:n yhteyteen perustettiin vuonna 1922 Suomen Ty4:Wien
Keskusvaalikomitea organisoimaan tyiivaenjarjestkijen yhteisia vaalikomiteoita eduskuntavaaleja varten. Naisia komiteassa edusti Matilda
ICaihosalo. 198 Jotta "porvarilliset vallanpitajat" eivat olisi paasseet vahingoittamaan vaalitoimintaa, olivat vaalikomiteat erillain puoluetoiminnasta. SSTP:n ldeltamisen jalkeen ryhtyi SKP luomaan uutta julkista jarjesti5a. Sen keskuselimena toimi aluksi syyskuussa 1923 perustettu Helsingin tyiivaen paikallisjarjestO, jonka toimesta pidettiin
tammikuussa 1924 Sosialistisen tyiivien ja pienviljelijain vaalijarjestkin
perustava kokous. JarjestOn keskuselimena toimi 15-henkinen Suomen Tytivaen Keskusvaalikomitea. Vuonna 1926 keskusvaalikomi-

196 von Alfthan 1966, s. 226.
197 Suomen Sosialistisen TyOvaenpuolueen eduskuntaryhmin pijytakirja 1.9.1922 ja
Rite 1. TA; SSTP:n toimilmasta eduskunnassa Hakalehto 1966, s. 174-184.
198 Matilda Kustaava "Tintti" Kaihosalo, alun perin Matilda Ylen (1885-1942) liittyi
tptivienjarjestilkin 1905. Vuosina 1915.16 han oli Tampereella palvelijatar-ammattiosaston johtokunnassa. Kansalaissodan aikana han oli punaisten tohnistotOissa, mists sai
kanden vuoden tuomion. 1920-luvulla han oli ensin Suomen AmtnattijirjestOn toimitsija, sitten Tydlaisnaisen ja pilalehti Paukun toimittaja. 1930-luvulla han meni Neuvostoliittoon ja kuoli piiritetyssi Leningradissa. Leivo-Larsson 1970, s. 181; Klemettila
1976, s. 253; Huomenen della 1960, s. 127-131.
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teaan kuului 25 jasenta, joista seitseman oli naisia 199 eli vajaa kolmannes jasenista.200 Helsingin tydvaen keskusvaalikomiteassa oli naisjaosto kolmen muun jaoston lisaksi. KaytannOssa naisjaoston toiminta jai
kuitenkin vahaiseksi. Vaalijarjest011e annettiin vaalitoiminnan
SKP:tta tukeva poliittinen tehtava.201
Vasemmistosiiven edustajilla oli eduskunnassa vain pieni vahemmistO ja poliittisista syista heikot mandollisuudet vaikuttaa kasiteltaviin asioihin. Kaytanntissa sosialistiedustajien mandollisuudeksi jai
provosoivien tai sosialidemokraatteja tukevien aloitteiden ja lausuntojen antaminen ja valikysymysten tekeminen. SSTP:n naisedustajien
aloitteet koskivat etupaassa sosiaalipoliittisia uudistuksia. Esimerkiksi
vuoden 1922 valtiopaivilla naiset tekivit Rosa Sillanpaan johdolla
aloitteet tytittOmien avustamisesta, aitien ja lasten suojeluksesta, naisten tyOvoiman turvaamisesta202 ja kansalaissodassa tyOkykynsa menettaneiden seka kaatuneiden perheenjasenten e1akkeista.203
Sosialistien eduskuntaryhmassa vallitsi ankara kuri, kuten useimmissa puoluerylunissa. Edustajia maarattiin puhujamatkoille head
kysymatta, yhdestakin luvattomasta poissaolosta tai poikkeavasta
kayttaytymisesta eduskunnassa annettiin ankarat nuhteet ja valiokuntapuheenvuoroja arvioitiin. Edustajat velvoitettiin kuulumaan Suomen
AmmattijarjestOOn. Tilannetta hankaloitti se, etta ryhman ja puoluetoimikunnan valilla oli "kylmakiskoisuutta", eika ryhtna ollut aina tietoinen puoluetoimikunnan edesottamuksista.
Edustajien yksityiselama voitiin ottaa tarkastelun alaiseksi, mikali
kayttaytyminen antoi siihen aihetta: nain esimerkiksi kasiteltiin Rosa
Sillanpain poissaoloja ja "kurittomuutta" ja J.V. Vainion "juopottelua
Sasu Punasen kanssa".204 Sillanpla joutui antamaan eduskuntarylunalle
kirjallisen selvityksen menoistaan ja jittamistaan kandesta anomuksesta, jotka han oli toimittanut ilman ryhman lupaa. Han kiisti kurittomuuden ja vaitti syiksi sairautta ja kiiretta." 5 Selonteko ei kuiten199 Edla Aalto, Hilma Karvinen, Hilma Laine, Martta Lehtonen, Liisi Uurtamo, Sofia
Lindfors ja Ida Reijonen.
200 Toimintaselostus Helsingin TyOvien Vaalineuvoston, Vaalikomitean seka vaalitoiminnan keskityksesta eri vaalipiireissi vuoden 1926 alkupuolella. EK I II D 2. KA.
201 Hakalehto 1966, s. 187-190.
202 SSTP:n eduskuntaryfunin pOyOkirja 4.9.1922. TA.
203. SSTP:n eduskuntaryhman pOytAkirja 25.9.1922. TA.
204 SSTP:n edusktmtaryhman pOytakirjat 13.9.1922, 18.9.1922, 21.9.1922,
12.10.1922, 19.10.1922, 26.10.1926, 9.11.1922, 15.2.1923, 1.3.1923, 5.3.1923 ja
8.3.1923. TA.
' kirjelma SSTP:n edusktultaryhman vahnistavalle valiokumalle.
205 Rosa Sillanpain
SSTP:n eduskuntarylunin ptiyakirjan 8.3.1923 like 2. TA.
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kaan riittanyt ryhmalle ja Sillanpaa toi sisarensa todistamaan asiaansa.
Samalla han ilmaisi katkeruutensa siita, etta hanen "jalkia on käyty
nuuskimassa, se tuntuu minuun tandatylta persoonallista luonnetta
olevalta urkinnalta". 2°6 Ryhma antoi Sillanpaalle vakavan varoituksen
ja ilmoitti rikkomuksesta piiritoimikunnalle.207
Naiden kiistojen taustalla ei niinkaan ollut Sillanpaan persoonaan
kohdistunut arvostelu, vaan ennen kaikkea vasemmistososialistien ja
kommunistien valiset riidat ja toisaalta ajatus kurinalaisesta etujoukosta: poikkeamia ei sallittu. Myess sosialidemokraattien ryhmakuri
ulottui yksityiselamaan. Miespuolisille edustajille jaettiin varoituksia
juopottelusta ja ne ilmoitettiin edelleen piiritoimikunnille.2°8
Sosialistisen tykivaen ja pienviljelijain eduskuntaryhmassa ei ollut
naisia lainkaan vuosina 1924-26, osittain vangitsemisten vuoksi. Vuoden 1927 vaaleissa eduskuntaan valittiin sosialistisista naisista ty6miehen vaimo Siina Urpilainen, konttoristi Mama Lehtonen ja ompelija Ida HamaIainen. Vuoden 1929 vaaleissa valittiin ainoastaan Oulun etelaisesta piirista Siina Urpilainen.2°9
Kevaan 1928 kommunistien "puhdistuksen" aikana SKP:n toimintaa
leimasi Kominternin tilannearvio, jonka mukaan vallankumouksellisten nousujen vaihetta seurannut kapitalismin vakaantumisen vaihe
oli paattynyt ja oli alkamassa kapitalismin yleisen kriisin "kolmas vaihe", joka johti tykivienluokan vasemmistolaistumiseen ja lopulta
vallankumoukseen. Suomessa kolmamien vaiheen taktiikka sai aikaan
kommunistisen liikkeen repeamisen. Ristiriita karjistyi syksylla 1929
ja osa kommunisteista, ns. hoipertelijat, teldvat selvan pesaeron Suomen Kommunistiseen Puolueeseen.21°
Vuoden 1930 aikana kaikki kommunistiseksi luokiteltu jarjestOtoiminta kiellettiin, tyOvaentaloja suljettiin ja vasemmistosiiven edustajia
tuomittiln vankilaan. Eduskuntavaaleissa vasemmistososialistit ja kommunistit karsivat tappion ja vaalit leimattiin "fasistivaaleiksi". Osa listoista hylattiin, mutta niissakin piireissa, miss y olisi ollut mandollisuus aanestaa, aanestysinto oli laimeaa. "Sosialifasistien vaalivoittoa
206 SSTP:n pOrakirja 21.3.1923. TA.
207 SSTP:n eduskuntarylunin pOytakirja 26.3.1923. TA.
208 Katso esim. Sosialidemokraattisen Eduskuntarylunin pOrakirja 1.3.1923. TA.
209 Oulun eteliista sosialistista piiria edustanut Siina Urpilainen os. lhalainen (18931962) siirtyi eduskuntavuosien (1927-30) jaLkeen Neuvostoliittoon, miss y toimi Punainen Karjala-lehden naisten osaston toimittajana vuosina 1935-37. Vuonna 1937 han
oli Leningradissa tehdastOissa ja Vilkan punktilla vuonna 1938, 'nista hanet vangittiin
ja karkoitettiin Uralille kandeksaksi vuodeksi. Sielta Urpilainen palasi Karjalaan. Suomen Eduskunnan matrikkeli 1982, s. 683; Tietoja pohnittu Etsivin Keskuspoliisin
"Kommunistinen hike Suomessa" asiapapereista. EK XIA - XIA 2a. KA.
210 Kettunen 1986, s. 376-380.
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edistivat erikoisesti vallankumouksellisen tyOvaenliikkeen ja kommunismin luopiot, jotka juuri naina ratkaisevina aikoina mita tehokkaammin auttoivat sosialifasisteja hajoittamaan vallankumouksellisen
tptivden rintamaa", kirjoitti puolueen lehti Proletaari loka-marraskuun
vaihteessa 1930.211
Vasemmistosiiven rivien hajanaisuutta pohdittiin mytis paikallistasolla. Kemissa malt' 'set miettivat, olisiko edullisempaa aanestad
sosialidemokraatteja, sills silloin adnet eivat menisi hukkaan, vaan sits
kautta saataisiin eduskuntaan enemmistii. Sosialidemokraattiset puhujat liikkuivatkin Kemissa sellaisissa paikoissa, missa eivat vuotta aikaisemmin olisi uskaltaneet suutaan avata. Kemissa oli kommunisteilla
oma listansa, mutta sits arveltiin aanestavan vain moskovalaisten.212
Yhteenveto
Tutkittavan ajanjakson toinen suuri kertomus taloudellisen eli kasvun
kauden rinnalla on poliittinen eli kansalaissodan kertomus. Se on hallinnut itsenaistymisen ensimmaisista vuosikymmenista rakennettua
kuvaa.213 Tassa tutkimuksessa ei tarkastella sotaan Iiittyvia yksityiskohtia, siihen johtaneita syita tai rintamalinjojen muodostumista. Kuitenkin sota on vahvana viitekehyksend lasna niin tyOldisnaisten palkkatyiissa, kotiin liittyvissa eldmisen ehdoissa kuin yhteiskunnallisessa
toiminnassa. Sodan jalkeen taistelu jatkui tystivaenliikkeen sisalla.
Suuntariidat vaikuttivat dramaattisesti myOs tyOldisnaisjarjestOjen toimintaan ja ohjelrnien uudelleenarvioon.
Tptivaenliildceen hajaannustaistelu vei naisliittolaisten voimia niin
oikealla kuin vasemmallakin. Tassa kamppailussa haviajia eivat kuitenkaan olleet puolueisiinsa sitoutuneet sosialidemokraatit tai vasemmistososialistit ja kommunistit, vaan palkkatyOldisnaiset. Se keskeinen
asema, joka heilla oli ollut naisliiton ohjelmissa vuosisadan vaihteessa,
oli mennytta puoluepoliittisen toiminnan astuessa paarooliin. Sosialidemokraattiset naiset kohdensivat toimintaansa kotiaitien aseman kohentamiseen ja vieroksuivat kommunistijohtoista ammattiyhdistysliiketta. Kun Elannon tykildisnaiset kysyivat vuonna 1931 sosialidemokraattisen naisliiton suhtautumista naimisissa olevien naisten erottamiseen, vastasi naisliittotoitnikunta, ettei liitto "vaikkakin on periaatteessa naisten oikeuksien kannalla ansiotyOssakin, voi poliittisena jarjestOnd kaytannOssa ryhtya mihinkian toimenpiteisiin yksityisiin tyOn-

211 "Pettymys kommunisteille!" Proletaari loka-marraskuu 1930, s. 39-42.
212 Etsivin Kesk-uspoliisin Kernin edustuksen tilannekatsaus no 9, syyskuu 1930. EK
I II D 2. ICA.
213 Vuoden 1918 vaikutuksesta historiatieteessi ks. Ylikangas 1993b, s. 93-106.
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antajiin ja liikkeisiin nanden". Ne kuuluivat Iiiton mukaan ammatillisine jarjestOille.214
Vasernmistososialistien ja kommunistien sisaiset eritnielisyydet seka
pelko pidatyksista ja lopulta julkisen toiminnan kieltaminen estivat
periaatteellisen pyrkimyksen kohentaa palkkatyOlaisnaisten asemaa.
Ristiriita kodin ja tehtaan valilla jai armotta Suuren Ideologian varjoon, josta sits oli linjojen valitsemisen jalkeen vaikea nostaa. Puoluepolitiikka ajoi arjen yli.
Tyiivaenliikkeessa oli kaksi erisuuntaista pyrkimysta naisten paikan
maarittimisessa. Ammattiyhdistysliikkeessa vahvistui 1910-luvulta näkemys, jonka mukaan naiset oh hyvaksyttiva miesammattiosastojen
jaseniksi. Arrunattiyhdistysliikkeen johto otti myOs kantaa naisten erityiskysymyksiin muun muassa sosiaalipoliittisessa ohjelmassaan. Sen
sijaan tyiivaenpuolueiden pyrkimys oh painvastainen. Sosialidemokraattisia naisia suorastaan tyOnnettiin naisten aloille. Poikkeuksen
tekivat kommunistit, joiden yhteydet ammattiyhdistysliikkeeseen olivatkin 1920-luvulla kiinteat.
Tystivaenpuolueen naisille siirtyminen naisten aloille ei ollut vastenmielista, ei varsinkaan sosialidemokraateille, jotka olivat toimintansa
keskittamisessa ja ohjelmavalinnoissaan onnekkaampia kuin vasemmistosiipi: valitulla linjalla oli valtiovallan tuki. Seuraavissa luvuissa
tarkastellaan naisjarjestOjen hajaannuksen jalkeisia ohjelmavalintoja,
joista tarkein oh kotitalousvalistus.

2. Arkikokemuksesta ohjelmaksi
Kodinhoitokursseja ja kuluttajavalistusta

Tykilaisktien keittotaidot ja ruokatalous olivat sotienvalisella kaudella
vaatimattomia ja keittoastiat vahaisia. Siina suhteessa ei ollut tapahtunut muutosta vuosisadan vaihteen tilanteesta. 215 Tata puutetta ty6laisnaisjarjestelt ryhtyivat korjaamaan. Sosialidemokraattisen naisliiton
toiminta painottui 1920-luvulla tytilaisaideille suunnattuun kurssitoimintaan, jossa yhdistettiin ruoanlaitto ja valistus. Samalla suunnantarkistus merkitsi aatteellisten ja kaytanniillisten pyrkimysten lomittumista ja "poliittisen tykin" sisallOn laajentumista.
Kotitalousneuvonta oli vuosisadan vaihteessa perustettujen Mamayhdistysten tyOsarkana aina 1920-luvun loppupuolelle saakka. Mart214 Sosialidemokraattisen TyOlaisnaisten 'ikon liittotoimikunnan pOytakirja 29.4.1931.
TA.
215 Vrt. Wails 1934, s. 27-52.
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tojen monopoliasemaa 216 lahtivat yhteisvoimin murtamaan eduskunnan kautta kokoomuslainen Hedvig Gebhard ja ystavansa, sosialidemokraatti Miina Sillanpaa. Yhteisend pontimena naisilla saattoi olla
ammattitaitoisten palvelijattarien saannin vaikeutuminen seka ammattikunnan alentunut arvostus. Gebhardin aloitteesta myiis muut naisjarjestiit kuin martat alkoivat saada valtionapua kotitalousvalistukseen
vuonna 1929.2"
Laura Harmajan mukaan kotitalouden tehtavana oli erityisesti perheiden kulutuksen hoitaminen. Kotitalous muodosti nain "talouden
sisdisen puolen": palkkatykissa saadut varat kaytettiin perheenjasenten
perustarpeiden tyydyttamiseen. Talouden "ulkoisia puolia" olivat liiketalous ja kansantalous. Harmajan ansiota osittain on se, etta kotitalous alettiin nanda erilliseksi kansantalouden osaksi. Kotitalouden
perusyksikOksi maariteltiin perhe.218
Tassi luvussa kesIdtytain laajasta kotitalouskysymyksesta vain yhteen aiheeseen eli tarkastellaan tyOlaisnaisjarjestOjen kotitalouspoliittisen ohjelman muovautumista. Tutkimuksessaan Miina Sillanpaasta
Irma Sulkunen toteaa, etta sosialidemokraatit "joutuivat mukauttamaan ohjelmansa siihen porvarilliseen perhemalliin, joka 1920-luvulla
entista esteettOmammin ja moraalisesti entista latautuneemmin lujitti
asemiaan kansalaisyhteiskunnan hallitsevana perusideologiana ja -ka.ytan.tOna".219 Koska suunnantarkistus oli tarkea ja kauaskantoinen, pysandyfain seuraavassa erittelemain ja arvioimaan tekijOita, joilla oli
vaikutusta kodinhoitokurssien jarjestamiseen.
Nalan torjunta
Yksi uuden suunnan lahtiikohta liittyi 1910-luvun tapahtumiin ja oli
kovin arkinen - nalka. Vuonna 1917 oli hada lievitetty kunnallisten
kansankeittiOiden avulla, mita myiis sosialidemokraattiset naiset aktiivisesti tukivat. Valtion kotitaloustoimikunta kustansi vuonna 1918
Miina Sillanpaan kirjoittaman kirjasen "Kunnallisten kansankeittiOiden
perustaminen ja hoitaminen". Ensimmaisen maailmansodan aikana
Keski-Euroopan maissa oli perustettu 1ahes joka kaupunkiin
kansankeittibita.. Berliinissa perustettiin vuoden 1917 aikana yksitoista kunnallista kansankeittiOita, Tanskassa ja Ruotsissa niita oli Iahes
joka kaupungissa.
216 Marttojen kotitalousideologiasta 011ila 1993, s. 104-132.
217 Hedvig Gebhardin ja Miina Sillanpain aloitteet. Valtiopaiviasiakirjat vuosilta 192830.
218 Harmaja 1931, s. 3.5.
219 Sulkunen 1989, s. 84.
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Kodinhoitokurssit
loivat itsensa
sosialidemokraattisessa naisliitossa
vuonna 1929, jolloin WM varten
saatiin valtionapua. Samaan aikaan vahvistui entisestaan naisliiton fa osuuskauppaliikkeen yhteisNaisliitto alkoi antaa jalestelmallisemmin kuluttafavalistusta
1930-luvun puolivalissa saamillaan mainosrahoilla. Kuva on otettu naisliiton fa
Kulutusosuuskuntien Keskusliiton
Naiset Mukaan-toimikunnan yhteisilta kodinhoitokursseilta Kyrtin Tarvasfoelta vuonna
1934. PolkupyOran tyOlaisnaiset ostivat, jos
mandollista, heti
ensimmaisesta tilistelan. Valokuvaafa Lyyli Takki.
Kuva: Tyliveien
Arkisto.

Helsingin kaupunginvaltuuston paatiiksella avattiin vuonna 1917
seitseman keskuskeittiOta eri puolille kaupunkia. Naisliiton mielestd
kansankeittidita tuli kehittad ensisijaisesti siksi, etta niiden avulla saastettiin niukkoja raaka-aineita ja polttoainetta.
Sosialidemokraattisten naisten suhtautuminen kodinhoitokysymykseen alkoi vahin erin muuttaa muotoaan 1920-luvun alkuvuosina.
Naisliitto luopui kannattamasta keskuskeittiiiitA, jotka saivatkin hataapukeittiOn luonteen. Kouluruokailun vaatiminen pysyi sen sijaan
edelleen liiton ohjelmassa. KollektiivikeittiOiden sijasta alettiin yha
enemman korostaa naisen paikkaa kodissa ja keittiOn ammattitaitoisena hengettarena. Tama muutos leimasi sosialidemokraattisen
naisliiton toimintaa aina 1950-60-luvun murrokseen.
Yksittaisen kotitalouden merkitys korostui suomalaisessa yhteiskunnassa nalan lisaksi laajempien kansanterveydellisten syiden vuoksi. Kotien ja ennen kaikkea kotiiitien kautta pyrittiin vaikuttamaan
kansan juoma- ja siisteystottumuksiin, joilla nahtlin olevan suora yhteys kulkutautien, erityisesti tuberkuloosin leviamiseen. Hygienian
korostumiseen vaikutti myOs korkea lapsikuolleisuus: vuonna 1924
Suomessa kuoli 107 alle vuoden ikaista lasta tuhatta syntynyttA kohti.220 Siisteyskasvatusta varten laadittiin kirjasia 1800-luvun lopulta,
mutta niiden merkitys kasvoi sotienvaliselld kaudella samaan aikaan
220 SVT VI 79, Westiimuutokset 1931-32, s. 52-55.

ARKI LIIKKEESSA n 203

kun lastensuojelusta tuli kiintel osa vaestOpolitiikkaa. 221 Arkipaivan
hygieniasta, johon kuului asioita puhtaasta juomavedesta henkikikohtaiseen hygieniaan ja lepoon, haluttiin tehda ase alituisesti uusiutuvia
tauteja vastaan. Perimmiltaan kyse oli tykivaestkin eldmantavan muuttamispyrkimyksesta ja kansan tervehdyttamisesta.
jasenkunta
Hajaannuskokemusten jalkeen sosialidemokraattisella naisliitolla oli
tarve profiloida toimintaansa. Paineita lisasi myOs liiton jasenistOn
anunatillinen yhdenmukaistuminen. 1920-luvun puolivalissA liitossa
todettiin, etta jasenisteutin kuului paaasiassa kotiaiteja, jotka olivat niin
"onnellisessa asemassa", ettei heidan tarvinnut kayda tOissa kodin ulkopuolella.222 Suuntaamalla toimintansa kotiaitien ammattitaidon
kehittAmiseen, vastasi naisliitto kenttavakensa vaatimuksiin ja sai silts
laajan tuen toiminnalleen.
JasenistOn yhdenmukaistuminen oli tapahtunut vahin erin. Kuten
aiemmin on kaynyt ilmi, naisliitto oli Suomen ArnmattijarjestOn perustamisen jalkeen kehottanut ammatissatoimivia tykilaisnaisia liittymaan
ensisijaisesti ammattiosastoihinsa ja niiden kautta SAJ:hin. Koska SAJ
muun muassa taloudellisten vaikeuksien takia ei ollut pystynyt
jarjestimain erityista naisagitaatiota, oli naisliitto pakotettu ajamaan
myiis tytissikayvien naisten etuja. Kuitenkin law korosti, etta palkkatyiilaisnaisten edun mukaista oli kuulua ensisijaisesti ammatilliseen
osastoon, vaikka naisliiton jasenmaari siid vahenisikin.223
TyOvaenliikkeen hajaannuksen jalkeen sosialidemokraattien kannattajakunta oli maalaisempaa kuin vasemmistososialistien. Jako nakyi
mykis naisten ammattijakaumassa, samoin ennen pitkaa jasenmaarissa
ja -maksuissa. Sosialistinaisten varsinainen jasenhankinta kohdistui
juuri kodin ulkopuolella tOissa olleisiin naisiin. Sosialidemokraattisten
naisten resurssit eivat riittaneet laajamittaiseen jasenhankintaan, joten
heidan oli tyydyttava etsimaan toiminnallisia yhteistyOkanavia kotiaitien ja tyOssikayvien tykillisnaisten valille. YhteistyOhaluldcuutta
perusteltiin sills, etta eduskunnassa olleet tykilEsnaisten edustajat oppivat nain tuntemaan molempien ongelmia ja ajamaan kummankin
ryhman etui.a.224
221 Turpeinen 1987, s. 387-394.
222 Toveritar 1/1926, s. 5.
n
223 Sosialidemokraattisen Naisliiton VI edustajakokouksen piiytAkirja 1.-3.9.1911, liltteet s. 5.
224 Ammatillisen valistustydn harjoittaminen naisten keskuudessa. Alustuksia ja ehdotuksia Suomen Sosialidemokraattisen TyOliisnaisliiton XI edustajakokoukselle 29.31.1.1926, s. 21-24.
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Naisliitto suhtautui anunattiosastonaisiin tietyin varauksin heti hajaannuksen tapanduttua. Liiton uusituissa saAnnOissi ammattiosastojen edustajat olivat muutoin puhe- ja paNtOsvaltaisia Iliton
edustajakokouksissa, paitsi saAntOjen muutosta tai liiton lakkauttamista koskevissa kysymyksissa.225 Varauksellisuus johtui Sosialidemokraattisen puolueen ottamasta kannasta: vuonna 1919 tehdyn päätOksen mukaan ammattiosastot eivat saaneet kuulua osastoina puolueeseen, ellei jasenistesn enemmistO ollut puolueen jasenia.
Kentan tuki
Kentan tuki naisliiton kodinhoitotytille on selvasti nahtivissa selattaessa naisosastojen vuosikertomuksia ja kokousselostuksia. Esimerkiksi Helsingin TyOvaenyhdistyksen Sosialidemokraattisen naisyhdistyksen vaalikokouksessa joulukuussa 1924 pidettyjen esitelmien
teemoina olivat asuntokurjuus, lasten huoltolat ja paivakodit, lasten
kouluruokailu ja pikkulasten hoidon opetus. Lisaksi pidettiin esitelma
"puutarhasiirtoloista", joita kaupunginvaltuusto oli paktanyt perustaa.
Kokous yhtyi kannattamaan kaupungin hanketta ja toivoi, etta kaupunki járjestaisi mytis ohjaajan, joka antaisi opastusta seka puutarhanhoidossa etta talouden- ja kodinhoidossa. Kokouksen lopuksi
ilmoitettiin kisityOseuran kokoontuvan joka maanantai, minks lisaksi
yhdistyksen jasenille oli jarjestetty kiynti mallikeittiOnayttelyyn. 226 Samansuuntaisia toimintasuunnitelmia oli muissakin naisosastoissa.
Merkittavad on, etta osastojen tarkeaksi luokittelemat aiheet nousivat
ty011isnaisten kotioloista, ei niinkain pallckatr5hOn liittyvista ongelmista, kuten oli laita viela vuosisadan vaihteessa.
Kenttivaen suuntautuminen kaytannOnlaheisiin aiheisun nakyi selvasti mykis Toveritar-lehden kiertokyselyssa, jossa tiedusteltiin osastoilta mielipiteita lehden linjasta. 227 JasenistOn vastaus oli yksiselitteinen: lisai kiytAnniin ohjeita. Lehtea pidettiin liian raskaana eli siihen
piti saada kevyempaa lukemista, kaunokirjallisuutta, talousohjeita ja
lastenhoitoa kisitteleva artikkeleita. "Moni emanta ja neitonen tilaa
mieluununin Nyyrikin tai Vipusen sen kevyen ja vaihtelevan lukemisen takia. Lisaksi moni pelkaa sosialisti-sanaa... Apinoimishalu ja vainpitimattOmyys on yksi meidan vahemman kauniita ominaisuuksiamme. Onhan jotain kuulua tuohon kermakerrokseen, vaikkapa ei
todellisuudessa kuulutakkaan". Min tilitti tuntojaan utralainen Annie

225 Suomen Sosialidemokraattisen Tyalaisnaisten Liiton saannot. Liiton X edustajakokouksen pOytakirja 20.22.5.1921, s. 34.
226 "Helsingin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys". Toveritar 1/1925, s. 14.
227 "Kiertokysely Toverittaren

Toveritar 1/1925, s. 11.
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Romppainen, joka ei ollut kasityksissaan yksin. 228 Useissa Keski-Euroopan sosialidemokraattisissa naisjarjestOissa lehtiongelma ratkaistiin perustamalla kaksi lehtea: toinen painottui politiikkaan ja ideologiseen keskusteluun ja toinen tarjosi lukijoille kevyempaa ajanvietetta. Kuvaavaa muutokselle on, etta sosialidemokraattinen Toveritar
muutettiin vuonna 1935 tyOlaisnaisten lehdesta "perhelehdeksi".
Kotitalouskurssit saivat suuren suosion. Vuonna 1929 naisliiton
kursseilla oh osallistujia noin 8 500. Samanaikaisesti naisliitossa oh
runsaat 1 800 ja sosialidemokraattisesta puolueessa 8 700 naisjasenta.
Kotitalousneuvoja Mina Korhosen lisaksi luentoja pitivat liiton puhuja Elsa Metsáranta, talousopettaja Kerttu Olsoni ja talousopettaja Aili
Huotari. Seuraavana vuonna osanottajia oli jo 20 000. Vuonna 1931
kuulijoita oli yli 50 000, mild kuvaa kurssien saamaa valtavaa suosiota. Silti tyOlaisnaisjohto piti mainittuja vuosia poikkeuksellisina
poliittisen tilanteen vuoksi. Toimintaan ei ollut voitu panostaa
suunnitelmien mukaisesti. Lisaksi vaalit ja naisliiton 30-vuotisjuhlat
olivat vieneet oman aikansa. 229 Vuonna 1936 naisliitto jarjesti 42
kodinhoitokurssia eri puolilla Suomea ja niihin osallistui 15 300 henkia.a.230
Puhuja Elsa Metsarann.an mukaan politiikka ei ollut unohtunut
toiminnasta kodinhoitokurssien myota. Hanen mukaansa
harrastusta siihenkin oh yllin kyllin. Nuoret naiset kuuntelivat hanen
mukaansa tarkkaavaisesti luentoja sosialidemokraattisesta naisliikkeesta, vaikka "ehka suurin osa nuorista kurssilaisista onkin tullut
kursseille kaytann011isten tehtivien oppimista varten. On selvaa, etteivat kaikki kurssilaiset, varsinkaan juuri nuorirrunaiset, jaksa syventya kaikkiin kurssiaineisiin, mutta ohjelman monipuolisuushan takaa
kullekin oman harrastusalansa". 231 Kentalta saatujen tietojen penisteella tams toimintamuoto oli ehdottomasti suosituin ja veti naisia
eniten mukaan. 232 Muiden Pohjoismaiden tykilaisnaisjarjestOjen ohjelmaan kotitalouskurssity6 ei kuulunut ja suomalainen tapa lahestya
liittyvan ohjelman kautta sai suurta
tyOldisnaisia jokapaivaisiin
228 "Vastauksia Toverittaren kyselyyn". Toveritar 5/1925, s. 62-65; Toveritar 6/1925,
s. 76.
229 Kertomus Sosialidemokraattisen TyOlaisnaisten Liiton toiminnasta 1929-1932.
Alustusvihko Naisliiton XIII edustajakokoukselle 1932, s. 4-8.
230 Suomen Sosialidemokraattisen TyOlaisnaisliiton XV edustajakokouksen poytakirja
22.-24.10.1938, liitteet s. 11.
231 wryillaisnaisten kodinhoitokurssitoiminta on menestynyt hyvin. Mielenkiintoisia
tietoja Suomen Sosialidemokraattisen Tykilaisnaisten Liiton toiminnan uusista muodoista". Sosialidemokraattisen Naisliiton arkisto, kansio U 3. TA.
232 Ks. kurssikertomukset: Toveritar 2/1930, s. 24-25; Toveritar 4-5/1930; Toveritar
6/1930, s. 85; Kuluttajain Lehti 40/1933; Kuluttajain Lehti 14/1939.
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huomiota osakseen.233 Rakenteelliset syyt suomalaisten sosialidemokraattien sisarjarjestOista poikkeavaan kiinnostukseen kotitalousty6Win lOytynevat heidan maalaisuudestaan ja ammatillisesta yhdenmukaistumisestaan.
Ohjelmantarkastus oli onnekas naisliitolle jasenmaaran kannalta.
Vuonna 1922 naisliitossa oli 1 480 naista eli 17 prosenttia puolueen
naisjasenista. Vuonna 1938 yha useampi sosialidemokraattisesti ajatteleva nainen liittyi puolueeseen naisliiton kautta: naisliitossa oli jo
42 prosenttia puolueen naisista Mitetaululdw 6).
Puoluepoliittiset syyt
Sosialidemokraattisen naisliiton ohjelman uudelleenarviolla oli mytis
puoluepoliittiset vaikuttimensa. Kotiaiteihin kohdistuvan talousopetuksen kautta tavoitettiin sellainen potentiaalinen aanestajajoukko,
jota oli muilla keinoin vaikea saada mukaan perinteiseen poliittiseen
toimintaan. Kotitaloutta ei varsinaisesti mielletty puoluejarjest011iseksi toimintamuodoksi, mutta sen kayttOOnottoa perusteltiin
puolueen siita saamalla hytidylla: "Kotitalousneuvontaty6 ei kyllakian
varsinaisesti kuulu ohjelmaamme puoluejarjestOna, mutta taman kautta voimme hankkia puolueeseen uusia jasenia, kannattajia seka adnestajia ja siten tehda valistustyOta puolueemme hyvaksi". 234 Toiminnasta saatiin myess myOnteista palautetta ja niinpa vaalipiireissa oli
tapahtunut "yhteiskunnallista heraamista" naisten keskuudessa.
Kurssithan suuirmiteltiin siten, etta ne koostuivat seka teoreettisista
luennoista etta kaytanniin tyOskentelysta. Paatkis tamanlaatuisesta
kurssitoiminnasta tehtiin vuoden 1929 edustajakokouksessa: "On lausuttu toivomuksia, etta liitto vastaisessa valistustyOssaan kiinnittaisi
huomiota enemman kaytann011iseen kotia ja perhetta lahella olevaan
toimintaan, ottamalla kurssiohjelmaan kotitaloutta, kodinhoitoa ja kodin terveydenhoidon neuvontaa koskevia aineita."235 Erityisesti muut
tyOvienjarjestOt olivat esittaneet naita toivomuksia, koska ne nakivat
tamanlaatuisen toiminnan kautta saatavan uusia jasenia puolueelle.
TystivaenjariestOjen miehet suhtautuivat yleensa mykinteisesti tahan
toitnintamuotoon: 236 1920-luvun lopulla Suomen Sosialidemokraatissa
233 "Kotitaloutemme herkti huomiota KOOpenhaminassa", Toveritar 16/1937.
234 Miina Sillanpaa avatessaan sosialidemokraattisen naisliiton edustajakokouksen
1929. Suomen Sosialidemokraattisen TyOlaisnaisten Liiton XII edustajakokouksen pOytikirja 28.-31.5.1929, s. 4.
235 "Vastainen valistustyii". Alustusvihko Sosialidemokraattisen Tyi5laisnaisten Liiton
XII edustajakokoukselle 1929, s. 4.
236 "Liiton harjoittama valistusty6". Alustusvihko Sosialidemokraattisen Tykillisnaisten
Liiton XIII edustajakokoukselle 1935, s. 5.
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alettiin julkaista kuukausittain ilmestyvaa "Koti ja Kotitalous" -palstaa. 237
RinnakkaisjarjestO
Suuntaamalla ohjelmapolitiikkansa keskitetymmin kotiaitiyteen 1iittyviin kysymyksiin sosialidemokraatit halusivat luoda tietoisesti rinnakkaistoimintaa Martta-yhdistyksille, jotka kerasivat naisliiton mielesta
liian paljon tykilaisnaisia riveihinsa. Niinpa oli liiton toimintamuodot
suunniteltava "sits kaipuuta tyydyttavaksi", joka ajoi tyeslaisnaisia porvarillisiin jarjestOihin. 238 Porvarisnaiset eivat kuitenkaan katsoneet hyvilla mielin alueelleen tunkeutuvia uusia yrittajia. He hyiikkasivat
sosialidemokraattista naisliittoa vastaan syyttaen sits puoluepolitiikan
harjoittamisesta valtion varoilla. Porvarillisten naisten toiminta nahtiin epapoliittisena - tykilaisnaisten poliittisena. SyytOsten laatijoina
olivat kokoomusnaiset, ja ne julkaistiin juuri ennen vaaleja. Poliittista
oikeistoa edustaneet naiset pelkasivat sosialidemokraattisten naisten
"ttmkeutumisen" kotitalousneuvontaan aiheuttavan heille epaedullista
kilpailua naisaanestajistA. 239 Porvarisnaisten voimakas reaktio kieli
osaltaan siiti, kuinka tarkeaksi vaylaksi kotitaloudellinen valistusty6
nahtilin poliittisissa naisjarjestiiissa.
Kaytann011isyyden korostaminen
Yksi vaikutin kotitalouden painottumiseen oli varsin arkinen: taloudellisesti vaikeina aikoina tyiilaisnaisjarjestOt pyrkivat antamaan
niukkoihin raaka-aineisiin perustuvia ruokaresepteja rivijasenille eli
vastaamaan jasenistOn tarpeisiin. Sosialidemokraattisessa Toverittaressa julkaistiin "Kaytann011isia neuvoja" -palstaa, jossa esiteltiin
saastdvaisen emannan ruokaohjeita ja muita kaytann011isia neuvoja
vaatteiden kunnostuksesta lasten hoitoon. Kuvaavaa oli, etta ohjeita
julkaistiin niin 1920-luvun alussa kansalaissodan jalkeisessa poikkeuksellisen huonossa taloudellisessa tilanteessa kuin yleismaailmallisen
laman koetellessa tyOlaisperheiden toimeentuloa 1920-30-luvun vaihteessa. 240
237 Esim. Suomen Sosialidemokraatti 27.1.1929, s. 14 ja 10.3.1929, s. 14. Palstaa toimini Anni Huotari. 1940-luvulla palstan nimi oli "Kodin piiri".
238 "Sosialidemokraattisen TyOlaisnaishiton kotitaloudellinen toiminta". Teoksessa
Tyiin Naisen juhlavuosi 1950, s. 141-142.
239 "Kokoomuslaiset naiset Ty011isnaisliiton kotitalouskurssitoiminnan kimpussa". Toveritar 21/1930, s. 341.
240 Mm. "Maukkaita ja halpoja ruokia tahteiksi jaaneisti leipapalasista ja -kannikoista".
Toveritar 2/1930, s. 24; "Porkkanaruokia, kakkuja". Toveritar 19/1928, s. 302.
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Ty61aisnaiset kuluttajina
Sosialidemokraattisessa naisliitossa tehtiin 1920-luvulla periaatteellinen ja kaytann011inen ratkaisu toimintamuotojen eriyttamisesta eri
jarjestOiksi.241 Eriyttimisen taustalla oli toisaalta valtionavun saannin
maksimoitninen, toisaalta se, etta osa kodinhoidollisesta neuvontatyOsta siirrettiln Kulutusosuuskuntien Keskusliitolle. Osuustoimintaliikkeen painoarvo kasvoi selvasti 1920-luvun lopulla. Osittain tahan
oli syyna anunattiyhdistysliikkeen heikkous, osittain kulutukseen lilttyvien kysymysten painottuminen yhteiskunnassa.
Suomessa oli vuodesta 1899 alettu perustaa osuuskauppoja ja naiset olivat olleet toiminnassa innokkaasti mukana alusta lahtien. Vuonna 1916 osuuskauppaliike jakaantui kahtia ja tyOvienmielinen osuuskauppaviki perusti KK:n ja mystihemmin oman tukkuliikkeen, Suomen Osuustukkukaupan (OTK). Toiselle rylunittymalle jai vuonna
1904 perustettu Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK). 242
Osuuskauppaliike sai laajan kannatuksen. Esimerkiksi vuonna 1922
KK:ssa oli jasenia noin 160 200 ja jasenosuuskauppoja 113. Osuuskauppaliikkeeseen kuului Suomessa noin 343 000 kansalaista ja yksityisia osuusliikkeita oli noin 600 (1922) eli joka kymmenes suomalainen oli osuuskauppajarjestem jasen. Lahes puolet KK:laiseen osuustoimintaan osallistuneista oli teollisuus- ja kaupunkityOvakea. Naisia
jasenkunnasta oli vuonna 1926 noin 24 prosenttia, josta se kasvoi
ollen vuonna 1930 noin 29 prosenttia.243
Ei siis ollut ihme, etta naiset nakivat osuustoiminnan kautta avautuvan mandoffisuuden tavoittaa kotilidit poliittiseen toimintaan. Sosialidemokraattiset naiset kiinnittyivat 1920-luvulla vahvasti osuuskauppaliikkeeseen. Se nahtiin tylilaisnaisliikkeen kasvukumppaniksi,
erottamattomaksi osaksi: "Isoveli osuuskauppaliike ja terhakka siskotyttO tyOlaisnaisliike".244 Osastoille propagoitiin aktiivisesti osuustoimintaliikkeen tuomaa turvaa. Naisliitto alkoi julkaista erityista

241 KaytinnOssa erillisjarjestOjen perustaminen ajoittui 1930-50-luvulle: VanhushuolIon tarpeisiin perustettiin 1938 Kapyrinteen vanhainkodin kannatusyhdistys, josta sai
alkunsa 1951 perustettu Vanhojen Huolto ry, Yksinaisten Eden ja lasten huolto eriytettiin 1936 perustamalla Tyolaisaitien ja lasten kotiyhdistys, joka 1942 muutettiin Helsingin Ensi Kodiksi ja 1945 maanlaajuiseksi Ensi Kotien Lutoksi. Vuodesta 1901 perustetut paikalliset Lomakotien kannatusyhdistykset yhtyivat 1951 Alden LomahuoltojirjestOksi.
242 Osuuskauppaliikkeen historiasta Suonoja 1966.
243 Suonoja 1966, s. 72-78, 86; "Naiset, enempi harrastusta osuustoiminta-aatteeseen!", kirj. Hilda Seppili. Toveritar 11/1923, s. 180-181.
244 "Kaksi kaunista kasvukumppania: tyolaisnaisliike ja osuuskauppaliike", kirj. Lyyli
Takki. Teoksessa Tplin naisen juhlavuosi 1950, s. 101-109.
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osuustoimintanumeroa Toverittaressa vuodesta 1923.245
Erillisten naisten osuustoimintajarjestOjen malli saatiin ulkomailta.
Vuonna 1924 pidettiin Gentissa kansainvalisen osuustoimintakongressin yhteydessa naisten kokous, jossa kehotettiin perustamaan erityisia naisjaostoja kulutusosuuskuntien yhteyteen. 246 Elokuussa 1927
pidettiin Tukholmassa Kansainvalisen Osuustoiminnallisen Naisliiton
kolmas yleinen kokous. Ainioikeutettuja edustajia kokoukseen oli
saapunut 14 maasta kailddaan 160. Suomesta kokoukseen osallistuivat
Kuluttaja-lehden toimittaja ja naisliiton aktivisti Lyyli Takki, tamperelaisten sosialidemokraattien johtonainen Laina Westerlund ja SOK:sta
Hedvig Gebhard. Kansainvalinen osuustoimintanaisten liitto oli ennen kaikkea perheenaitien jarjestO, jonka paallimmainen tavoite oli
kotitalouden tyOolojen ja -tapojen parantaminen. Liittoon kuului
vuonna 1927 yli 100 000 naista. Perheenaidit ostosten tekijOina saattoivat liiton mielesta vaikuttaa ratkaisevasti talouselamaan, minks taIda naisten tuli oppia ymmartamaan "ne monimutkaiset taloudelliset
olosuhteet, jotka olivat tyypillisia maailmantaloudelle ja koskivat jokaista yksityista perhetta".2
Kaarina Vattulan mukaan "kapitalismin syntymisen myOta" noussut
uusi kansantaloudellinen ajattelu Lahti siita, etta kotitaloudessa saavutetaan yhteiskunnallisesti tarkein tavoite - sdastaminen. Tavoitteeseen
paastain jarkevalla taloudenpidolla eli kuluttamisella, mild Vattulan
mukaan oli naisten yhteiskunnallisista tehtavista tarkein. 2" Tata tehtavaa sosialidemokraatit tayttivat korostamalla kotitalousopetusta - "se
on ski oikeaa ja pysyvai saastarnista, joka soveltuu kaildlle kansankerroksille."2"
Naiset Mukaan -toimikunnat
Koska kotitalousvalistuksessa oli kyse "kulutuksen hoitamisesta", oli
luormollista etta osuuskauppavaki oli siita erityisen kiinnostunut. Palattuaan Tukholman kokouksesta järjesti Laina Westerlund lokakuussa
1927 Tampereelle naisten kokouksen, jossa paatettlin kehottaa Hameen-Satakunnan osuuskauppaliiton alueella toimivia osuuskauppoja
valitsemaan naistoimikuntia hoitamaan valistustriita naisten kes245 Toveritar 11/1927, s. 203-204.
246 "Naiset mukaan", kirj. Emmy Freundlich ja "Muistelmia naisten osuustoimintakongressista GentistA", kirj. Lyyli Takki. Toveritar 20/1924, s. 218 ja 221-222.
247 "Kansainvalisen Osuustoiminnallisen Naisliiton konferenssi". Toveritar 17/1927, s.
203-204.
248 Vanilla 1989, s. 28.
249 "Voiko kotitaloudessa saAstar, kirj. Miina SillanpiA, Toveritar 21/1926, s. 3.
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kuudessa. Samalla valittiin yksittAisten tofinikuntien tyOta ohjaamaan
naisten liittotoimikunta. Se kiãntyi KK:n puoleen pyytien tukea toiminnalleen. Naisten erillistoiminnan jarjestarnista oh kAsitelty KK:ssa
jo vuonna 1924, mutta tuolloin aika ei ollut viela ollut kypsa. Ensimmaisessi esityksessi tulivat kuitenkin jo esille Naiset Mukaan -toiminnan perustavoitteet. Perustettavat naistoimikunnat olivat riippuvaisia
paikallisista osuuskaupoista, joita puolestaan ohjasi KK:ssa toiminut
keskustoimikunta.
Kulutusosuuskuntien Keskusliiton Naiset Mukaan -keskustoimikunta valittiin huhtikuussa 1928. S" en kuuluivat naisliittolaisista Lyyli
Takki ja Aino Lehtokoski sekã KK:sta YrjO Kallinen ja Jalo Aura. Toiminnan perusajatukseksi otettiin "Hallitse kauppaa ja tuotantoa". Ajatusten tulkiksi perustettiin vuonna 1930 Koti-niminen vuosikirja
perheenemannille, mika oli suora vastine porvarillisten naisten vuosikirjoille. Vuosikirjan toimituspolitiikka oh kotitalouspainotteista.
"Kodin sielu on nainen. Nykyajan perheenemannan pitaisi 'wed hoitamaan taloutensa niin, etta my6skin nykyajan sivistykselliset ja
kauneudelliset vaatimukset voidaan kodissa tyydyttaa".25°
Vuosikirjan artikkelit vahvistivat kuvaa naisen roolista kuluttajana
ja miehen roolista tuottajana. Samalla pyrittiin suuntaamaan kulutusta. Naiselle muokattua kuluttajan osaa perusteltiin ajan hengelld,
oman aikansa seuraamisella ja vetoamalla 1920-luvun uuden naisen
malliin. Naisen roolin kodissa aitina, kelpo vaimona ja hinta- ja laatutietoisena kuluttajana nàhtiin palvelevan rakentuvaa yhteiskuntaa.
Nainen kytkettiin tiiviimmin kotiin taakkanaan ideaalinaisen math..
Kirjoituksissa korostettiin., etta kotitaloudesta tuli tehda Marxin Pääoman kaltainen tutkimus, joka nostaisi sen sille kuuluvaan arvoonsa.
Perheenditien ty6 oli saatettava vertailukelpoiseksi teollisuustyOn
kanssa. Arvostuksen lisaksi naiset vaativat kotitalouden muuttamista
sellaiseksi, "etta ty6 kodissa tulisi hauskaksi ja miellyttavaksi ja niin
jdrjestetyksi, etta tykit tulevat nopeasti suoritetuiksi. Taytyyhan
perheenemannille jaada aikaa itseiankin varten".251
Kotiaidin tyOn arvostukseen ratkaisevasti vaikuttava aidinpallcka tuli
esille sosialidemokraattisen naisliiton edustajakokouksessa ensitnmaisen kerran vuonna 1932 kisiteftiessa lastenkotien ja sijaiskotien
paremmuutta. Telda Tuomola ihmetteli viranomaisten laskuperusteita, kun "aidille ei makseta yhti paljon lapsesta kuin siiti maksetaan
vieraalle, jonka hoitoon se annetaan".252

250 Koti. Vuosikirja perheenemannille 1930, s. 124-129, 119-122.
251 Koti 1930, s. 120-122.
252 Suomen Sosialidemokraattisen Ty011isnaisten Liiton XIII edustajakokouksen pOytakirja 28.-31.10.1932, s. 42.
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Naiset Mukaan -toimikuntien tyki tuli tehda sellaiseksi, etta se nojautuisi alusta lahtien naisten omaan harrastukseen ja tyi5hi5n, ilman
end sits keinotekoisesti koetettaisiin heille tyrkyttia. Nain taattaisiin
mukaan tulevien mielenkiinto. Vuonna 1929 toimikunnat saivat omat
saantOnsa ja toiminta kaynnistyi vilkkaana yha useammissa osuuskaupoissa. Vuonna 1929 toimikuntia oli noin 60 osuuskaupan
yhteydessa.253
Osuustoiminnallista valistustyi5ta tehtiin eninunakseen Kuluttajain
lehden ja kiertavien kurssittajien valityksella. Niinpa esimerkiksi
vuonna 1929 kiersivat talousopettaja Aili Huotari ja toimittaja Lyyli
Takki maata Raja-Karjalaa ja Lappia myi5ten perustamassa naistoimikuntia ja pitamassa talouskursseja. Lyyli Takki oli amatOOrivalokuvaaja
ja TyOvaen Arkiston valokuvakokoelmissa sailytettavat matkakuvat
kertovat tohninnan saamasta laajasta suosiosta ja innostuksesta.254
Naisliiton ja osuuskauppavaen yhteistyki ei kuitenkaan sujunut
hankauksitta. Lyyli Takille esitettiin toivomus, ettei han osallistuisi
niin aktiivisesti naisliiton rientoihin: osuustoimintaa ei haluttu suoman kytkea puoluepoliittiseen toimintaan. KK:sta ei myliskaan suostuttu ottamaan osaa naisliiton edustajakokouksiin. Kanta oli hieman
kaksinaismoraalinen, sills suurin osa Naiset Mukaan -toimikuntien naisista oli myiis naisliiton aktiiveja. 255 KK:n ldelteinen suhtautuminen
"poliittisen" kytkemiseen osuustoiminta-aatteeseen liittyi 1920-luvulla
vallitsevaan yhteiskunnalliseen suuntaukseen, jossa naisten toiminta
kanavoitiin yleishyOdylliseksi, epapoliittiseksi kansalaistoiminnaksi:
osuustoiminta haluttiin nanda juuri sellaisena.
Osittain KK:n ja naisliiton rajanvedon takia naisliitossa keskusteltiin
1930-luvun puolivalissa itsenaisen kotitaloudellisen jarjestOn perustamisesta. Se olisi toiminut rinnakkain naisliiton kanssa. Naisliitto olisi
hoitanut poliittisen ja yhteiskunnallisen valistustyk5n, kotitaloudellinen jarjesti5 sen sijaan keskittanyt toimintansa ammattikoulutuksen
edistamiseen.nista jarjestija puolustettiin yhtaalta ajan virtausten
seuraamisella, mika tarkoitti entista kesIdtetympia toimintamuotoja
seka toisaalta sills, etta nain piastaisiin osalliseksi laajemmasta
valtionavusta.256 KaytannOssa idea jai kuitenkin toteuttamatta.
Naisliiton rooli kulutustottumusten muokkaajana korostui myOs taloudellista syista. Vuodesta 1936 Ditto sai Kotimaisten tuotteiden mai-

253 Kulutusosuuskuntien Keskusliiton vuosikirja 1932, s. 67.
254 Tyiivaen Arkiston kuvakokoelma, sig. 655.
255 Sosialidemokraattisen Naisliiton liittotoitnikunnan pijytAkirjat 23.1.1922,
5.12.1926 ja 3.6.1929. TA.
256 Suomen Sosialidemokraattisen TyOlaisnaisten Liiton XIV edustajakokouksen pliythkirja 27.-29.10.1935, s. 34 ja Alustusvihko, s. 48-50.
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nostoimikunnalta huomattavan paljon avustuksia: ensimmainen avustus oli 30 000 markkaa ja vuonna 1939 summa nousi 50 000 markkaan. Jo aienunin naisliitto oli tehnyt yksittAisia sopimuksia yritysten
kanssa: Yhdistyneet Villatehtaat maksoi vuonna 1931 naisliitolle
10 000 markkaa, jotta "ton luennoitsija pitaisi esitehnia kotimaisen
kangasteollisuuden kehityksesta esitellen erityisesti villatehtaan tuotantoa. 257 Kuvaavaa ajar muutokselle on, etta naisliitto sai vuosina
1936-38 kulutusneuvontaan enenunan varoja kuin kodinhoidolliseen
(kodinhoitokurssit, pienten lasten hoito ja raittius) valistusty6hOn (Hitetaululdw 8).
Valtionapu
Tirkea vaikutin kodinhoitokurssien korostamiseen sosialidemokraattisessa naisliitossa 1920-luvulla oli valtionavun saatavuus juuri tahan
toimintamuotoon.258 Vuonna 1924 sosialidemokraattiset naiset saivat
ensiminaisen kerran valtionapua pienten lasten hoidon opastukseen,
vuonna 1928 raittiuskasvatukseen ja vuonna 1929 kotitalousneuvontaan. Valtionapua oli jaettu porvarillisille naisjarjestOille saAnn011isesti
vuodesta 1917.
Jo 1800-luvun lopussa tyOvAenyhdistykset olivat saaneet avustuksia
toimintaansa, mutta itsenaistymisen myeota valtionapujarjestelma
muuttui jirjestehnallisemmAksi ja jaettavien avustusten ja tuettavien
kansalaisjarjestOjen mati kasvoi. ValtionapupaitOkset kAsiteltiin
eduskunnassa ja raha kanavoitiin eri ministeriOiden kautta jarjestOille.
Vuoden 1923 valtiopaivilla sosialidemokraattiset naiset hakivat lastenhoidon opetusavustusta omissa nirnissian ja saivat ilman keskustelua
pyytimansa 20 000 markkaa tats tarkoitusta varten budjettiin varatuista 500 000 markasta.259 Sen sijaan kotitalousneuvontaan saamansa
varat sosialidemokraattiset naiset saivat alun perin Hedvig Gebhardin
aloitteen vaikutuksesta. Gebhard vaati kotitalousvarojen jakamista
Martta-liiton lisaksi kotitalousvaliokunnille, maamiesseuroille ja pieneli shine, minne marttojen toiminta ei ulottunut.2 Miina Sillanpain apulaissosiaaliministeriaikana ja sen jalkeen
Gebhardin ja Sillanplan yhteistoiminta kotitalouspolitiikan lapiviemiseksi eduskunnassa nayttlã tiivistyneen. Valtionapu loi aivan uudet
toimintaedellytykset naisjalestOille ja erityisesti sosialidemokraat257 Sosialidemokraattisen tyOlaisnaisliiton liittotoimikunnan pOytakirja 2.1.1931. TA.
258 Lihteenmaki 1990 b, s. 152-154.
259 Hilda Seppilin (ym.) aloite no 77. Liitteet II. Ks. TyOviennaisliike. Valtiopiivaasiakirjat 1923.
260 Hedvig Gebhardin aloite no 78. Liitteet II, s. 218. Valtiopaivaasialcirjat 1928.
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tiselle naisliitolle. Liiton talous oli sosialidemokraattisen puolueen
seka erAiden muiden tyOvaen liikelaitosten hyvintekevaisyyden varassa eli sen talous oli hyvin niukka ilman valtionapua (liitetaulukko
8). Vuonna 1929 valtionapu muodosti lahes 70 prosenttia vuosituloista. Sosialidemokraattisen naisliiton saamien avustusten maAra oli kuitenkin marginaalinen verrattuna Martta-liiton saamiin avustuksiin.
Verrattaessa naisjarjestOjen saamia valtion avustuksia on muistettava,
etta Martta-yhdistyksiin kuului paljon enemmän jasena kuin sosialidemokraattisiin naisiin. Vuonna 1930 Martoissa oli noin 30 000 jAsenta,
kun sosialidemokraattisessa naisliitossa oli vastaavana aikana noin 2 000
ja sosialidemokraattisessa puolueessa noin 7 000 naisjAsenta.
Martta-liiton saama avustus nousi vuosittain moninkertaiseksi 1920luvun alun maarista, mika osaltaan kuvasti koko yhteiskunnassa tapahtunutta arvostuksen nousua suhteessa kotitalouteen ja naisten siinä suorittamaan ty6hOn. Martat saivat vuonna 1919 valtionapua
50 000 markkaa ja 1925 avun mãard oli 195 000 markkaa huolimatta
liiton jakaantumisesta ruotsinkieliseen ja suomenkieliseen haaraan.
Vuonna 1930 avustus oli 400 000 markkaa.261 Valtion kannalta
kotitalouspolitiikan tukeminen nahtiin ennen kaikkea kansantaloudellisena kysymyksena. naiset valjastettiin omalla alueellaan palvelemaan
vaurastuvan yhteiskunnan asettamia taloudellisia ja kasvatuksellisia tavoitteita. Sosialidemokraattisessa naisliitossa kodinhoitoa korostava
ohjelma 16i lipi viimeisffan vuonna 1929.
1Critiikki
Sosialidemokraattisen naisliiton suuntauttuninen kodinhoitoon ei saanut kaikkien liiton johdossa olleiden hyvaksyntaa. Sen jalkeen kun
kotitalouskysymys oli lyOnyt lApi liiton toiminnassa, nousi osa nuoren
polven edustajista kritisoimaan toiminnan keskittAmistA "soppakursseihin", jolloin aatteelliset kysymykset saivat varjoon. Tahan liittyi
my6s laajempi keskustelu Toverittaren linjasta ja naisliiton sihteerin
toimen tayttamisestA pitkiaikaisen sihteerin Hilda Seppilan kuoleman
(1932) jalkeen. Nuorempaa polvea edustivat Martta Salmela-JArvinen
ja Tyyne Leivo-Larsson seka my6hemmin 1930-luvulla Sylvi-Kyllikki
Kilpi: "KasityOkerho, jossa kokoonnutaan vain ompelemaan ja jutustelemaan toisarvoisista asioista on rikos jarjestOtoimintaa kohtaan
yhta paljon kuin miestovereitten tuntikautiset oleskelut biljardihuoneissa ja ty6vientalojen juttutuvissa". Varsinaisia opintokerhoja osastoissa oli vain 14, ompeluseuroja sen sijaan 61 osastossa. 262 Kilpi
261 Mama-yhdistys 1899-1924, s. 63; Kertomukset Suomalaisen Martta-liiton toiminnasta 1925-30; Ks. mytos 011ila 1993, s. 270-276.
262 Kilpi naisliiton XII edustajakokouksessa 1929, s. 15-17.
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vastusti avoimesti Toverittaren palstoilla ompelukerhoihin ja kahvinkeittoon kesIdttynyttA toimintaa. 263 Kotitalousohjelmaa ajavan vanhan
kaartin edustajan Miina Sillanpian mukaan pitaytyminen pelkastaan
poliittisella linjalla ei ollut onnistunut ja naisliiton toiminnan painopiste pysyikin edelleen hyvin kaytann011isena.264
Oman vaen kritiikin lisiksi vasemmistososialistit ja erityisesti kommunistit leimasivat sosialidemokraattisten naisten toimirman pikkuporvarilliseksi. Hajaannuksen jalkeinen ilmapiiri oil muutenkin tulehtunut ja pontta arvostelulle antoivat toukokuun lopulla 1921 pidetyt
naisten asuntopaivat Helsingissã. Merkille pantavaa on, ettA jo 1920luvun alussa sosialidemokraattisilla naisilla oli edustaja sellaisessa
"yleishyOdyllisessA ja epApoliittisessa" jarjestOssi kuin asuntoplivAt
jarjestãneessa Asuntoreformiyhdistyksessa. Sosialidemokraattisia naisia edusti Olga Tainio.265
Malli asuntoplivien pitamiselle ja mallikotien esittelylle oli saatu
ulkomailta, etenkin Englannista ja Ruotsista. 1920-luku olikin mallikotien ja mallikeittiOiden kulta-aikaa. Sinansd asia ei ollut uusi: vuoden 1912 TyOvaen Kalenterissa esiteltiin erityisii "tykivaen huonekaluja". 266 1930-luvulle tultaessa sosialidemokraattiset naiset jarjestivAt
omia asunnonuudistusnayttelyitã, joiden malli oli saatu lahinna Ruotsista.2"
Vasemmistolainen vaihtoehto
Sosialistinaisten nakemykset naisten vapauttamisesta pohjautuivat
Neuvosto-VenAjan malliin. Sen mukaan nainen oli jAanyt kotiorjaksi,
jota painoi, tylsistytti ja alensi "pieni kotitalous": se kahlehti hinet
keittikkin ja lastenkamariin haaskaten hanen voimansa tuottamattomaan, nakymNttOmiin, hermostuttavaan, tylsistyttavaan ja masentavaan raadantaan. Todellinen naisen vapauttaminen, todellinen kommunismi alkoi vasta siella, miss y alkoi joukkotaistelu pienta kotitaloutta vastaan ja sen laajamittainen uudelleenjarjestely sosialistiseksi
263 Mm. "Tukholman tyOlaisnaisten opiskeluharrastuksia", kirj. S-K. Kilpi, Toveritar
3/1939, s. 37.
264 Suomen Sosialidemokraattisen Tyolaisnaisten Liiton edustajakokouksen pOytakirja 28.-31.5.1929, s. 22-24 ja Alustusvihko, s. 18, 46-47.
265 Sosialidemokraattisen Naisliiton liittotoitniktuman pOytakirjat 4.2.1921 ja
26.4.1921. TA; "Naisten asuntopaivat Helsingissi 19.-21.5.1921", Suomen Tykitnies
31.5.1921, s. 2 ja 5.7.1921, s. 2;
266 "Tr!Wien huonekaluista Alfred Rollerin mukaan". Tytivien Kalenteri 1912, s. 7686.
267 Asuntokulttuurinayttely HelsingissA. Alustusvihko Sosialidemokraattisen TyOlAisnaisten Liiton 'ay edustajakokoukselle 1935, s. 158-159.
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suurtaloudeksi. Yhteisruokalat, lastenseimet ja tarhat vaxauttaisivat
naisen ja tasoittaisivat miesten ja naisten eriarvoisuutta.2
Tehdaskeittiiiita, joiksi yhteiskeittiiiita Neuvostoliitossa kutsuttiin,
juhlittiin ennen kaikkea naisten vapauttajina tuotannon ja yhteiskunnan palvelukseen. Niiden kayttOOnottoa perusteltiin mykis kansantaloudellisella saastamisella, kayttOkustannusten edullisuudella,
minks nahtiin heijastuvan suoraan aterioiden hintoihin ja siten koituvan yksittaisten kuluttajien eduksi.269
Kuvaavan esimerkin naisten arkisten toimien esittelyyn kytkeytyneista nakemyseroista antaa vasenunistosiivelle siirtyneen TyOlaisnainen-lehden jarjestama kiertokysely lehden linjasta. Vuonna 1922
toimeenpannun kyselyn vastauksia julkaistiin kaksi. Toinen, tamperelaisen Ida Kulon kirjoittama viesti oli yksiselitteinen: lehti oli pidettava helppotajuisena, koska ty61aisnaisten alhainen kehitystaso ja
valinpitamittOmyys yhteiskunnallisia kysymyksia kohtaan tuli ottaa
huomioon. Mikali teoreettisia kirjoituksia julkaistaisiin, olisi ne esitettava kertomusten muodossa. Toisen vastauksen lahettaja oli heisinkilainen Laura Numminen, jonka kasitys lehden linjasta oh painvastainen: se oli suunnattava sits eniten lukeville, ktumollisille luokkataistelijoille kasvattavaksi lukemistoksi, johon kaunokirjallisuutta tuli ottaa vain, mikali vakavilta artikkeleilta jai tilaa.2"
Julkaistujen vastausten kirjoittajat eivat suinkaan ()fleet keta tahansa
rivijasenia: Ida Kulo oli Hameen pohjoisen sosialistisen piirin naisjaoston puheenjohtaja ja kutomatyanteldja Laura Numminen-Hãrmd
Suomen Sosialistisen Tytivãenpuolueen sosialistisiipeen kuuluva kansanedustaja,271 jonka mies, Erkki Hama, oli Win Hain kansanedustaja.
Kannanottojen selkea vastakkaisuus kuvasti laajemminkin vasemmistososialistien keskuudessa vallinneita nakemyseroja. Vasenunistolaisen naisliikkeen johto pyrki tekemaan tunnetuksi ajatuksia yksityistalouden tarpeettomuudesta ja yhteistalouden tarpeeffisuudesta.
Kentta ei kuitenkaan ollut valmis tamankaltaiseen muutokseen edes
teoriassa. Kentan odotusten ja johdon toiminnan valille muodostui
nain ollen juopa, joka johti siihen, ettei like saavuttanut kannattajakuntaa, joka sills potentiaalisesti oh. Naistoiminnassa kentan ja johdon juopa kasvoi 1920-luvun lopulle tultaessa, sosialidemokraatit sen
268 Ks. Marx - Engels - Lenin 1977, s. 192-194.
269 "MIlloin lakkaa kotiorjuus", TyOlaisnainen 3-4/1921, s. 57-58; "KeittiOiden teollistuminen Neuvostoliitossa", Tytiliis- ja Talonpoikaisnaisten Lehti 1/1922, s. 3.
270 TyOlaisnainen 17/1922, s. 241; 20/1922, s. 304 ja 19/1922, s. 274.
271 Laura Numminen oli vasemmistososialisti, joka 1920-luvun lopulla lukeutui ns.
hoipertelijoihin. Vuosina 1941-44 Nturuninen-Harmi oli eduskunnassa sosialidemokraattisena kansanedustajana.

216 n ARKI LIIKKEESSA

sijaan kiinteyttivat yhteydet kenttavakeensi entista tiukemmiksi suuntaamalla toimintansa "ajan vaatimuksia" vastaavaksi.
Vasemmistososialistien asennoituminen kotitalousneuvontaan
muuttui kuitenkin myOnteisernmaksi 1920-luvun lopussa: vuodesta
1918 julkaistussa Ita ja Lansi -lehdessa alettiin julkaista perheenaideille suunnattua "Koti ja maailma" -palstaa, jossa kaytann011isten
ruokaohjeiden lisaksi esiteltiin muun muassa vaatteiden kaavoja.272
Yhteenveto
1920-luvulla poliittisten naisjarjestOjen ohjelmat ja toimintastrategiat
asetettiin muuttuneen poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen
vuoksi kyseenalaisiksi. Vuosisadan akin tiiviista puoluepoliittisesta
kytkennasta siirryttiin aikaisempaa tietoisenunin yleishyOdyllisiksi ja
epapoliittisiksi luonnehdituille naisten aloille. Ohjelmapoliittinen ja
toimintastrateginen muutos merldtsi siirtymista puoluepoliittisesta
marginaalista yhteiskuntapolitiikan keski6On: 1920-luvulla naisen asema kodin talouden hoitajana, kuluttajana ja tulevan sukupolven kasvattajana sai aikaisempaa vahvemman yhteiskunnallisen ulottuvuuden.
Sosialidemokraattisen naisliiton ohjelman tarkistus voidaan tulkita
my6s puoluesidonnaisten naisten ainoana mandollisuutena, selviytymistiena poliittisesta umpikujasta: hajaannuksen seurauksena naisten
asema puolueen johtoelimissa heikkeni. Heita valittiin selvasti vahemman puoluekokousedustajiksi ja kansanedustajiksi kuin aiemmin.
Niin ikaan heidan maaransa pysyi korjausyrityksista huolimatta alhaisena kunnanvaltuustoissa. Puolue ei liioin tehnyt mitain ratkaisevien ehdokasasettelujen tasa-arvoistamiseksi, mita naisliittolaiset pyysivat. Siirtyminen naisaloille voidaan nain ollen nanda kiertotiena,
"epapoliittisen" politisoimisena, rajojen avaamisena laajempaan yhteiskunnalliseen toimintaan.
Ohjelman tarkistus ei ollut yksinomaan valtionavun ja muiden taloudellisten tekijOiden sanelema, joskin niiden merkitys oli suuri. Ratkaisu voidaan myOs nanda perustellusti jasenistOn vaatimuksena, johon naisliiton oli pakko vastata. Tasta kielii kodinhoitokursseista kayty pinnanalainen kiistely naisliiton johdossa. Merkittavia on, etta naisliiton omaksuttua kotitalousvalistuksen ty6muodokseen, liiton rooli
naisten yhteisena jarjestOna vahvistui. 1930-luvulla yha useampi nainen kiinnittyi puolueeseen naisliiton kautta toisin kuin aiernmin.
Edella esitetyn perusteella tulldnta, jonka mukaan sosialidemokraatit "joutuivat" mukauttamaan ohjelmansa porvarilliseen perhemalliin,
nartaytyy ongelrnallisena. Sita voidaan arvioida kolmesta nakOkul272 "Koti ja maailma", Ita ja Linsi 7/1929, s. 126 ja 10/1929, s. 173.
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masta. Tulkintaa hallitsee nakemys tyOvaenffikkeen "integroitumisesta" porvarilliseen yhteiskuntaan ikaan kuin hike olisi yksipuolinen:
tyOlaisnaisten toimintamallit siirtyivat kohti porvariffista mania, joka
pysyi vakaana. Integraatiomallissa "joutumista" on selitetty ulkoisella
paineella: sosialidemokraatit pyrkivat saavuttamaan kansalaiskelpoisuuden kaikilla toiminta-alueilla, myOs naistoiminnassa. Kuitenkin
edella esitetyn perusteella nayttaa silts, etta sisaiset paineet olivat
suunnanvaihdokselle ehka ratkaisevammat. Myslis se, ettA integraatiotulkinnassa ei taloudelle ja puolueen sisAisille muutoksille ole juurikaan annettu selitysarvoa, tekee slits ongelmallisen.
Jos arvioidaan sosialidemokraattisten naisten ohjeLmantarkistusta
puolueen perheeseen ja osuusliikkeeseen suuntautumisesta kasin,
nayttAA kodinhoitokurssien jarjestaminen luontevalta ja loogiselta toimenpiteelta. Kotitalousohjelma ei kuitenkaan tehnyt sosialidemokraattisista naisista heidan omasta mielestaan "porvareita", eivatka he
kokeneet sits uhkaksi pyrkimyksilleen vahvistaa naisten yhteiskunnallista asemaa taysivaltaisina kansalaisina.
Kuten edellisissi luvuissa on todettu, palkkatyOssa ja kotioloissa
eivat naisten ja miesten sfdarit olleet kovin selvasti eriytyneet. Sen
sijaan sukupuolenmukainen tyOnjako kii itsensa lapi 1920-luvun tr5vaenjarjestOissa, erityisesti sosialidemokraattisessa Iiikkeessa. TyOlaisnaisaktiivit alkoivat toiminnassaan vahvistaa tats eriytymistA ja "opettaa" sits kannattajakunnalleen.
Sosiaalinen ajattelutapa

Kuten aiemmin parlamentaarista toimit' itaa kasiteltaessi on kaynyt
ilmi, tyOlaisnaisten huomio kiinnittyi ennen muuta lasten ja aitien
huoltoon. "Huoltotyki on naisten tyOta, koska he saavuttavat siina paremmat tulokset". 273 Erityisiksi toimintamuodoiksi 1920-luvulla otettiin valtiollisten vankien ja punaorpojen avustaminen, joita tarkastelIaan seuraavaksi.
Heti kansalaissodan jalkeen noin 20 000 lasta jai orvoksi tai puoliorvoksi. Maassa oli vaikea elintarviketilanne: sodan aikana olivat
kokonaiset perheet joutuneet lahtemaan kerjuulle. Taloudellinen ja
yhteiskunnaffinen turvattomuus kosketti kipeasti punaisen puolen orpoja. Apua alettiin suunnitella heti sodan jilkeen niin valtionhallinnossa, kunnissa kuin tykivaenjarjestOissakin. Sosiaalihallitus ryhtyi toukokuussa 1918 ikeraimaan tietoja sotaorvoista ja valtion toimesta perustettiin turvattomien lasten huoltokomitea. Punaisten ja valkoisten
orpojen huolto erotettiin virallisesti toisistaan ja punaorpojen huolto
273 "Naiset ja punainen huoltotyii". SKP:n kiertokirje 1920-luvulta. EK XI A 2 D. KA.
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siirrettiin kiiyhainavun piiriin. Niin Wan perustettiin Soturien avustuskomitea ja laadittiin laid elakkeista "vapaussodassa haavoittuneille
ja kaatuneiden omaisille", joka tuli voimaan huhtikuussa 1919. Voittaneen osapuolen orpojen ja leskien asema oli nain jarjestetty valtion
elakkeilla."4
Punaorpojen huollossa paapaino asetettiin lasten sosiaalistamiseen.
Perustettiin orpokoteja ja laadittiin laajoja suunnitelmia lasten siirtamiseksi sijoituskoteihin. Sosiaalihallituksessa suunniteltiin lasten
slirtamista pois suurista teoffisuuskeskuksista maaseudulie, erityisesti
Pohjanmaalle. Naita suunnitelmia tykivaenjirjestOt eivat pitaneet ratavina eivatka hyvaksyneet toimien poffittisia tarkoitusperia. Suunnitelmien taustalla nahtlin yhteiskunnassa yleisemminkin vaikuttanut epaluottamus punaleskien kykyyn kasvattaa lapsistaan yhteiskuntakelpoisia kansalaisia.275
TyOvaenjirjesteljen oma avustustoiminta kaynnistettiin elokuussa
1918, jolloin perustettiin. Suomen tyOlaisten avustuskomitea. Komitean tekeman tilaston mukaan pelkastaan avustettavia lapsia oli
noin 29 000. Lisaksi muita avustettavia oil noin 14 000 henkei 12
900 perheesta. Komitea sai puolet toimintavaroistaan kentalta eli kansaIaiskerayksista ja jarjestojen iltamatuloista ja toisen puolen ulkomailta lahjoituksina. Avustuskomitea lakkautettiin helmikuussa 1920, jolloin toiminta siirrettiin tyiivaen muille jarjestiiille. JarjestOt, 276 jotka
edustivat seka sosialidemokraatteja etta vasemmistosiiped, perustivat
yhteiselimekseen l lytivaenjarjestelen avustustoimikunnan, joka aloitti
tyOnsa huhtikuussa 1920. Kullakin jarjest011a oli edustajansa suuressa
toimikunnassa, joka puolestaan valitsi keskuudestaan toimeenpanevan toimikunnan. Paãosa toimikunnan varoista saatiin ulkomailta
lahjoituksina, johdannon
mihin
punaleskikin viittaa.27
Sosialidemokraattien ja sosialistien yhteisty6 ei kuitenkaan ollut pitkaaikaista. Sosialidemokraattiset naiset esittivat tosin viela touko274 Pulma 1987, s. 128.
275 Kaarninen 1990, s. 343-346.
276 Siihen kuuluivat Suomen Ammattijarjesto, Suomen Sosialidemokraattinen puolue,
Suomen Sosialidemokraattinen TyOliisnaisten liitto, Sosialidemokraattinen Naisliitto,
isyiivAen Urheiluliitto, Tyiivien Sivistysliitto, Sosialidemokraattinen Nuorisoliitto ja Sosialidemoksaattinen eduskuntaryluni. Lisaksi uuteen avustustoimikuntaan kuuluivat
ammattiliitoista VaatetustyOntekijain liitto, Valtion Rautateiden konepajojen tyOntekijahi liitto, Puutytinteldjiin liitto, KirjatyOntekijain liitto, Talous- ja Ravintolatrlinteldjain
Kauppa• ja LiiketyOntekijain liitto, Muurarien, Rapparien ja Uunintekijain liitto,
Maalatiert liitto, Ajurien liitto, KivityOntekijain liitto, Metallitytintekijain liitto,
Leipomotytintekijain liitto seka Tehdas- ja SekatyOntekijain liitto eli 23 jarjestiii.
277 "Tyovaenjarjestojen avustustoiminta kansalaissodassa turvattomaksi jaineiden hyvaksi". Kirj. Hilda SeppAli. Turvattomain piiva. Sos.dem. Tyi5laisnaisliiton syysjulkaisu
1921, s. 7; Suomen Sosialidemokraattisen naisliiton X edustajakokouksen pOytakirja
20.-22.5.1921, s. 21-22; Kauppi 1991.
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kuussa 1921 punaleskien ja orpojen paivan viettamistA vuosittain
syyskuun alussa yhdessa "Sosialistisen naisliiton" kanssa. 278 Sosialistinaiset tekivat kuitenkin edustajakokouksessaan joulukuussa 1921
paatOksen punaorpojen paivan viettamisesta ensinunaisena heinakuuta, jolloin jarjestettaisiin tystivienjarjestkijen yhteisia juhlia ja levitettaisiin SSTP:n NaissihteeristOn punaorpo-rintamerkkia ja naisten lehden punaorpo-teemanumeroa. Vuodesta 1922 juhlia jarjestettiinkin
heinakuun ensirmnaisena sunnuntaina sosialistien hallinnassa olleen
Helsingin TyOvaenjirjestesjen punaorpotoimikunnan toimesta. Toimikunnassa oli vuonna 1926 yhteensa 41 jarjestiin edustajat. Vuonna
1927 jarjestOja oli 36 ja seuraavana vuonna 42. Vuosi 1929 jai toimikunnan viimeiseksi toimintavuodeksi, sills se lakkautettiin muiden
kommunistisiksi luonnehdittujen jarjestOjen tavoin heinakuussa
1930.279 Vaikka aloite punaorpopaivan viettamisesta oli tullutkin naisilta, ei punaorpotoimilcunnan johtoa voi sanoa naisvaltaiseksi. Toimikunnan edustajistoon kuului esimerkiksi vuonna 1926 naisista vain
Ida Reijonen, joka oli lipputoimikunnan puheenjohtaja. Ohjelmatoimikuntaan kuului Reijosen lisaksi kaksi muuta naisedustajaa. 28° Edustajat vaihdettiin vuosittain, mutta naisten osuus to'
an johdossa pysyi aihaisena.
Toimikunta luovutti piaasiassa Mustikkamaalla pidetyista juhlista
saadut tulot Suomen AnunattijkrjestOn maanlaajuiselle valtiollisten
vanlden ja punaorpojen huoltotoimikunnalle, 281 jolle sosialistien keraitnat avustusvarat kesIdtettiin. Suomen AnunattijirjestOn punaorpotoimikunta jakoikin avustuksia vuosina 1924-29. Sen jakamat varat
olivat paaosin tulleet lahjoituksina Yhdysvalloista ja Kanadasta. Avustusten maari laski 1920-luvun loppua kohti. Vuonna 1924 toimikunta
jakoi noin 140 000 markkaa, vuonna 1925 noin 46 000 markkaa,
vuonna 1926 noin 37 000 markkaa ja vuonna 1927 noin 41 000
markkaa. Vuonna 1928 summa oli alentunut jo 27 000 markkaan.
Seuraavana vuonna avustustoiminta lakkasi.282
Vasemmistososialistit ja kommunistit eivat suostuneet tulemaan
mukaan sosialidemokraattisten naisten aienunin esittamaan avustustoimintaan, sen sijaan he pyysivat sosialidemokraatteja omaan jarjes-

278 Suomen Sosialidemokraattisen TyOliisnaisliiton X edustajakokouksen pilytikirja
20.-22.5.1921, s. 25-26.
279 Helsingin TykivienjirjestOjen Punaorpotoimikunnan kertomukset 1926-29.
280 Kertomus Helsingin TyOva.enjarjestOjen Punaorpotoimikunnan toiminnasta vuonna 1926, s. 1-2.
281 Helsingin TykivienjarjestOjen Punaorpotoimikunnan kertomukset 1926-29.
282 Punainen Huolto 15.3.1929, no 2, s. 13.
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titiOnsA, "vaikkei porvarillisessa yhteiskunnassa tyOvienluokan orpojen
osa parane, vaan se tapahtuu vasta sosialismin toteutuessa, on kuitenkin mielestimme dna avustustoiminta sellainen asia, jossa mitkAan
periaatteelliset nakkikohdat eivAt saa olla esteena yhteistoiminnalle".283
Sosialidemokraatit suhtautuivat yhteistrlitarjoukseen periaatteessa
myOnteisesti, mutta kaytannOssa "on jotenkin todennalthista, etta yhteistoiminnasta heidan kanssaan ei tall y kertaa olisi vahiisimpiakAan
toiveita".284 Sen sijaan sosialidemokraatit etenivat aikaisemman suunnitelmansa mukaan ja alkoivat viettaâ vuodesta 1922 omia "turvattomain paivia". Paivan viettoa jatkettiin vuoteen 1925. Sosialidemokraattiset naiset jarjestivat punaorpojuhlia vuoteen 1928, jolloin "ne
menettivat kiinn.ostavuutensa ja mist y luovuttiin".285 Liitto jatkoi sen
jalkeen varattomien perheiden avustamista, sikali kuin se taloudellisesti oli mandollista.
Valtiollisten vankien huoltoyhdistykset
Sosialistinaisten tArkeimmaksi julkisen toiminnan muodoksi - punaorpotykin lisiksi - muodostui ty6 Valtiollisten Vankien Huoltoyhdistyksissa. Nina ei voi pitai pelkastain avustusjirjestiiina, vaan ennen
kaikkea poliittisina jarjestiiina, joiden kautta poliittinen aktiivisuus
kyettiin kanavoimaan. Ensimmaiset huoltoyhdistykset aloittivat toimintansa Tarnpereella ja HelsingissA. vuonna 1925 eli tilanteessa, jossa
SSTP oli lakkautettu eikA tyOlais- ja talonpoikaisnaisten edustajaliike
ollut viela saanut jalansijaa Suomessa. El ole sattuma, etta Helsingin
Valtiollisten Vankien Huoltoyhdistyksen ensirnmainen puheenjohtaja
oli kommunisti Elmi Peltolehto. Vuonna 1928 Peltolehto tuomittiin
ns. suuressa kommunistijutussa kandeksi vuodeksi vankeuteen.286
Helsingin Valtiollisten Vankien Huoltoyhdistyksen toiminnan perusta oli kAsityOseura. Jasenia yhdistykseen liittyi noire 500. Helsingin
yhdistys olikin suurin. Pienempiin Valtiollisten Vankien Huoltoyhdistyksiin kuului vain muutama kymmenen jasenta. 287 Vuosina 1926-29
toiminnassa oli parikyrrunentã huoltoyhdistysta, 288 joiden yhdyssitee283 SSTP:n NaissihteeristOn kirje 31.6.1921. TA.
284 Sos.dem. Trtilaisnaisten liiton Iiittotoimiktmnan pOyakirja 29.6.1921. TA.
285 Sos.dem.l'Olaisnaisten liiton Ilittotoimikunnan pOytakirja 18.12.1925. TA; Suomen Sosialidemokraattisen Tydaisnaisliiton XII edustajakokouksen pOytAlcirja 28.31.5.1929, s. 3.
286 Neuvostoliiton lahetystifon henkilOkuntaluettelot, 1937. EK XXXVI A 1. KA; Pulkkinen 1977.
287 Kilpi 1953, s. 225-226.

288 Luettelo huoltoyhdistyksista. Kansio 1 C. Ka.
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na oli Helsingin Valtiollisten Vankien Huoltoyhdistys ja sen kasity6seura. 289
Valtiollisten Vankien Huoltoyhdistysten saantOjen mukaan niiden
tarkoitus old mandollisuuksien mukaan huolehtia poliittisista syista
vapautensa menettaneiden ja heidan perheidensa avustamisesta.
Avustuksena toimitettiin vangeille luettavaa, hankittiin vapautuville
vangeille tytipaildcoja, tarjottiin vaate-, asunto- ja ruoka-apua seka
Oppiakseen tuntemaan vankeja oli yhdistysten jasenet
velvoitettu vierailemaan vankien luona vankiloissa ja ottamaan selvaa
heidan oloistaan siella.
Valtiollisten Vankien Huoltoyhdistysten luonnetta SKP:n poliittisena peitejarjestOna tukee niiden jasenten tarkka valikointi. Yhdistysten
yleishyOdyllisesta luonteesta huolimatta ei niihin otettu jaseniksi keta
tahansa. Jasenmaksun maksamisen lisaksi oli jaseneksi pyrkivan saatava yhdistyksen hallituksen hyvaksynta, jolla kontrolloitiin sits, etta
mukana oli vain luotettavia henkilOita. Varat avustustoimintaan kerattiin jasentuloilla, vapaaehtoisilla lahjoituksilla, arpajaisilla ja
KaytannOssa tulon hankinta oli kuitenkin naisten kasityOtoiminnan ja lahjoitusten varassa.
Huoltoyhdistysten keskuselimeksi valittu Helsingin yhdistys julkaisi
vuosina 1926-29 vuosikirjaa ja Punainen Huolto -lehtea. Vuonna 1928
yhdistyksen alaisuudessa toiminut Lastensiirtolatoimikunta julkaisi
"Orpojen Puolesta" -kirjasen. Nain valtiollisten vankien avustustoiminta ja punaorpoty6 keskittyivat samoihin kasiin. Vuosi 1928 oli vilkas
julkaisuvuosi. Helsingin yhdistys julkaisi kirjasen "Punaisten puolesta
- valkoisia vastaan", jossa selostettiin vuonna 1927 vangittujen viiden
ja huhtikuussa 1928 vangittujen 49 kommunistin oikeudenkayntia.
Samoihin aikoihin yhdistys julkaisi kirjasen "Isku valkoista terroria
kasvoihin". "Huuto syvyydesti" -kirjasen julkaisi puolestaan TykivienjarjestOjen Tiedonantaja -lehti.
Lasten siirtolatoiminta
Lasten kesasiirtolatoiminta yleistyi 1900-luvun alussa 291 porvarillisten
hyvantekevaisyysjarjestkijen perustettua kaupunkilapsille lomanviettopaikkoja "ruumista ja henked" tervehdytdvalle maaseudulle. Myiis
tyOlaisnaisjarjestOt olivat ennen kansalaissotaa jarjestaneet kesalornia
varsinkin paakaupungin lapsille. Valtiollisten Vankien Huoltoyhdistys-

289 Tyiilais- ja talonpoikaisnaisten maata kisittivan edustajakokouksen pOyCikirja
4.10.1925. TyOvAenjarjestOjen Tiedonantaja 5.10.1925.
290 Helsingin Valtiollisten Vankien Huoltoyhdistyksen sainat 1926. Ka.
291 Pulma 1987, s. 93.
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ten lastensiirtolatoiminta lahti kuitenkin punaorpolasten huollosta.
VVHY:n siirtolatoirninta kesidtettiin Helsingin yhdistykseen ja ensimmainen punaorpokoti 25 lapselle perustettiin Landen Enonsaarelle
kevaalla 1928. Tavoite oli saada siirtolat toimimaan ympari vuoden
ja perustaa niiti joka kaupunkiin. Mannerheimin lastensuojeluliiton
laitoksissa lapsista kasvatettiin sosialistien mukaan tyiivaenluokan vihollisia ja siksi tyOlaisten oli otettava ohjat man kasiinsa.
Punaorpokotien malli saatiin ulkomailta. Kominternin yhteydessa
toiminut Kansainvalinen Tyiivaen Apu oli perustanut siirtolan Freitaliin Saksaan. MyOs Ranskassa oli perustettu vastaavanlainen lastenkoti. Enonsaaren siirtolatoiminnan lihtiikohta oli "kasvattaa kunnollinen vara-armeija, joka saattaisi taistelumme paamaarian". Siirtolassa
noudatettiinkin tiukkaa paivajarjestysta, vaikka kaiken tystiskentelyn
tuli lahtei lasten oman toiminnan pohjalta. Kuivia luento- ja opetusmenetehnia ei kaytetty lainkaan, vaan "tarkoituksenmukaisia pioneerimuotoja", joihin kuului muun muassa hyvan ruumiillisen kunnon
yllapitaminen. Lapsille opetettiin pienesta pitaen kokousrutiinit ja
siirtolassa ilmestyi kasintehty lehti "Enonsaaren haukat" seka seinalehti "Itikka".292
Toukokuussa 1930 valmistui kohnas punaorpojen ja tyOlaislasten
kesasiirtola Mantsalaan. Edeffisena vuonna oil Kuopion Riistavedelle
perustettu siirtola. Myds Vaasassa ja Pietarsaaressa oli kesasiirtola,
mutta niiden yllapitajina olivat kunnat, joten sosialistinaisilla oli vain
vahaiset mandollisuudet vailcuttaa niiden toimintaan.293
Valtiollisten Vankien Huoltoyhdistysten jasenistO ja hallinto muodostui suureksi osaksi naisista, mutta kuten muissakin sosialistien
jarjestOissa, yhdistysten johdossa olivat yleensa miehet. Naiset keskittyivat varainkeruuseen. He myivit kasitiiita huutokaupoilla seka ompelivat vangeille ja heidin perheilleen vaatteita. Kasitykiseurojen merkitys tarkeana toimintamuotona alkoi jalleen korostua 1920-luvun lopulle tultaessa ja 1920-luvun alun vasemmistolaisuus, johon liittyi
naisten erffiistoiminnan ja -toimintamuotojen kieltatninen, sai vaistya.
Paitsi etti kasitytitoiminta tuotti taloudellista hytitya, nahtiin sen
mykis tuovan passiivisia naisia liikkeeseen. 294 Siten palattiin takaisin
naisia lahella oleviin toimintamuotoihin ja saavutettiin siina heti tuloksia.
Huoltoyhdistysten toimintaa leimasi voimakas vallan keskittaminen.
Kaikki vankilaan lahetettavat paketit tuli toimittaa huoltoyhdistyksille
292 Orpojen puolesta 1928, s. 2-10.
293 Luettelo punaorpojen ja tyOliislasten kesisiirtoloista 1929. Kansio 1 C. Ka; Valtiollisten Vankien Huoltoyhdistyksen kirje 27.6.1929. Kansio 1 C. Ka.
294 Huoltoyhdistysten vuosikertomuksia vuodelta 1926. Vuosikirja Alkaa unohtako
meita 1926, s. 32-33, 50-58; Punainen Huolto 15.6.1929, no 3, s. 16.
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tai ainakin tehda ilmoitus niista. 295 Naisten oli erityisesti kunnostauduttava vankien auttamisessa ja kasvatettava omista pojistaan uusia
vapaustaistelijoita. 296 Vangituille puolestaan korostettiin, ettei luokkataistelija saa anoa armoa luokkaviholliseltaan. Han ei tee rikosta taistellessaan porvarillista yhteiskuntaa vastaan, eika nain ollen saa pyytad armoakaan joutuessaan kostonhimon uhriksi. Armonanominen
nahtiin tyOvienluokan moraalin vastaisena tekona. Vankilaan mene'nista pidettiin kunnon luokkataistelijalle kunniakkaana, ei hapeallisena.297
1930-luvulla vasemmistosiiven naisten huoltoty6 liittyi kansainvalisen Punainen apu -jarjestiin eli MOPR:n toimintaan. Sosialidemokraattisen naisliiton suuri avustushanke oli vuosina 1936-39 toimeenpannut Espanjan lasten avustuskeraykset.298
AitienpaivA ja kansainvAlinen naistenpaivA.

Aitiyden arvostus lapaisi suomalaisen yhteiskunnan sotienvalisella
kaudella. "Aitiys on inhimillista, tunnustusta ja kiitosta ansaitsevaa
asevelvollisuutta" julisti Sylvi-Kyllikki Kilpi. 2" Nakyvin osoitus siita oil
aitienpaivan vieton aloittaminen. Ei ole satttuna, etta ensinunaiset ditienpaivat jarjestettiin Suomessa vuonna 1918. Alun perin Yhdysvalloista vuonna 1907 alkunsa saanut tapa levisi nopeasti Kanadaan
ja Australiaan. Euroopassa paivan vietto aloitettiin ensiksi Belgiassa
vuonna 1913, josta se levisi muihin maihin. Suomeen aitienpaivan
vieton toi Kotikasvatusyhdistys, joka oli perustettu vuonna 1907 vahvistamaan kotien ja Eden merkitysta. Yhdistyksen sihteeri Vilho Reima teki vuonna 1910 matkan Yhdysvaltoihin, jossa Etienpaivan vietto
oli saanut innostuneen vastaanoton. Suomessa paivan viettoon ei oltu
viela tuolloin valmiita - vasta kansalaissodan jalkeen aika oli otollinen.
Ensimmaisten juhlien kunniavieraita olivat ymmaffettavasti kaatuneiden valkoisten aidit. 300 Aitienpaivaa vietettiin aluksi itsendisen, valkoisen Suomen juhlana, miksi myiis tykivaenpuolueiden naiset sen
mielsivit.

295 Punainen Huolto 15.6.1929, no 3, s. 17.
296 Punainen Huolto 15.3.1929, no 2, s. 12.
297 Punainen Huolto 15.6.1929, no 3, s. 17.
298 Ks. lihemmin Kilpi 1953, s. 228-233; Tyiin naisen juhlavuosi 1950, s. 170-173.
299 Kilpi 1937, s. 49.
300 Dille 1979, s. 127-128.
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Kansainvalisen sosialistisen naisliikkeen ensimtnaista naistenpaivaa
vietettun Keski-Euroopassa maaliskuussa 1911. Edellisena vuonna oli
kansainvalisessa sosialistinaisten kokouksessa KOOpenhaminassa tehty paatos kansainvilisen naistenplivan vietosta. Ruotsissa paivaa vietettiin ensinnnaisen kerran toukokuussa 1912 ja Suomessa maaliskuussa 1914. Jo edellisena vuonna oli naistenpaivaa vietetty TyOlaisnaisen levityskampanjan merkeissa, mutta naistenplivamielenosoituksia pidettiin ensimmaisen kerran kandeksas maaliskuuta
1914. 3°' Sosialidemokraattisen naisliiton hajaannuksen mystita paivan
luonne hieman muuttui. Kommunistit ja vasemmistososialistit alkoivat pitaa sits yleisena agitaatiopaivana ja sosialidemokraatit korostivat
juhlissaan naisten merldtysta rauhantyOssa. Yhteisia juhlia tyOvaenpuolueiden naiset eivat suostuneet viettamain.
Tykilaisnaisten suhtautuminen aitienpaivan viettoon muuttui 1920luvun lopulla. Merkittivia on, etta Sosialidemokraattinen naisliitto
teki paatOksen aitienpaivan viettamisesta 8. marraskuuta 1929, 302 eli
samana vuonna kuin kotitalouskurssit hyvaksyttiin sen ohjelmaan.
Asiaa oli pohdittu aikaisemmin twin liiton johdossa kuin osastoissakin.
Eraat osastot olivat ehtineet jarjestaa jo muutamana vuonna omia iitienpkvajuhlia porvarillisten naisten Juhlien rinnalla. Ne olivat saaneet innostuneen vastaanoton, minks takia sosialidemokraattinen
naisliitto tavallaan legitimoi jo tapahtuneen. Vuonna 1930 liitto 1ahetti puhujansa kandeksalle paikkakunnalle aitienpaivajuhliin. Seuraavana vuonna puhujia lahetettiin jo 16 paikkakunnalle.303
Suurin syy iitienpaivin hyvaksymiselle liiton ohjelmaan oli sen saama suosio tytilaisnaisten keskuudessa. Porvarillisten naisten juhlat
jarjestettiin yleensi rukoushuoneilla tai seuraintaloilla, joista tyOlaisaidit haluttiin tyOvaentaloille. TyOlaisnaisten oli siksi jarjestettava
omia juhlia, joissa hyvan ja "tylivaenluokan taisteluhenkeen sopivan
ohjelman muodossa, muistetaan kovia kokeneita, unohdettuja tys5laisliteja ja tarjotaan heille valistusta ja virkistysta".
Aitienpaivan juhlaohjelma omaksuttiin osittain porvarillisten naisten juhlista. Lieksassa tilaisuuteen saapuneille aideille annettiin kukIda seka tarjottiin kahvia ja virvoitusjuomia. Selostuksen mukaan
poistuivat tyytyvaisin mielin heille omistetusta juhlasta". Tienhaarassa ojennettiin aideille valkovuokkoja ja Tampereella lapset jakoivat
osanottajille omenoita ja karamelleja. Juhlien ohjelmasta vastasivat
paaasiassa lapset: oli lausuntaa, kuorolaulua, puheita, naytelmia,

301 Hentil
l - Lihteetunaki 1990, s. 19, 54-57.
302 Sosialidemokraattisen tytiliisnaisten liiton liittotoitniktuman pOytAkirja 8.11.1929.
TA.
303 Kertomus Sos.-dem. TyOlaisnaisliiton toiminnasta 1.6.1929-1.9.1932, s. 14.
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kertomuksia ja torvisoittoa.3"
Aitienpaivan vietto omaksuttiin sosialidemokraattisessa naisliitossa
yksimielisesti ja nopeasti tarkeiksi toimintamuodoksi, joka yeti mukaan myOs "passiivisia" naisia. Ihmeteltiinpa sits, ettei aikaisemmin
ollut ryhdytty niin suosittuun toimintaan, varsinkin kun se sopi naisliiton "aatteeseen". Paivan nimen muuttamista "vanhempain paivaksi"
ehdotettiin, ettei olisi suoraan tarvinnut lainata sits porvarillisten naisten juhlista. Ehdotus ei kuitenkaan saanut kannatusta ja juhla pysyi
entisen nimisena. Jotta juhlat olisivat saaneet laajemman kannatuksen, oli naisyhdistysten tehtiva koota niin lasten-, nuoriso- kuin urheilujarjestikkin mukaan juhlan jarjestelyyn. Tilaisuuksissa nahtiin
hyva mandollisuus harjoittaa mytis varhaisnuorisotptita aitien valistamisen ohessa.305
Myiis sosialistinaiset pohtivat aitienpaivan viettoa 1920-luvun lopulla. Turun sosialistinaiset olivat toukokuussa 1928 jarjestaneet
aitienpaivan omalla ohjelmallaan ja saaneet siita varsin hyvan tuloksen: tyifolaisnaiset olivat tulleet juhliin ja nain estyneet menemasta
porvarillisten naisten tilaisuuksiin. Osa sosialisteista vastusti jyrkisti
aitienpaivan viettoa. Heidan mukaansa kansainvalisen naistenpaivin
viettoa tuli sen sijaan vahvistaa vastikkeena iitienpaivalle. Osa oli sits
mielta, etti ainakin juhlan nimi oli vaihdettava. Toisaalta aitienpaivan
vietto nahtiin poliittisesti vaikeana aikana yhtena mandollisena toimintamuotona. Sosialistinaiset eivat ottaneet neuvottelukokouksessaan selkeasti kantaa paivan viettoon, mutta osa osastoista otti sen
yhdeksi toitnintamuodokseen, 306 ja sen suosio kasvoi 1930-luvulla.
Nain tykivaenpuolueiden naisjarjestOt olivat omaksuneet porvarillisen juhlaperinteen ja muuntaneet sen omia tarkoitusperiain vastaavaksi. Tarkea peruste rinnakkaisjuhlan jarjestamiselle oli ajan
vaatimusten seuraaminen ja ennen kaikkea kosketuksen saaminen potentiaaliseen kannattajakuntaan.
Arvokasta huolenpitoa
Kansalaissodan jalldselvittely leimasi tyOlaisnaisaktiivien tykimuotoja
1920-luvulla. Valtiolliset vangit, punaorvot ja aidillisten hyveiden korostaminen kuuluivat niin sosialidemokraattien kuin vasemmistososialistienkin ohjelmiin. Yhtaalta tykimuodot nousivat suoraan arjen
tarpeista, toisaalta Widen painoarvo kasvoi yhteiskunnallista aitiytta
304 "Aitienpaivajuhlat". Toveritar 10/1931, s. 146-148.
305 "Aitienpaivin vietto". Suomen Sosialidemokraattisen TyOlaisnaisliiton XIII edustajakokouksen perakirja 28.-31.10.1932, s. 16-19.
ja talonpoikaisnaisten edustajakokouksen pOytikirja 5.-6.10.1929, s. 17-20.
306 TO
EK I XI A - XI A 2 a. KA; TyOlais- ja talonpoikaisnaisten lehti 5/1928, s. 4.
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ja yhteista vastuuta korostavista nakemyksista. Kasvatustehtivan arvostus nousi sits mukaa kuin yhteiskunnalliset jarjestelmat, kuten
koululaitos, alkoivat ottaa vastuuta aikaisemmin perheelle kuuluneista
tehtavista.

3. Ihannenaiset
Kullakin aikakaudella on omat naisihanteensa. 1920-luvun naisideaalit
rakentuivat itsenaistymisen, sodan jalkeisen jalleenrakennuksen ja Venajan vallankumoustapahtumien kuohuvan murroksen ilmapiirissa.
Kansanvalistajina myOs tyOlaisnaisjarjestOt esittelivat
naistyyppeji. Esittelyn taustalla oli laajempi pyrkimys muuttaa ty6vaenluokan naisten ja heidan kauttaan tyOlaisperheiden elamantapaa.
Elarnantapaan Ifittyvat muutokset nakyivat tai nuden haluttiin nakyvan
niin tytilaisnaisten asenteissa kuin heidan ulkoisessa olemuksessaan.
Kohti dynaamista aiti-halunoa
Aitiyden glorifiointi, naisten kasvattajanroolin korostaminen ja perheenemantien kansantaloudellisen merkityksen painottaminen olivat
koti-ideologian keskeinen sisalto. Suuntauksen, jonka juuret olivat
1800-luvulla, vaatimus oli selkea: pelastakaa naiset kodeille. Koti-ideologian rinnalla alkoi kuitenkin vahvistua nakemys naisten oikeudesta
kayda ansiotyOssa. 1920-luvun aid ei enia valttimatta nayttaytynyt
romantiikan ajan pyoreana ja aidillisena, vaan dynaamisena, osallistuvana ja ulospain suuntautuvana hahmona.307
Ty011isnaisjarjestOille, jotka alkoivat levittia koti-ideologiaa palkkatyOlaisnaisille, vaatimus Edin jaamisesti kotiin ei ollut uusi. Ajatuksella aidin roolista kasvattajana ja vaatimuksella tyOlaisnaisten oikeudesta jaida kotiaidiksi oli vanhat perinteet sosialistisessa naisliikkeessä. Kansainvilisessa tykiliisnaislilldceessa muun muassa Clara Zetkin,
jonka vaikutus Suomen tyOlaisnaisliiIckeen ohjelman muotoutumiseen
on ollut kiistaton,308 korosti vuosisadan vaihteessa naisten paikan olevan kotona lasten kasvattamiseksi sosialistiseen ajatteluun. Monille
tyOlaisnaisille taysipaivainen tai osapiivainen palkkatyiilaisyys oli kuitenkin perheen toimeentulon kannalta valttamitlinta ja mandollisuus
jaida kotiin lasten synnyttamisen jalkeen ilman taloudellisia huolia
oli Suomessa etuoikeus.
307 Ruotsissa suuntaus liittyi kansankodin rakentamiseen: vahva edistysusko ja uuden
kansallisen identiteetin vahvistaminen muokkasivat myOs perheenemannistã luotua kuvaa. AstrOm 1985, s. 200-209.
308 Lahteeruniki 1989, s. 141-146; Hentila 1989, s. 162-164.
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Naisen paikka ja paivakotikysymys
Kiistely paivakodeista ihnentia oivaffisesti tykilaisnaisten muuttuvia
kasityksia naisen paikasta. Kiista kaytiin tyedaisnaisliiton hajaannustaistelun yhteydessi. Sosialidemokraattinen naisliitto oh te/myt jo
vuonna 1905 periaatepaatOksen, jossa se tuki paivakotien perustamista.
vuoden 1919 kokouksessa, joka jai liiton sosialidemokraattien, vasenimistososialistien ja kommunistien viimeiseksi yhteiseksi kokoukseksi, paivakodit nousivat yhdeksi kiistakysymykseksi
taisteltaessa kannattajakurmasta.
Sosialidemokraattinen siipi puolusti paivakotien perustamista arjen
tarpeilla. Naisliitossa oli tehty merkittava havainto: uusia jasenia oh
tullut liittoon juuri aitiysvakuutuskasittelyn yhteydessa. Osastot olivat
mykis suoraan vaatineet paivakotien perustamista. Sosialidemokraatit
vaativat kunnallisia, puolueettomia laitoksia, jolloin paastaisiin tyOlaisia no5yryyttivasta yksityisesta hyvintekevaisyydesta ja epailyttavista
kasvatustavoitteista.
Naisliiton vasemmistosiipi vastusti paivakotien perustamista vuoden 1919 kokouksessa, joskin heidan nakemyksensa muuttui my&
hemmin 1920-luvulla plivakoteja suosivaksi. Muuttuneessa poliittisessa tilanteessa paivakotien perustamisen todettiin sotivan naisten toimintaperiaatteita vastaan. Ne nahtiin pikkuparannuksiksi, jotka estivat yhteiskunnallisten olojen kehittymisen sellaisiksi, etta jokaisella
aidilla olisi tilaisuus kasvattaa ja hoitaa itse lapsensa. Paivakotien vastustajat nimesivat ne sosialidemokratian irvikuviksi, jotka aiheuttavat
naisille enemman vahinkoa kuin hylitya. Aideille vaadittiin niin suurta
avustusta yhteiskunnalta, ettei heidan tarvinnut kayda toissa kodin
ulkopuolella.3°9
Suomalaisten kommunistien piivikotien vastustamista ei voida selittaa yksin ideologisilla syilli, olihan Neuvosto-Venajalla painvastoin
pyrkimys ohjata naiset tyiielamaan, pois tuottamattomaksi luonnehditusta kotityiista. Naisliiton hajaannuskokouksessa kiihkeana kaynyt
keskustelu kuvasti ajan henkea - tykilaisnaisten paikka osoitettiin
Kannanotto oh sidoksissa mykis poliittiseen taktiikkaan. Korostamalla aidin paikkaa kotona, uskottiin saatavan kentin kannatus
omalle asialle.31°

309 Sosialidemokraattisen Naisliiton IX edustajakokouksen peTtakirja 5.-7.12.1919, s.
20-24.
310 Atnmatillisen valistustyOn harjoittaminen naisten keskuudessa. Alustuksia ja ehdotuksia Suomen Sosialidemokraattisen TyOlaisnaisten Liiton XI edustajakokoukselle
1926, s. 21-24; Tyikitekevan luokan naisille. Suomen AnunattijarjestOn julkaisu 1926,
s. 3; Kaupunkien ja maaseudun tykitatekeville naisille. Suomen AnunattijarjestOn lentokirjanen 1929, s. 7.
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Kuvassa olevaa
Eva Sassi-Korhosta
(1895-?) naisliittolaisveteraani Aura
Kiiskinen on kuvannut vallankumouksen sankarittareksi. Sassi s.
Laurikkala, oll ammatiltaan ompelija, kun han liittyi
emannOitsifilksi punakaartiin Viipurin maalaiskunnassa vuonna 1918.
Han pakeni seuraa•
vana vuonna New
vosto-Veniifiille fa
liittyi SKP:seen
vuonna 1920. Vuosina 1921-22 han
opiskeli Leinnen va-

hemmistOkansallisuuksien Kommunistisessa Y7iopistossa, fonka falkeen
palasi Suomeen pu-

riorgan4saattoriksi
Pohjois-Hilmeen ja
Satakunnan phirelhin. Vuonna 1928
;Janet tuomittlin
valtiopetoksen valmistelusta ja
avunannosta
maanpetokseen viideksi vuodeksi vankilaan. Sassi vapautui 1932 fa stirtyl salateitse New
vostoliittoon sew
raavana vuonna.
Vuonna 1938 hanet tuomittiin vapausrangaistukseen Marinskin leirille. hde: Etsivdn Keskuspolasin
raportit. KA. Kuva:
Kansan Arkisto.

Vallankumouksen sankarittaret
"Eihan vastuuntunnetta voi pyytaakaan ihmisiltã, joille alituisesti
opetetaan, etta porvari on yhteiskunnan suuri paha, etta omaisuus
on tasattava, eta niiita joilla on, on otettava ja jaettava ns. kansalle"
(Lotta Svard-lehti 1/1929, s. 14).
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Huolimatta siitA, etta 1920-luvun loppupuolella naisjarjestOjen toimintamuodot alkoivat kodinhoitotystin osalta yhteniistyâ, hallitsi aikakautta syva ideologinen jako, mikd nakyi mytis naisihanteissa. Valtavirran
kotikeskeisesta naiskuvasta poiketen kommunistinaiset lahtivAt ohjelmissaan Neuvosto-VenajAn ja kansainvalisen kommunistisen liikkeen
malliin nojaten vapauttamaan naista keittiiisti. Kotona tykiskentelevAt
naiset edustivat tamin lasityksen mukaan yhteiskunnallisesti tuottamatonta tyota, sen sijaan naisten osanotto tuottavaan so. kodin ulkopuoliseen tyiihkin asetettiin naisemansipaation ja samalla luokkaemansipaation keskeiseksi ehdoksi.311
Suomen kommunistien omaksumalla bolsevistisen naisen ihanteella
oli oma historiansa. Bolsevikit olivat saaneet vaikutteita yhtaalta eurooppalaisilta ajattelijoilta, kuten August Bebelilta, John Stuart Millilta, George Sandilta ja Henrik Ibsenilta, toisaalta naisihanteen rakentumiseen olivat vaikuttaneet 1860-luvun venaláisten kirjailijoiden
teokset, kuten Nikolai Tsernyshevskyn ja Ivan Turgenevin romaanit.
MyOs venAlaiset, 1870-luvun vallankumoukselliseen toimintaan osallistuneet naiset olivat esikuvina.312 Uuden naisen imagoa alkoivat levittai muun muassa Inessa Armand ja Alexandra Kollontai. HeidAn
tarkoituksenaan ei kuitenkaan ollut luoda tavallisista tykilaisnaisista
vallankumouksen sankarittaria, vaan jo kaytann011ista syista he osoittivat valistuksensa etupIissi koulutetulle ja siten vastaanottavimmalle
yleistille. Puoluejarjestelen maalaisnaisille osoittamassa valistuksessa
naisemansipaatio tarkoitti helpotusta arkielamdan, ei perinpohjaista
elamãn uudelleen jarjestelya. Tasa-arvoisuus merkitsi poliittisia oikeuksia, oikeutta avioeroon, tyiisuojelua, samapalkkaisuutta ja lastenhoidon tukea. Sen sijaan uskonnon, perheen ja naisten perinteisten
roolien arvostelua kaidettiin. Propagandan paapaino oli niissa ominaisuuksissa, joita uuden neuvostonaisen tuli omata. Hinen oli oltava
ahkera, vaatimaton, kaytann011inen ja uhrautuva. 313 Sisallissodan aikana venalaisten feministien naisagitaatiota siedettiin puolueen eheyden
vuoksi, muttei enia myeshemmin 1920-luvulla. Seuraavalla vuosikymmenella kotikeskeinen aitihaluno palautettiin jalleen i/aannenaiseksi
ja militantti sankaritartyyppi sai osittain vAistya.
Toivo Antikaisen kerrotaan luonnehtineen kommunistiseen toimintaan osallistuneita naisia seuraavasti: "Ne ovat vain tavallisia akkoja,
mutta ne ovat tehneet vasta hyval tyiita puolueessa yhteysmiehinA,
asunnon pitAjina ja sellaisina". 314 Suurinta osaa maanalaiseen toimin311 Lenin: Marx - Engels - Lenin 1977, s. 192-194.
312 Naiskysymyksen noususta Venajalla Stites 1987, s. 247-249; Glickman 1984.
313 Evans Clements 1985, s. 220-237.
314 Vuosien 1918-39 kokoeltnat, Mantere Hilma. Ka.
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taan osallistuneista naisista voidaankin luonnehtia tavallisiksi sikali,
etteivat he nousseet erikoiseen asemaan puolueen hierarkiassa. He
eivat myOskaan poikenneet esimerkiksi peruskoulutukseltaan muista
tyOlaisnaisista. Helsingissa toimivat naiset olivat siviiliarnmateiltaan
muun muassa siivoojia ja palvelijattaria. Yksi johtavista naisista oil.
Eva Korhonen (Sassi), jonka miellettiin edustavan puhtaimmillaan
kommunistista naistyyppia - nuorta, tietoista, rohkeaa, uhrautuvaa ja
kurinalaista. Neuvosto-Venajalle kansalaissodan jalkeen paennut naisliittolaisveteraani Aura Kliskinen on kuvannut hanta seuraavasti:315
"Eva Korhonen oli eras vallankumousliikkeen sankaritar, joka
elamansa pyhittanyt Suomen tptivaenluokan vapautuksen asialle.
Han oli yksi niista ensimmaisista, joka oli vannoutunut kommunistisen aatteen levittija, joka saistimatta terveyttaan tai henkeaan
vuosien ajan toimi rajan ylittljana. Kuinka usein han tulikaan rajan
yli markana ja melkein loppuun uupuneena. Sattuipa nankin, etta
Rajajoki piti kahlata kainaloita mytiten tai puoleksi uiden veden
lanuntista huolimatta. Joskus Eva kertoi, miten jaapuikot helisivat
hameen helmoissa Rajajoen onnellisesti ylitettya, kun juostiin lampimain korsuun tai mOlddin saamaan kuivaa paille ja lamminta
sisalle. Eva oli spesialisoitunut asiamies. Tunsi tiet ja tiettOmat matkareitit seka joukon ihmisia, joiden apuun saattoi luottaa."
Kommunistisen liikkeen naiskuva oli lahella sits fyysisesti poikamaista ja rohkeaa nuoren lansimaisen naissukupolven ihannetta, joka selkeasti poikkesi perheellisen naisen ideaalista. Suomalaiset kommunistit naldvat lansimaisen naisihanteen kuitenkin elitistisena ja tuomitsivat ylaluokkaisten nuorten naisten ja miesten joutilaisuuden. Heidat
rirmastettiin laitakaupungin vetelehtivain sakilaisnuorisoon. Molemmat olivat loisia ja siten tytivaenluokan vihollisia.316
Urheilijaneitokaiset
"Tyedaisnainen, joka istuu tai seisoo, tehden yksitoikkoista tyiitaan
epaterveellisissi, ilmattomissa tykipaikoissa, saastyisi useassa tapauksessa painsarylta, hermostumiselta ja heikkoudelta, jos han
voimistelisi saann011isesti. Jos han olisi sainntillinen tyOssain ja levossaan, puhdas tavoissaan, esiintymisessaan ja kodissaan." (TWlaisnaisten Urheilulehti Kesa 1921, s. 5).
Sosialidemokraatti Aino Lehtokosken aloitteesta toimeenpannun ja
noin 9 000 tyOlaisnuorta kisittineen tutkimuksen (1928) mukaan
tyOssi kayvat nuoret naiset olivat sairaampia kuin ikáisensa miehet.
315 Aura Kiiskisen muistelmia II, s. 45-46. Ka.
316 Id ja Linsi 16/1924, s. 245.
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Eniten sairastivat kutoma-, nahka- ja lankateollisuustytilaiset, mutta
myOs maataloustyOlaiset. Taudeista tuberkuloosi kylvi nuorisonkin
keskuudessa eniten tuhoa. 317 Urheilulla nahtiin olevan kauaskantoisia
vaikutuksia aitien hyvinvointiin ja sita kautta imevaiskuolleisuuden
vahenemiseen.
Tarkein tyOlaisnaisten ruumiinkulttuurin kohottaja oli TyOvaen Urheiluliitto, joka perusti TyOlaisnaisten Urheilulehden vuonna 1921.
Urheilutoiminnan tavoitteena oli seka henkisesti etta fyysisesti voimakas tykivienluokka. Urheilijanuorukaiset puolestaan odottivat "naisista kehittyvan, ei mitain atleetteja, vaan sopusuhtaisia, terveita ja
reippaita tovereita miehille, tovereita jotka eivat saa voimaillessaan
vahaakaan menettaa naisellisista suloistaan".318
TyOlaisnaisten Urheilulehden suurin tehtava oli nuorten naisten
asenteiden muokkaus, uudenlaisen elarnanasenteen opettaminen.
Naisia vaadittiin raittiiseen ulkoilmaan tunkkaisista sisatiloista ja varoitettiin jaamasta sunnuntaina, ainoana vapaapaivana, "roskakirjallisuuden" pariin. Sild huoleen olikin aihetta, etta viihderomaanien
suosio kasvoi sotienvalisella kaudella huomattavasti. Terveydellisiin
syihin vedoten kehotettiin laajemminkin kiinnittamaan huomio niin
henkiltikohtaiseen kuin kotienkin hygieniaan. 319 Puhtaudella katsottiin olevan suora vaikutus mykis siveyteen.32°
Vaistimatiin kiistakysymys, joka nousi naisten urheiluharrastuksen
lisaintyessi oli heidan osallistumisensa kilpailuihin. Vallitseva kasitys
oli, etta kilpailu oli naisen luonnon vastaista. Murtaakseen naita ennakkoluuloja TyOlaisnaisten Urheilulehti jarjesti kiertokyselyt vuosina
1923 ja 1925. Vastauksissa, joissa kilpailuja pidettiin naisille sopimattomina, nahtiin niiden vahingoittavan naisten ruumiillista ja henkista
kehitysta. Niita pidettiin lisaksi sopimattomina kauneudellisista syista
- ne muuttivat naiset miesmaisiksi, vielapa turmelivat heidan terveytensa ponnistusten ja liikarasituksen seurauksena. Lisaksi kilpailussa tavoiteltiin palkintoja ja kunniaa, mika kasvatti naisille sopimatonta ylpeytta, turhamaista itsetuntoa ja tyytymattOmyytta. YksilOkilpailujen sijasta kannatettiin joukkuekilpailuja ja urheilumerkkijarjestelman kehittimista terveellisen urheilun suosion lisaamiseksi. Tavoitteina tuli olla terveelta pohjalta nouseva kansanurheilu, eivat yksilOsuoritukset.321 Kaytännkin seuratyOssa kilpaurheilu hyvaksyttiin
317 SVT XXXII 13, Tytilaisnuorisotutkimus 1935, s. 88; "Nuorisotutkimus", kirj. Aino
Lehtokoski. Koti 1933, s. 93-99.
318 Tytilaisnaisten 'Urheilulehti 7/1922, s. 81.
319 Tykilaisnaisten Urheilulehti Kesi 1921, s. 3.
320 Tydlaisnaisten Urheilulehti 12/1922, s. 145.
321 TyOlaisnaisten Urheilulehti 5/1922, s. 54-55, 2/1923, s. 22, 5/1923, s. 63-64,
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myOs naisille.
Ruumfinkulttuuriin liittyi terveydellisten tekijOiden lisaksi esteettinen puolensa. Ihanteellisen ihmisvartalon malli lainattiin lansimaiseen
tapaan antiikin kuvataiteesta. Sosialistisen realismin nousu NeuvostoIiiton taiteessa ja keskustelut uudesta moraalista vaikuttivat my8s suomalaisten tyOvaenjohtapen asenteisiin. TyOlaisnaisten lehtien kuvatoimitukset kayttivat runsaasti ihanteellisina pidettyja alastomia tai harsoihin puettuja ihmisfiguureja. Uuden tanssitaiteen esittely sai myOs
palstatilaa, Isadora Duncanin elamantapaa ja tanssin uutta aaltoa tehtiin tunnetuksi tavallisille tyOlaisnaisille.322 Nun ikaan kainnettiin saksalaisia kirjoituksia naisten rutuniinkuIttuurista.323
Vanhan tyiivienliikkeen perinteen mukaisesti tuomittfin kuitenkin
alastomuuteen Iiittyva kaksinaismoraali:
"Kumpi on havettavampaa, puutteellisesti pukeutuminen wilco
puhdas alastomuus. Kun tarkoituksellisesti pukeudutaan arsyttamaan toista sukupuolta, nun se on rivoa, mutta alaston ruumis ei
voi olla rivo pellcassa alastomuudessaan." (TyOlais- ja Talonpoikaisnaisten lehti 6/1929, s. 11).
Porvarillisten piirien kielteista suhtautumista alastomuuteen (paitsi
uuteen tanssitaiteeseen) pidettiin kaksinaismoraalin selvimpana ilmentymana. Tykivaenlehdissa julistettiin, ettei "nykyaikaista yhteiskuntaa kohota tekopyha haveliaisyys, joka kieltaa uimisen alastomana, olkoonpa sitten kysymys aurinko- tai vesikylvyista ulkosalla".324
Demokratisoituva muoti
"Jarkevaan siistipukeutumiseen on kuljettava harkinnan, valikoimisen ja itsthillinnan tieti. Siis samaa tieta, jolla saavutetaan suurempiakin asioita." (Koti 1930, s. 67).
Nain opasti Kulutusosuuskuntien Keskusliiton vuosikirja Koti,325
jonka taustavoimat olivat sosialidemokraattisia osuustoimintanaisia ja
-miehia. Se pyrki olemaan asiantuntijajulkaisu, jossa polfittisesti sitoutumattomat ammatti-ihmiset kirjoittivat kodin piiriin liittyvia valistuskirjoituksia etupaissa perheenemannille.

5/1925, s. 80-81 ja 6/1925, s. 93-97; Ks. mrlis Laine 1989, s. 186-209.
322 Toveritar 20/1927, s. 246.

323 Mm. TyOlaisnaisten Urheilulehti 7/1924, s. 94-95 ja 5/1926, s. 53-55.
324 TyOläis- ja Talonpoikaisnaisten lehti 6/1929.
325 Koti-vuosikirjalla ei ole mitain tekemistA Kotikasvatusyhdistyksen julkaiseman
kristillis-siveellisen Koti-lehden kanssa.
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Pukeutumisohjeiden ilmestyminen tyOlaisnaisten lehtiin 1920-luvulla oli yksi osoitus taloudellisten ja sosiaalisten olojen muuttumisesta.
Nuorten naisten laaja tyOssakaynti ja oma taloudenpito takasivat
useimmille tykilaisnaisille aikaisempaa paremmat mandollisuudet
muodinmukaisten vaatteiden hankkimiseen. TyOlaistytOilla oli myiis
enenunan vapaa-aikaa kaytettavãksi vaateostoksiin ty6paivan lyhennyttya. Lisaksi vaateteollisuudessa alettiin 1920-luvulla valmistaa kalliiden vaatteiden edullisia jaljitelmia, mika mandollisti muodikkaiden
asujen hankkimisen. Kotikutoisten ja epimuodikkailcsi koettujen vaatteiden sijasta alettiin suosia keveampia trikoo- ja puuvillavaatteita.
TyOlaisnaisten lehtien pukeutumisohjeissa korostettiin ennen kaikkea terveydellisyytta, mutta mykis karanniillisyytta ja asiallisuutta. Sosialidemokraattinen naisllitto kustansi vuonna 1928 Kaarina Karin kirjasen "Kuinka sailytat kauemmin nuoruutesi", jossa tykilaisnaisia opastettiin oikeaan pukeutumiseen. Hameen helman nousemisen polven
alapuolelle arveltiin aiheuttavan varsinkin kuukautisten aikana kylmettymisia ja tauteja. Lisaksi varoitettiin ohuista sukista, kumisukkanauhoista ja kireista hatuista. 326 Terveyden lisaksi asiantuntija-artikkeleissa tuli esille saadynmukaisen pukeutumisen vaatimus, vaikka
todettiinkin etta vallitseva arkimuoti oli "demokraattista ja kaytituVillista". Siina miss y porvarisrouvat halusivat pukeutumisellaan tietoisesti erottautua tavallisesta rahvaasta, suns tyOlaisnaiset koettivat paasta
"vaatteistaan trtilainen tunnetaan" -leimasta. Pukeutumisella ja kelpoisuudella nahtiin olevan selvan yhteyden:
jonka puku on
levaperaan jatetty tai Man kehno hanen asemalleen tai umpitnahkaisesti sommiteltu, ei vaikuta tarmokkaalta ja arvokkaalta". 327 Ohjeissa
ldinnitettiin huomio ensisijassa kodin ulkopuolella tyOskentelevien
naisten pukeutumiseen. Kotona oleville suositeltiin yksinkertaista ja
helppokayttedsta arkiasua ja erillista juhlapukua.
Naisten urheiluharrastuksen lisaantyessa tandennettiin pukeutumisen asiallisuutta. TyMem, juhlaan ja vapaa-aikaan oli varattava omat
asunsa, minks lisaksi oli otettava huomioon vuodenaikojen tarpeet
ja tilaisuuksien luonne. Urheiluharrastus sai mystis naiset pukeutumaan housuihin. UrheilijatytOilla oli viela 1920-luvun alussa polviin
ulottuvat "mekkopuvut", mutta vahitellen polvihousujen kaytte5 yleistyi varsinkin uimaharrastuksen myOta, sills "ei voitu jarjellisesti ajatellakaan, etta joke lahtisi uimaan painava hame pialla". 328 Housuasujen kaavoja levitettiin urheilulehtien valitykselld, sills joukkueur-

326 Karl 1928: kirjanen sisilda 78 sivua ohjeita terveydesti ytivalvorniseen ja auringonvalon merkityksesta hermoston hoitoon. Opas paAttyy lukuun "Ala levit y tauteja!".
327 Koti 1930, s. 66.
328 Tyiillisnaisten Urheilulehti 2/1921, s. 27, 8/1932,
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s. 31

ja Vappu 1927, s. 71.

heilussa kaikilla tuli olla samanlaiset asut.
Urheilevien naisten pukeutuminen oli tarkoin maarattya: kaula-aukosta ei saanut nakya asiaankuulumatonta, ilman rintaliiveja ei saanut
juosta, puvun oli oltava hiffityn varinen ja ehdottoman puhdas. 192030-luvun vaihteessa alettiin mainostaa naisillekin valmisvaatteina kaksiosaisia verryttelyasuja. Vaikka housut yleistyivat nopeasti urheilussa,
ei niita hyvaksytty viela naisten arkiasusteeksi. Ulkomaalaisia housupukuisia naisia pidettiin suorastaan vastetunielisen nakOisina. 329 Ei siis
ihme, etta palkkatytilaisnaisten oli niin vaikea omaksua haalareita
edes tyiiasuikseen.
Hattujen kayttO sen sijaan yleistyi 1920-luvulla mykis tykilaisnaisten
keskuudessa. Esimerkiksi Hameenlinnassa vuonna 1927 kuvatussa
tyOlaisnuorison liittoelokuvassa valtaosalla naisista oli paassaan ns.
kellohattu, vanhemmilla naisilla oli sits vastoin huivit.33° Hatulla ei
kuitenkaan ollut enai sellaista symboliarvoa kuin vuosisadan alussa,
jolloin sen katsottiin kuuluvan herrasvaelle ja huivin kansannaisille.331
Helsinkiin 1920-luvun alussa piikomaan matkustanut Rosa on kuvannut matka-asuaan seuraavasti: "Ostin Fredriksonilta hatun, joka
maksoi kaksi markkaa ja saketin, joka sekin maksoi kaksi markkaa.
Olin aienunin ostanut puolikengat, joissa oli siniset soljet, sitten
rettiinin varisen satiinimekon, joka oli vekattu natisti. Matkatavarana oli metrin mittainen kannellinen koppa...Kun tulin Helsinkiin,
niin ajattelin tammtinenls§2 se Helsinki on, kuvittelin etta siella on
vain utu- ja pilvilinnoja".
Vaatetuksen ohella myiis muuhun ulkoiseen olemukseen, kuten
alettiin kiinnittai enemman huomiota. TyOlaiskodista lahtesisin
ollut Sylvi-Kyllildd Kilpi kertoo elimakeffassaan, kuinka han kohnikymppisena maisterisrouvana kauhistutti miestansa leikkauttamalla
muotiin tulleen polkkatukan. 333 Hiusten leikkaaminen heratti viela
1920-luvulla pahennusta ja naisille pidettiin soveliaampana pitkia
hiuksia. Vuosien 1919 ja 1926 ensimmaisilla Suomen kauneuskuningattarilla oli pitkat hiukset, mutta vuonna 1933 valitulla Ester Toivosella oli jo polkkatukka.334 Paivan sana oli singleeratut ja onduloidut
hiukset. TyOlaisnaisille opastettiinkin vesionduloinnin eli katmiiden
329 Id ja Lansi 13-14/1929, s. 240.
330 Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton liittojuhlat Hãmeenlinnassa 19.7.1927. Elokuva. SEA.
331 Siity-yhteisktmnan aikaisesta pukeutumisesta Oittinen 1990, s. 51-79.
332 Rosa Frimannin muistelmat 1967. TMTT.
333 Kilpi 1965, s. 181.
334 Hietala 1985, s. 421-446.
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laineiden tekemista hiuksiin edullisesti kampojen ja kaninveden avulla.
Hiusten leikkaaminen oli nuorten naisten tietoista pyrkimysta erottautua sovinnaisista kayttaytymis- ja pukeuttunistavoista. Tasta ns.
flapperista335 on osoituksena muun muassa Elvi Sinervo ja hanen koulutoverinsa, jotka muodostivat Sinervon muistehnien mukaan tietoisen opposition ajan suosimaa vamppityyppia vastaan. He eivat tanssineet eivatka ihailleet Greta Garboa tai muotia. Sinervon elamakerran
kirjoittaneen Kalevi Kalemaart mukaan heidAn emansipaationsa oli
osa laajempaa iskelmimusiikin ja elokuvan naisihannetta vastaan
suunnattua kapinaliiketta, joka sai aikaan kuohuntaa muissakin pääkaupungin kouluissa.336
1920-luvun henkeen kuului myOs muotihi tulleen jazzin tanssiminen. Valtaosa eurooppalaisesta jazzista oli suurelle yleis011e suunnattua ja tanssimusiikiksi standardoitua, joten yha useanunassa paikaupunkiseudun tanssiravintolassa soi ns. haitarijazz. 337 Suhtautuminen
kevyeen tanssimusiikkiin ja erityisesti jazziin vaihteli trivaenjarjestOissa. Kansanvalistajina osa tyiilaisnaisjarjestOistà tuomitsi tanssin:
tyOlaistytkit kuluttivat ainoat vapaahetkensi tanssisalien ummehtuneessa, ruumista ja henkei lamauttavassa ilmapiirissa. Osa jarjestonaisista totesi kuitenkin, etta nuorten tanssihalu on kohtuullisesti tyydytettiva ja suosittelivat kansantansseja: "Kansantansseilla on monet
edut verrattuna muotitansseihin, joissa koneellisesti pyOriminen ei
kehita eika tyydyta. Tanssi jaa aina kesken, siind kun ei ole mitaan
selvaa loppua".338 Nuorison liikkumistarve tuli suunnata jarjestOjen
mukaan urheiluun ja voimisteluun. Jazzin tanssimista pidettiin laahustamisena, jossa ei tarvinnut suurtakaan taitoa eika se siten tyydyttanyt
liikunnantarvetta. Lisaksi pidettiin rienaavana, etta urheilukilpailujen
palkinnonjakoja toimeenpantiin tanssi-iltamissa.339
Oikeiston suhtautuminen "neekerijatsiin" oli kielteinen, mutta
mytis kommunistit olivat kriittisia. Neuvosto-Venajalle kansalaissodan
jalkeen paenneet Aino ja Werner Forsten totesivat kirjeessaan sukulaisille: "..nuoriso siella vaan jatsimusiikin perassi kulkee. No se on
eras sen yhteiskunnan keksintOja. Mutta kylla se sielta heraa. 'lava
vaan, etta se tulee sille raskaaksi".34°
335 Glamour, taloudellinen itsenaisyys, seksuaalinen vapaus ja naimattomuus kuuluivat uuden ajan naisen imagoon. Ks. Kessler-Harris 1982, s. 226; Bonner 1984, s. 170171; Modernista ajasta ks. Jallinoja 1991.
336 Kalemaa 1989, s. 26-27.
337 Jalkanen 1989,' s. 12-13, 35.
338 Tykilaisnaisten Urheilulehti Kesa 1921, s. 4, Joulu 1921, s. 4 ja 1/1922, s. 7.
339 TyOlaisnaisten Urheilulehti Joulu 1926, s. 200-201 ja Joulu 1929, s. 29-30.
340 Kirje Petroskoista 26.5.1930. A. ja W. Forstenin arkisto. TA.
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MyOs muihin
vasemmistolaisessa tytivaenliildceessa
suhtauduttiin varauksellisesti. 1920-luvulla ilmestyneessa Ita ja Lansi
-lehdessa julkaistiin pakinapalstaa "Muotikatsaus", missa avoimesti
ylaluokkaisia, joutilaita, letnmenkipeita ja turhamaisia naisia,
jotka koreilivat ulkomaisissa lehdissi milloin minkildn hullutuksen
perassa. Lehden mukaan vallitseva muoti ilmensi ennen muuta syvenevaa luokkajakoa: "herrasvaki on aina hienosti puettuna ja aina
toimeton, tyOlaiset ovat aina kiiyhasti puettuja ja aina tystissa - onko
tdllainen jarjestys oikea?". 341 Vuosikymmenen lopulla muotikatsaus
korvattiin taloudellisen laman seurauksena "Koti ja maailma"-palstalla,
jossa annettiin pula-ajan neuvoja perheenemarmille.
Uudenlainen pukeututninen ilmensi ehka selvimmin sits sukupolvien murrosta, joka ajoittui 1920-luvulle. Ensirrunaisen maailmansodan jalkeen nuoruuttaan elavat tyOlaistytiit kohtasivat todellisuuden
taysin toisenlaisena kuin vanhempansa. Keski-ikaisten tyOlaisnaisten
jarjestOissa ajalle ominaisessa yksiliillisyyden ja urheilullisuuden korostamisessa nahtiin mytis ongelmia. Aktiivisuus suunnattiin kaikkialle muualle, muttei pollittiseen toimintaan, mika koettiin tytivaenluokan tulevaisuuden kannalta turmiolliseksi. Vaikka naistenlehdissa yleisesti oltiin huolestuneita nuorison kasvatuksesta levottomana konekautena, lOysi tyOlaisnaisliikkeen veteraaneista Hilja Parssinen uudessa naistyypissa paijon ihailtavaa. Han itse oli ollut monessa suhteessa
aikaansa edella vaatiessaan vuosisadan alkupuolella myiis
valinnanmandollisuuksia niin kotona kuin tytissakin. Parssinen
kehottikin aiteja tutustumaan uuteen naistyyppiin - tuohon repaisevaan, poikamaisen rohkeaan - jotta ymmirtaisivat tyttariaan paremmin. Uuden naisen ominaisuuksiin kuului Parssisen mukaan "ihailtava pirteys, tiedonhalu, maaratietoisuus ja toveruus nuorten miesten
seurassa". 342
Tuoksuvat mainosten naiset
'rytilaisnaiset saivat pukumallinsa kuvalehdissi julkaistuista kuvakertomuksista ja mainoksista. Tiedotusvalineiden kehitys, radion asteittainen yleistyminen, aikakauslehdet ja elokuvat olivat omiaan laajentamaan tytilaistyttOjen maailmankuvaa ja vaatimustasoa. Esimerkiksi
vuosina 1921-32 elokuvateattereiden maara nousi yksinomaan Helsingissa 20:sta 36:een.343

341 ItA ja Lang 4-5/1924, s. 68-69.
342 "Aikamme nuori nainen", kirj. Hilja Pirssinen. Ty61Esnaisten Urheilulehti Joulu
1930, s. 190-193.
343 Jalkanen 1989, s. 46.
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Uien adoien,
Äaani naird
ovat ymmartineet pehmoisen, helean ja nuorekkaan raikkaan hipign
tenhovoiman.
Sellaisen hipiaa
ornaava nainen on aina viehattav:i
ja kaunis.
Samoja aineksia, samoja hienoja
kasvisOljyja ja balsamiekstrakteja,
joita jo vanhan ajan naiset yrnmirsivat kayttia hipiansa hoidossa, on
jalostetussa muodossa I l onas s a.
Sen vuoksi onkin sen nimi

Kuvalliset flmoitukset kauniine naisineen ilmestyivat
1920-luvulla mytis
tyiiIiiisnaisten lehtiin. Tuoksuvat,
ehostetut ja Iyhythiuksiset naiset hymyileviit viekoittavasti hajuvesi-,
alusasu- fa pestsainemainoksissa.
Kuvan mainos
mesVi
ten Urheilulehdessit 4/1929.

OACAI
auaeu aipphi
per/kintoicilpoilussa
v. 1929
on arvioitava kuinka
monta kappaletta llonaa
kuukausittain leviii ympari maan. Niille. jctka
arvioivat oikeinnin, jaetaan vuoden aikara pa!kintoina

Smk 204,000: —
Tarkernmat tiedot kitpailusta on jakaisessa
Ilunasaippnassa kaarepaperin al!a.

Sen vaikutus on puhdistava ja
elandyttiva, sen tuoksu hurmaava.
lho saa suloisesta kermamaisesta
vaandosta saippuan sisiltimia mietoja, kauneutta antavia aineksia,
jotka tekevat hipian terveeksi ja
pehmoiseksi seki antavat sille
sateilevan kauniin ulkoniOn.
',ILONA" saippua on koeteltu,
ihoakaunistava ja sailyttava valine.

O. Y. TF.K A A. B.

Mainoksia alkoi olla yhA enemmãn niin Kotiliedessa, Emantalehdessä kuin sosialidemokraattisessa Toverittaressakin. Niissa mainonta korosti naisten roolia ennen muuta kuluttajina. Naiset esiintyivat 1920luvulla myOs mainoskuvien malleina. Aikaisemmin, mikali ilmoittelussa oh ylipaataan ollut kuvia, niissa oli ollut miehia, joille mainokset
oh piaasiassa myOs suunnattu. Sosialidemokraattinen osuustoimintahike osallistui aktiivisesti mainonnan kohdistamiseen juuri tyOtatekevalle vaestiille ja sen maksukykya ajatellen. 344
Paosa naistenlehtien mainoksista oh tunteisiin vetoavia ja naisellisia hyveita korostavia. Nainen esitettiin hyvana perheenaitina, vaimona ja rakastettuna. Tama on nahtavissa seuraavasta Finlayson pellavaffinamainoksesta:

344 Mainoskuvista Suomessa vuosina 1890-1930 ks. Hovi 1990; TytovAenliildceen dokuvien naiskuvista Makela - Oittinen 1990, s. 91-107.

238 n ARKI LIIKKEESSA

"Kattakaa pesytanne miestanne varten niin kuin han olisi teille rakkain, jos haluatte hanet ilta than jalkeen kotiin aterioimaan. Miehenne istuu piiytian sateilevana ja ruokahaluisena. Hinen katensa
koskettavat pellavallinan silkkimaista, painavaa kudontaa. Hinen
katseensa hivelee sen hohtavia kuvioita ja siirtyy sitten ylemmaksi
- Teihin! Kodissanne vallitsee hilpea onnen tunnelma. Te ette kumpikaan kaipaa ulos".345
Mainokseen sisaltyy vahva opettava ja eroottinen lataus: mikali ette
hoida talouttanne taitavan ja rakastavan vaimon tavoin, voitte menettaa miehenne. Yleensa seksuaaliseen viehitysvoimaan vedottiin alusasu-, hajuvesi- ja pesuainemainoksissa. 1920-luvun lopulle tultaessa
taman suuntaisia mainoksia alkoi olla tiheammin valttamattOmien perustarvikemainosten seassa. Suuressa osassa naistenlehtien mainoksista vedottiin kuitenkin kunnolliseen aitiyteen, kuten seuraavasta katkelmasta kay
"Tytar kunnioittaa Aida, joka ompelee itse". 346 Mykis
kodinkoneiden mainoksia alkoi ilmestya 1920-luvulla tykilaisnaisten
lehtiin. Niissa mainostettlin tomunimijOita, sahkOisia kahvinkeittimia,
kaasu-uuneja, leivanpaahtimia ja silitysrautoja, joskin niiden hankkiminen oil monille tyOlaisperheille taloudellisesti mandotonta.
TyOlaisnaisjarjestiiissa suhtauduttiin varauksellisesti mainonnan lisaantymiseen. Kirjoituksissa perattiin kuluttajan turvaa ja varoitettiin
tyOlaisnaisia mainosten petollisuudesta erityisesti 1930-luvun alusta
lahtien: "Sellaiset mainoskeinot, joissa saattaa esiintya milloin eroottisia, tunteita kutkuttelevia alastonkuvia, milloin kaksimielisia sukkeluuksia, milloin lahjakorttien tai onnenrahojen viljelemista, ovat tavallisimmin kaytOssa ala-arvoisten tavarain kauppiaitten keskuudessa".3"
Muutoksen mandollisuus
Suomalaisen naisen kuva rakentui 1920-luvulla monikerroksiseksi. Se
oli yhdistelma yhtialta perinteista suomalaista talonemantad, jonka
lanteilla lepasi iso avainnippu vallan symbolina. Toisaalta siihen sekoittui uusi kuva lansimaisesta, urbaanista ja itsenaisesta naisesta.
Oman erityispiirteensa antoi lisaksi vallankumouksen sankaritartyyppi, tuimakatseinen toirnija. Kukin kuva eli voimakkaana 1920-luvulla
ja naisjarjestOjen lehdet olivat tarkeimpia
llittyvien stereotypioiden levittajia ja vahvistajia.
Midrittelemalla tyiilaisnaisten ihannekuvat kansanvalistajat kuvasi345 Finlaysonin mainos EmintalehdessA 1/1929, s. 99.
346 Finlaysonin mainos EmantAlehdessa 4/1929, s. 121.
347 "Pesuaineet ja mitten mainos", Koti 1936, s. 150; "Tie kauneuteen ja terveyteen".
TyOlaisnaisten Urheilulehti 1/1926, s. 3.
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vat mykis sen, millaisina he nakivat valtaosan suomalaisista naisista tietamattOmind, viattomina, seksuaaliselta kayttaytymiseltaan arvaamattomina ja vanhoihin asenteisiin sidottuina. Taloudellisten ja sosiaalisten olojen kohentuminen tarjosi tyOlaisnaisille kuitenkin muutoksen mandollisuuden, ajatuksen toisenlaisesta tavasta elaa. Tata ajatusta naistenlehdet ruokkivat ihannekuvillaan. KaytannOssa irrottautuminen perinteisesta naisen roolista ja sen myiita perinteisesta elamantavasta vaati valintoja, jotka liittyivat naimattomuuteen, palkkatyOlaisyyteen ja kaupunkilaisen elamantavan omaksumiseen. Uusi ajattelutapa ilmeni yksiltillisyyden korostumisena - omalla tytillas hankitut ja
saastetyt rahat haluttiin kayttaa omen menoihin, vaatteisiin ja huvituksiin eika enaa perheen hyvaksi. Kollektiivisen eduntavoittelun sijasta alkoi korostua oman edun ja tarpeiden tyydyttaminen.348 On
esitetty, etti naisten lahteminen pois palvelijattaren tyOsta teollisuuteen on "selva osoitus" siirtymisesta vanhasta perhekeskeisesta
mantavasta uuteen yksiliikeskeiseen yhteiskuntaan.349

4. PoliitikkoAiti Mama SalmelaJarvinen

Sosialidemokraattisen puolueen naistoiminnan kolmelta johtavalta
henkilolta - Hilja Parssiselta, Miina Sillanpailta ja Hilda Seppalalta kysyttiin 1920-luvun puolivalissa, miksi he olivat sosialidemokraatteja. Vastaukset olivat mielenkiintoisia. Naisliiton puheenjohtajan Miina
Sillanpain sosialidemokratia nousi lapsuuden kokemuksista, katkeruudesta ja osattomuudesta. Jarjestelma, joka tuki osattomuutta, oli
muutettava ja muutosvoima oli sosialidemokratia. Oikeisto tuki kansalaisia eriarvoistavaa jarjestelmia ja vasemmiston toiminta perustui
harvainvaltaan, joten ei ollut muuta johdonmukaista vaihtoehtoa kuin
sosialidemokratia. Kirjailijan ja naisliikkeen henkisen johtajan Hilja
Parssisen sosialidemokratia nousi ihmisyyden evakeliumista, kuten
han itse asian ilmaisi. Tasa-arvoisuus, kansan "pohjakerrosten" luokkatietoisuuden kasvattaminen ja harvainvallan vastustaminen kuuluivat Parssisen sosialidemokratiaan. Naisliiton sihteerin Hilda Seppalan
sosialidemokratia oli yhteiskunnallisen eriarvoisuuden poistamista ja
edistyksen asian ajamista. Sosialidemokratia oli antanut hanen elamalleen sisillOn ja nayttanyt tien jota kulkea, vapauttanut hanet epatietoisuudesta.35°
348 Keski-Euroopassa muutos ajoittui 1800-luvulle, Scott - Tilly 1975, s. 62-63. Suomessa muutos ajoittui vuosisadan alkupuoliskolle.
349 Siipi 1962, s. 194; Ks. mykis Myrdal - Wigforss - HOjer - Andreen - Boalt 1938,
johdanto.
350 "Miksi olen sosialidemolcraatti?" Toveritar 16-17/1926, s. 6-8.
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Maarittelivitpa johtonaiset sosialidemokratian yhteiskunnallisen ja
taloudellisen jarjestyksen muutosvoimaksi, kansanvalistusopiksi tai
yksiloiden henkiseksi vapauttajaksi, nakemysten yhteinen nimittaja
oli luokkatietoisuus: sosialidemokratia oh luokkaliiketta ja toiminnan
paitnaara luokkayhteiskunnan murtaminen. Johtonaiset nakivat itsensa tassa skenaariossa muusta tykilaisjoukosta, "pohjakerroksista" tai
"kansasta" erottuvana joukkona.
Valistettavien joukko eli nuoret rivijasenet nakivat liiton naiset vanhoina tateina, jotka teitittelivät toisiaan: "Ehka heilla oli jonkinlainen
hinku olla parempia ihmisia, kun kerran oltiin suurella asialla. Hymyilimme heida.n tarkeydelleen, vaikka tiesimme, etta he olivat sen
ajan tytikansan korkeinta kastia, meidan ylapuolellatnme. Olivathan
he valistuneita ja luokkatietoisia!"35'
Toisen polven naisliittolainen, Marna Salmela, sijoittui kentan ja
johdon kisitysten valiin. Ikansa puolesta hin oh oppositiossa tatien
toimintaan nanden, mutta kokemustensa ja taustansa perusteella
den ohjelma sopi hanelle. Seuraavalla vuosikymnenella mukaan tulleen nuoremman polven naisille sosialidemokratia ei noussut enad
siina maarin omakohtaisesta osattomuudesta tai kurjuudesta, vaan oli
suuntautunut menneen sijasta tulevaisuuteen: yksilon onni oli luokan
onni. "Nuoret ihmiset eivat tule jarjestOihin maaratyn asian takia, vaan
saadakseen jotain", kirjoitti Aira Sinervo 1930-luvun lopulla. 352 Lauseessa kiteytyy sukupolvien murros, yhteinen asia oli yha enemman
yksiblin asia. Individualismi astui nuorten mukana kollektiiviseen liikkeeseen. Marna Salmela jai tassa vanhojen ja uusien nakemysten valimaastoon. Han ei kuulunut nuorten ryhmaan, mika nakyy perinteisessa suhtautumisessa akateemisiin tyOvaenliikkeen
"Emme voi oikein sulattaa sits, etta meld pyritaan holhoamaan ylhaaltipain, koska
olemme nousseet kaikenlaista holhouksenalaisuutta vastustamaan. Ehka
meilla on alemmuuskompleksi, mutta emme tieda sita".353
Mama Salmelan kokemusmaailma poikkesi perhe-eliman osalta
"eturivin naisten" arkisesta elamasta. Kuusikymppinen puheenjohtaja
Sillanpaa oh naimaton ja omistautunut taysin yhteiskunnalliselle tyi31le. Kesid-ikainen kirjailija Parssinen oli opettaja ja lapsettomassa avioliitossa, joskin hanella oh kasvattitytar. Nelikymppinen liittosihteeri
Seppala354 oh naimisissa ja hanella oli kaksi jo varttuneempaa lasta.
351 Ida Karkkeen (s. 1900) muistelmat 1920-luvulta. 1963. TMTT.
352 "Miksi nuori nainen taistelee tytivienliikkeessi?" Toveritar 3/1937, s. 36-37. Artikkelissa haastateltiin Hella Melttii, Toini Sinervoa, Aili Siiskosta, Selma Hiisivaaraa, Aira
Sinervoa, Tyyne Leivoa, Tuulikki Terhoa ja Ester Jokista.
353 Mama Salmelan kirje Eino Salmelalle 1.12.1924 14-vuotishaapaivani. TA.
354 Hilda Seppila (1879-1932) oli sosialidemokraattisen naisliikken johtonaisia 1920luvulla. Han muutti Joutsasta Helsinkiin vuonna 1899 ja liittyi seuraavana vuonna om-
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Martta poikkesi heists myess siksi, end han oli toisen polven sosialidemokraatti ja paakaupunkilainen. Lisaksi hanen miehensa oli leimattu konununistiksi.
Mama Salmela oli 28-vuotias sitomotyOlainen osallistuessaan puoluekursseille vuonna 1920. Han oli synnyttanyt viisi lasta, joista yksi
oli menehtynyt. Mies oli seuraavat seitseman vuotta vankilassa. Elattaakseen perheensa Martta Salmelalla ei ollut muuta mandollisuutta
kuin hankkiutua pysyvian tyOsuhteeseen - yksi vakavasti otettava
vaihtoehto oli sosialidemokraattisen puolueen matkapuhujan toimi.
Siita maksettiin enemman kuin sitomossa. Mama oli varustautunut
tys5hOn kaymalla kevialla viidenkynunenen muun henkilkin kanssa
neljan v" on pituiset puoluekurssit. jari Ehrnroothin mukaan agitaattorin toimi yeti puoleensa "esiintymishaluisia ja kansansankariksi tulemisesta haaveilevia aatteen palon sytyttamia miehia ja naisia, silla
luonteeltaan se ldheni enemman esruityvan taiteilijan kuin poliitikon
roolia".355 Mama Salmelan nakOku1masta arvio on sikali osuva, end
han myethemmissi paivakirjoissa palaa usein haaveeseensa olla vapaa
kirjailija eika puoluetyOntekija.
Puolivuotias vauva jai isompien sisarusten, aidin ja alivuokralaisten
huostaan ja Martta lahti epavarmana tiedoistaan kiertamian maakuntia. "Katkeralta tuntui kuitenkin lahto lasten luota. Varmasti he olisivat kaikki aitiaan tarvinneet. Rintojani kivisti ja maito valui hukkaan
ensimmaisina oina, mutta pikkutytiin oli elettava tuttipullon varassa.
Eika sekaan mieltani nostattanut, ktm kuulin joidenkin eturivin naisten katsoneen aiheelliseksi valitella, etta oli sentaan saali kun on lapsia tuollaisella ihmisella, joka voi jattaa ne noin vain ja lahtea matkustelemaan". 356 Valinta ei ollut helppo.
Mama kiersi vuoden henkisena sekatyOlaisena jarjestiityOn opettajana ja vaalipuhujana, vanerilaukku kainalossa. Matka taittui kavellen
tai hevoskyydilli, kuorma-autojen kovilla penkeilla ja huonoilla teilla
tai sisavesilaivojen keinutuksessa. "Olin vahalla jaacil taivasalle. Puolivakisin Jain ykipaikkaan. Tuntui masentavalta se kylmyys, mills tag
kohdeltiin". 357 Valilla vastaanotto oli taas mita sydamellisin ja keskus-

pelijatar-osastoon. Ompelijana han toimi aina vuoteen 1919, jolloin siirtyi naisliiton
sihteeriksi. Han oli avioitunut vuonna 1904 ammattientarkastaja J.H. Seppilin kanssa,
joka toimi mess tydvaenjarjestOissa. Perheeseen kuului lisaksi kaksi tytirta. Ennen
naisliittoon siirtymisain Seppila toimi lukuisten osastojen puheenjohtajana, sihteerini,
huvitoimikunnissa ja kirjallisuuskerhoissa. Seppila oli koko 1920-luvun myiis puolueensa luottonainen. Toveritar 13/1929, s. 199-200; E-liikkeen uranuurtajia 1967, s.
249; Hilda Seppalin arkisto. TA; Salmela-Jarvinen 1966, s. 12.
355 Ehrnrooth luonnehtii vuoden 1906 agitaattorikurssille osallistuneita. Ehrnrooth
1992, s.197.
356 Salmela-Jirvinen 1966 b, s. 50.

357 Marna Salmela matkapiivakirja 21.2.1921. TA.
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telut kiihkeita, vaikkakin keskustelutaito oli viela puutteellista.358
Palkka ei ollut suuri, mutta verrattuna halkotarhan, pesulan ja ravintola-apulaisen palkkoihin se tuntui aluksi hyvalta - se oli lahes kaksinkertainen vaikkei matkapaivarahoja maksettukaan. Matkaltaan han
lahetti kotiin ruokapaketteja ja rahaa. 359 Kesilla 1922 agitaattorin pesti paattyi ja Mama hald jalleen tedhin WeiLin & GOOsille, jossa olikin
syksysta vuoden 1923 tammikuuhun.36°
Vuoden rankka tystikokemus kentalla oli sikali palkitseva, etta se
johti uuteen tyohon. Mama Salmelaan oltiin tyytyvaisia varsinkin koska kokeneista puhujista oli puute. Sosialidemokraattisen naisliiton sihteen Hilda Seppala, joka oli valittu eduskuntaan edellisena kesana,
pyysi hanta naisliiton toimistosihteeriksi, mika tarkoitti pysyvyytta
palkanmaksussakin. Tulojen saann011istyminen mandollisti mykis sen,
etta Martta Salmela saattoi panna toiseksi vanhimman tyttarensa Bulevardille tytteskouluun, Helsingin toiseen suomalaiseen lyseoon. Tytar paisi kyllakin vapaa-oppilaaksi, mutta koulutarvikkeet ja vaatteet
maksoivat.361 Naisliitossa Mama vastasi Toveritar-lehden tilauksista ja
hanet lahetettiin naisliiton varoin konekirjoituskurssille. Juuri noina
aikoina hanen miehensa yritti pakoa vankilasta, epionnistui ja pakettien vastaanottoa seka tapaamisia rajoitettiin. Eristamisen myiita etaisyys mieheen kasvoi ja kirjeenvaihtoa alkoi leimata mustasukkaisuus
ja katkeruus.362 Martta karsi unettomuudesta ja paansarysta, laihtui ja
hermostui.363 Osaltaan levottomuuteen oli syyna se, etta han ystavystyi vuoden 1924 aikana Toivo Jarvisen kanssa.364
Martan kaynnit vankilassa rajoittuivat muutamaan kertaan vuodessa: "Tassa on ollut joka sunnuntai jotakin hommaa. En Ueda koska
piasen katsomaan".365 Paketin han pyrki lahettamain kuukausittain:
paperia, kynia, tupakkaa, kahvia, sokeria, voita - mita milloinkin sai
koottua.366 Kerran myiis lapset paasivat kanden vuoden tauon jalkeen
katsomaan jalkaraudoissa olevaa isainsa SOrnaisten kuritushuonee358 Martta Salmelan matkapaivakirja 22.2., 23.2., 2.3., 3.3., 5.3. ja 13.4.1921. TA.
359 Ida Hellstedtin kirje tyttärelleen Mama Salmelalle 10.10.1921. TA.
360 Salmela-Jirvinen 1966 b, s. 48, 78.
361 IrjaIan haastattelu 1984. Sidos 256/867. TMTT.
362 Mama Salmelan kirjeet Eino Salmelalle vankilaan 1923-24. TA.
363 Mama Salmelan kirjeet Eino Salmelalle 28.2.1924, 27.9.1924; Eino Salmelan kirje
Mama Salmelalle 5.6.1922. TA.
364 Martta Salmela Jarvisen paivakirja 22.10.1960. TA.
365 Mama Salmelan kirjeet Eino Sahnelalle 15.8.1924 ja 27.9.1924. TA.
366 Martta Salmelan kirje Eino Salmelalle 25.3.1924. TA.
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seen. "Siina oli keskella kalterit lattiasta kattoon ja toisella puolella
pOytA. Siinã oli pitka rivi vankeja ja omaisia." TyttOkoulua kAyvalle
tyttirelle "faijan" istuminen vankilassa oli andistava ja salattava tosiasia. Piina loppui vasta isan vapauduttua vuonna 1926, "sitte vasta
sai ruveta kehittamIin sits itsetuntoa".367
Naisliittoon siirtymisen mykita Mama Salmela alkoi osallistua aktiivisesti myotis nuoriso- ja raittiusliiton tykihOn. Jalkimmaisen yhteyteen
han oli perustamassa Paivan Nuoret -lapsijarjesti5a, jonne han my&
vei omat lapsensa. Samalla tavoin hinenkin aitinsa oh aikanaan vienyt
hanet Ihanne-liittoon. Perinteisiin kuului, etta kun lapset tayttivat 15
vuotta, heidat vietiin valokuvaan ja heists tehtiin Elannon seka Helsingin Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton jasenia.368
Martta Salmelan elama alkoi kiertya. Olken Sirkuskadulle. Naishitto
muutti vuonna 1923 samaan huoneistoon, minne Martta oli iitinsa
kanssa muuttanut 1909 ja missa vastakihlautuneena haaveillut tulevasta aviollitostaan. Sinne han oli myOs palannut vuonna 1913 pettyneena aviovaimona ja sielta lahtenyt uutta alkua etsimaan Hankoon.369 Kymmenta vuotta myethemmin han oh jalleen samassa huoneistossa, 31-vuotiaana neijan lapsen yksinhuoltajaaitina ja puoluetyOntekijana.
Martta Salmelan toiminta tptivaenliildceessa keskittyi 1920-30-luvulla varojen kokoamiseen arpajaisten ja huvitoimilamtatyOn avulla seka
sittemmin sosiaaliseen tykihtin. "Ikatoverini, jotka prundrsivat keskittyl paivinpolitiikkaan, porhalsivat pian ohitseni. Mutta ei kai tarkotus
olekaan, etta yksi iluninen etenee, vaan etta paastaan nousemaan
luokkana yhtenaisessi rintamassa".3" Nouseminen vaati pyrkimyksia
mykis valistettavilta: "Alhaalla joukkojen tasolla pitaa vallita vastaanottava mieli, ennen kuin antimista karttuu siunausta". 371 Viela kansalaissodan aikana Martta Salmela oli arvioinut itsensa "tavalliseksi ihmiseksi", kirjoittaessaan edella olevaa lausetta vuonna 1926, han mielsi itsensa seIvasti joukoista erottuvaksi, luokkatietoiseksi puoluetykintekijaksi.
Nuorena Martta Salmela vierasti ja hieman halveksikin "tatien" ompeluseuratoimintaa, mutta kierrellessaan maakuntia hanen kasityksensa muuttuivat ja han totesi, etta sukkapuikkojen ja silmaneulojen varassa olivat monet Suomen tyiivaentalot rakentuneet. Naiset elvyttivat
367 Irja Salmelan haastattelu 1984, sidos 256/867. TMTT.
368 Irja Salmelan haastattelu 1984. Sidos 256/867, s. 8. TMTT.
369 Salmela-Jirvinen 1966 b, s. 83.
370 Salmela-Jarvinen 1966 b, s. 82.
371 Minim. Lenkka-Leena (Martta Salmela). Toveritar 3-4/1926, s. 11.
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ompelemalla, kahvia tarjoilemalla ja arpajaisia jArjestamalla vanhan
talkooperinteen, johon myiis miehet tulivat mukaan. Helsingin Sosialidemokraattinen naisyhdistys, jossa Marttakin toimi aktiivisesti,
hankki osin arpajaistuloilla kesahuvilan saaresta.372
Martta ehti olla naisliiton toimistoapulaisena runsaan vuoden, ennen kuin hanta pyydettiin Uudenmaan sosialidemokraattisen piirin
toimistonhoitajaksi. "Syyna muuttoon on taloudelliset kysymykset pallcka on korkeampi". Samalla han meni ruotsin ldelen kurssille ja
alkoi opiskella saksaa tyOvaenopistossa.373 Samaan aikaan hin kirjoitteli
TyOlaisnuorisoon ja Suomen Sosialidemokraattiin,
aluksi nimettOmisti, mutta myethenunin jo omalla nimellaan. ICirjoittamiseenkin oli osittain taloudelliset syynsa. Palkka oli pieni suuren
perheen elattdmiseksi ja pakettien kokoamiseksi miehelle vankilaan,
artikkeleilla sai koottua hieman lisaansiota. Sivutuloista ja talouden
muiden naisten tuesta huolimatta "pitai vain tiukalla Than myOtãansa,
nyt ne huolet ja harmit vasta alkavat, kun lapset alkavat tuna aikuisiksi".374 Martta Salmela eli kadesta suuhun.
Syyskuussa 1926 aviomies paasi vankilasta kuuden ja puolen vuoden istumisen jalkeen. Lapset eivat juuri tunteneet isaansi, ei liioin
vaimo. Mama oli vieraillut viimeisina vuosina harvakseen vankilassa,
juttelemassa kymmenen hitaista minuuttia. Han ei tuntenut miestaan
kohtaan enaa mitaan ja oli tottunut kulkemaan omia teitaan, jarjestimaAn oman ja lasten elamin keneltikiAn kys-ymatta. Miehen toive
"kotisirkasta" ei ollut toteutunut silloin, kun Mama oli sits halunnut.
kodin ulkopuolelle. ErkaantutnisAina oli ollut pakko menna
prosessi, johon olivat vaikuttaneet myiis puolisoiden erilaiset nakemykset tyiiva.enliildceen poliittisesta suunnasta, paktyi avioeroon vuoden 1927 alussa. "Minn ikaiseni ilmiisen on perin vaikeaa enaA mukautua toisen oikkujen mukaiseksi. Olen aikani sita tehnyt, ad se
ole ollut onneksi meidan elamAllemme". 375 Lapset jaivat Martan elatettaviksi.
Erottuaan miehestian Mama Salmela ei kuitenkaan ollut yksin, ystavyys toimittaja Toivo Jarviseen syveni. He saivat ensitnmaisen pojan
marraskuussa 1930 ja toisen syyskuussa 1933. Naimisiin he menivat
seuraavana vuonna. Huolet eivat loppuneet aviomiehen vaihdon my6ta. Ongelmat alkoivat, kun Jarvinen vuonna 1930 irtisanottiin toistaan
ja sai hermoromanduksen. Ei ollut harvinaista, eta Mama tuli ko372 Salmela-Jarvinen 1966 b, s. 89-91.
373 Martta Salmelan kirje Eino Salmelalle 27.8.1924. TA.
374 Mama Salmelan kitie Eino Salmelalle 25.4.1925. TA.
375 Marna Salmelan kirjeet Eino Salmelalle 1.7.1925 ja 29.6.1926. TA.
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kouksiin siLma mustana avioriidan jaljilta. 376 Vahitellen tilanne alkoi
olla sietamatOn. Vaikka Martta tunnusti tehneensa elamassaan virheitä, han piti rangaistusta Man ankarana, suorastaan suhteettomana:
"Olen kuin rotta loukussa. Paivasta paivaan on kestettava alkoholistin
terroria. Tietysti ynunarran., etta kurjuuteni on ihmisten hampaissa,
mutta told kaikki ovat niin hienotunteisia, etteivat ole tietavinaan".377
Ironista kylla, Mama Salmela-Jarvinen oli aktiivisesti toiminut raittiusliitossa pienesta pitaen.
Martta Salmelan poliittinen ura sen sijaan oli nousussa. Vuoden
1926 alusta hanesta oli tullut Helsingin kaupungin terveydenhoitolautakunnan ja seuraavana vuonna kaupunginvaltuuston jasen, mists
sai myOs hieman lisaansioita kokouspalkkioina. Vuoden 1938 alusta
hanet valittiin Helsingin kaupunginhallitukseen. Elannon edustajistossa han oli ollut jo 1920-luvun puolivalista.
Merkittava etappi hanen urallaan oli siirtyminen takaisin naisliiton
palkkalistoille vuonna 1937 eli samara vuonna kuin hanen nuorin
poikansa kuoli. Hanet valittiin WE kertaa liiton sihteeriksi Miina Sillanpaan jalkeen. Martta Salmela oli ollut kansanedustajaehdokkaana
Uudeltamaalta jo vuodesta 1924, mutta ei ollut tullut valituksi oman
kasityksensa mukaan, koska vaaleissa piti keskittya yhden ehdokkaan
taakse. Kolmen hengen listoilla naiset olivat tulleet valituiksi "jonkun
miehen taskussa", kuten Mama asian ilmaisi. Vuoden 1933 vaaleihin
sosialidemokraatit menivat useinunissa piireissa yhden hengen listoilla ja ne tuottivat naisille ikavia yllatyksia. Muun muassa Turun ja
Porin pohjoisesta piirista Miina Sillanpaa jai valitsematta, vaikka oli
ollut puoluealnestyksessa neljas. Uudellamaalla tulokset olivat paremmat. Vuoden 1939 vaaleissa naisilla oli kuusi ehdokasta, joista nelja
valittiin. Viidestatoista edustajapaikasta viimeisen sai Martta SalmelaJarvinen. Sosialidemokraattisen naisliiton roolia rekrytointijarjestona
ajatellen ei lien sattuma, etta Martta Sahnela-Jarvinen valittiin eduskuntaan hanen ollessaan naisliiton toimitsijana eika aikaisemmin, 01loin han oli ollut rivitykinteldja. Syyskuun ensimmaisena Mama asteli
eduskuntatalon portaita synkat aavistukset mielessain. Sota oli alkanut Euroopassa, marraskuun 30. plivana sireenit ulvoivat Helsingissakin.

376 Sylvi-Kyllikki Kilpi ilunetteli paivakirjassaan, kuinka Saltnela-Jarvinen ilkesi tulla
kokouksiin silma mustana (1936), Kalemaa 1992, s. 102.
377 Mama Sahnela-Jarvisen paivakirja 26.12.1946. TA.

246 n ARKI LIIKKEESSA

5. Naisten oikeus ty6hOn

Mama Salmela pohti naisen kotiaidin roolin, yhteiskunnallisen toiminnan seka palkkatydn valisia suhteita useissa artikkeleissaan. Se oli
handle ns. omantunnon kysymys, suorastaan arka asia. Salmela tuomitsi jyrkasti ns. Kotiliesi-kirjallisuuden luoman kuvan kiiyhasta, mutta onnellisesta kodista, jossa "valkeat uutimet ikkunoissa hohtavat,
jossa isa illan tullen nostaa pienokaisen olalleen ja aiti ilosta saihkyen
valmistaa perheelleen illallista tai istuu ompelukoneen aaressa". Moisen haaveen, romanttisen rakkauden378 vatkuttaminen oli Salmelan
mukaan anteeksiantamaton ja julkea vaille, joka sumutti tyttOjen
"Tuhannet nuoret tytkit ovat katsoneet siihen itsensa sokeiksi,
menneet naimisiin tavoittamaan sits ja heists on tullut sits mita edeltijistaankin, monien lapsivuoteiden, ansiotykin ja perhehuolien valillà
hoippuvia haamuja - eika muuta". 379 Mama Salmela tiesi mists puhui.
Veteraani Miina Sillanpaa puolestaan naki kotionnen lOytyvan parhaiten perheisti, joissa seka aid etta isa olivat poliittisesti valveutuneita, heilla oli samansuuntainen maailmankatsomus ja he tyiiskentelivit rinta rinnan yhteiskunnallisten olojen korjaamiseksi. Sellaisessa
kodissa, missy aviopuolisot ymmarsivat toisiaan, jossa yhdessa suunniteltiin kodin hoito, lasten kasvatus ja politiikka, siella voi onni asustaa, julisti Sillanpaa. 38° Hanen artikkelistaan on nahtavissa juuri se
idealistinen kotionni-ajattelu, mita vastaan Salmela hyOkkasi ja minka
rakentamisessa hdn koki itse epaonnistuneensa.
Salmelan ja Sillanpaan nakemyserot karjistyivat 1920-luvun lopulla
naisliiton ohjelmantarkistuksen myOti. Nimitnerkilla Lenkka-Leena
Mama Salmela hyOldcasi Sillanpian edustamaa romantisoivaa naiset
kotiin -ideologiaa vastaan. Salmela oli kuunnellut Sillanpaan radioesitelman tyttOjen ammattikoulutuksesta, jossa tams oli todennut,
etta "eikOhan yleinen rappeutuminen ole ainakin osittain siita saanut
vaikutteensa, kun koti ja lapset jaavat vaille aidin hoivaa ja kasvatusta". Ansioaitien leimaaminen rappeuttajiksi sattui Salmelaan. Eiko han
juuri itse ollut painiskellut syyllisyydenttmtojen kanssa jatdessaan lapsensa litinsa tai vieraiden hoitoon: "Olen toden totta monta kertaa
jo ehtinyt tuntea vaillinaisuuteni lasteni kasvatuksessa. Kun minulla
on ansiotytini ja kaikki muut puuhani, jay minulla todellakin liian
vahan aikaa lapsia varten. Nakyy olevan niin, etta minulla on Win
378 Romanttisen rakkauden kasitteesta mm. Stone 1977, s. 282-287; Journal of Social
History Spring 1982, teemanumero.
379 "Politiikka vai koti?" Kirj. Poliitikko-aiti (Manta Salmela). Toveritar 3-4/1925, s.
44-45.
380 "Mietteitl 'Poliitikko-iiti' -kirjoituksen johdosta". ICirj. Miina Sillanpaa. Toveritar
9/1925, s. 108.
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vahva veto politiikkaan, etten voi siita luopua. On suorastaan
etta minunlaiseni ihmiset menevat naimisiin ja saavat lapsia, kun ei
ole edellytyksia kasvattaa heita".381
Salmela hyvaksyi tyttOjen kotitalousopetuksen, mikali se tahtasi toimeentulon ansaitsemiseen. Sen sijaan perheenaidin ammatilla ei voinut hankkia toimeentuloaan, ellei mies ollut tOissa. TyttOjen kouluttamisessa tuli keskittya hanen mukaansa ammattiin kouluttamiseen.
Yhakii sus samaa kotiorjuutta, samaa keittamista ja paistamista tuhansille naisille, han kysyi.382
Salmelan 1920-luvun kannanotoissa on nahtavissa yksityiselaman
huolet. Avioeroon suhtauduttiin sotienvalisella kaudella kielteisesti:
avioerossa tuhotaan hienoin ja paras, mihin jokaisella ihmislapsella
pitaisi olla ehdoton oikeus eli turvallinen ja lammin tyyssija julistivat
porvarilliset naiset viela 1940-luvulla. 383 Martan suhtautuminen avioeroonsa oh pragmaattinen ja individualistinen: 'Jos ihmisella, oh han
mies tai nainen, on joku pyrkimys tai elimantehtava, sits ei saa
katkaista". 384 Uudelleen han avioitui vasta 1934 elettyaan "susiparina" seitseman vuotta ja synnytettyaan kaksi lasta.
Valinnanvapaus
Mama Salmelan ajattelu lahti valinnanvapauden ajatuksesta kuten monen muunkin nuoremman polven naisliittolaisen. Tallaista politiikkaa
olivat aikaisemmin ajaneet paaasiassa ylempien sosiaaliluokkien naiset, joiden kannanottoihin liittyi mytis sosiaalinen na.kiikulma. Ammattientarkastaja Helny Bergbomin sanoin: "Katson, etta nahnisissa
oleva nainen ei ainoastaan ole oikeutettu, vaan suorastaan eraissa
tapauksissa velvollinenkin kaymaan ansiotplissa, ellei tandota sysata
suuria joukkoja tyOlaisperheista yhteiskunnan elatettavaksi. Yhteiskunnan velvollisuus olisi jarjestid huolenpito lapsista aidin poissaoloajaksi tavalla, joka takaa, etta aidin tytissakayrninen ei ole lapsille ja
heidan kasvatukselleen haitaksi". 385 Tarkastajan nakemys oli lahes
identtinen 1880-luvulla aiheesta kirjoittaneen Vera Hjeltin kanssa: vaimoilla ei ollut oikeutta hylita lopun iikseen kansalaisen velvollisuuk-

381 Martta Salmelan kirje Eino Salmelalle vankilaan 23.5.1924. TA.
382 "Kotitalouteenko kaikki huomio?" Kirj. Lenkka-Leena (Marna Salmela). Toveritar
11/1928, s. 169.
383 "Koti Olken kunniaan". Kirj. Hellin Mustala. Julkaisussa Naisen tie. Nykyhetken
nainen ja koti 1943, s. 13.
384 Mama Salmelan kirje Eino Salmelalle vankilaan 28.2.1924. TA.
385 Bergbom 1935, s. 732-742.
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lisuuksiaan itseaan, omaisia ja yhteiskuntaa kohtaan.386
Mama Salmelalle valinnanvapauden ajatus nousi henkilOkohtaisista
kokemuksista ja tasmentyi viimeistain miehen vankilavuosien aikana:
"Sinun taytyy tottua ajatukseen, etta sinun vaimosi on itsenainen nainen, Jolla on myiiskin omat harrastuksensa ja tehtavansa, tuskimpa
mind enaa suostun olemaan vain kotisirkkana, kuten joskus aiemmin",
kirjoitti han vuonna 1923. 387 Samoihin aikoihin puoluetoveri Olga
Leinonen kirjoitti, etta politiikkaan meno vapautti monen tyOlaisnaisen uhrikuolemalta388, johon mytis Martan oli helppo yhtya. Naisliittolainen Aino Sommarberg (Malkamaki) kirjoitti niin ikaan 1920-1uvtm puolivalissa, ettei naisen ainoa toimeentulomandollisuus ollut
enaà naimakauppa.389 Naista kirjoituksista huolimatta politiikkaan haluavien ansioaitien asema ei ollut tuolloin helppo. Aidit kotiin -propaganda eli kukoistuskauttaan, valinnanvapaus-ajatus nousi vasta seuraavalla vuosikynnnenella - laman jaLkeen.
Toveritar-lehti julkaisi 1930-luvun puolivalissa kirjoituksia itsensa
elattavista naisista ja myiis aviovaimojen oikeudesta valita kodin ja
palkkatykin valilla. 3" Oikeus ty6hOn -keskustelu lainattiin suoraan
ruotsalaisten sosialidemokraattisten naisten Morgonbris-lehdesta ja
englantilaisesta The Labour Woman -lehdesta. Oikeus tyOhtin -keskustelu kavi kuumimmillaan Euroopan kaikissa maissa taittuneen laman ja fasismin nousun myOta. "On luonnollista, etta kaikld terveet
ihmiset tekevat tykita sukupuoleen katsomatta", kirjoitti Morgonbris
ruotsalaista atrunattiyhdistysmiesta lainaten. Kirjoituksissa hylattiin
nakemys naisen paikasta pelkistain kotona ja miehen paikasta kodin
ulkopuolella, joskin ynunarrettiin myiis tyOttOmien nakiikantoja: lamaan vedoten saatettiin vaatia aviovaimoja kotun. Miehet todistivat,
etta lamakausina oli ensisijaisesti ajateltava perheen toimeentuloa, jolloin oli samantekevia, kumpi puolisoista oli tOissa. Se, etta useimmat
miehet lamakausina katsoivat omaksi etuoikeudekseen palkkaty8n, ei
johtunut kuitenkaan heidan ylpeydestaan vaan vastuuntunteestaan
vaimoa ja lapsia kohtaan.3"
Mama Salmela-Jarvinen kirjoitti kolmea vuotta myethemmin samasta teemasta Toverittareen ns. virkaanastumispuheensa. Hanen mallis386 Hjelt 1888, s. 11.
387 Mama Salmelan kirje Eino Salmelalle vankilaan 16.10.1923. TA.
388 "Saako perheenffiti politikoida?" Kirj. Olga Leinonen. Toveritar 9/1925, s. 106-107.
389 Toveritar 12/1923, s. 208-209.
390 "Itsensi elattivit naiset". Toveritar 7-8/1934, s. 98-99; Toveritar 10/1934, s. 147148.
391 "Naisen oikeus tyiihôn". Toveritar 20/1934, s. 286.
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saan "naiset olivat tyOntyneet miesten tOihin kapitalistisen jarjestelman syntymisen myOta. Koska naiset myivat ty6voimaansa halvalla,
heratti se nousevaa vastustusta miesten keskuudessa. Erityisesti pulaaikoina ansioaidit joutuivat tulilinjalle. Yhteiskunnalliset ja poliittiset
oikeudet naiset olivat jo saavuttaneet, mutta oikeus tyOhOn puuttui".
Tahiti liittyi my6s samapalkkaisuusvaatimus. Salmela-Jarvinen ei hyviksynyt porvarillisten naisten vaatimuksia kaikkien naisiin kohdistuneiden saannOsten - kuten suojelulakien - poistamisesta. Sellaista ratkaisua han piti liian individualistisena.392
Mama Salmela oli jo ennen naisliiton sihteeriksi ryhtymistian ilmaissut selkeasti kantansa "naiset kotiin" -politiikkaa vastaan. Naisliiton edustajakokouksessa (1935) Salmela-Jarvinen yhdessa Helsingin
ty6vienyhdistyksen Toveriseuran naisjaoston edustajan Lempi Lehdon kanssa esitti harkittavaksi luopumista kodinhoitokursseista. Kaupunkilaisten tyOlksnaisten asema oli muuttunut. Heisti oli tullut perheenelatajia, joilla ei ollut aikaa ruoanlaittoon. Nain ollen ei myOskaan ollut ajankohtaista jarjestaa kodinhoitokursseja - eivathan ne vieneet sosialismin asiaa eteenpain. Kokouksen edustajien enemmistO
tuki kuitenkin kotitalousneuvonnan jatkamista joukkoja kokoavana
voimana.393
Salmelan ja Sillanpaan mielipiteenvaihdosta heijastui ty6laisnaiskentan hajanaisuus: maaseudulla ja maaseututaajamissa asuvat kotiaidit
kaipasivat konkreettista ruoanlaitto-opastusta. Kaupunkilaisille ansioaideille se ei ollut yhti keskeista arkisessa selviytymisessa. Ei-kaupunkilaisten naisten toiveita paisivatkin useasti tayttimain Martta-yhdistykset ja tyOnantajien huoltotoimenpiteet.
Lama
Naisten oikeus ty6h6n -keskustelu sai pontta lamakauden aikana toimeenpannuista, naisten asemaa heikentavista saannOksista. Ennen
sainnOsten toimeenpanoa kaytiin lehdistOssa etenkin ansioaiteja syyllistavIi keskustelua: naiset veivat miesten tyOpaikat. 394 Kansainvalisen
ty6toimiston tutkijan mukaan kyseessa olivat "opinions based on passion rather than reason". Puheet konkretisoituivat kuitenkin saannOksiksi, joilla ansioaiteja ajettiin kotiin. Saksassa laadittiin vuoden 1933
aikana useita alueellisia ja paikallisia lakeja, joilla slannOsteltiin vaimojen ja nuorten tyttOjen palkkaty6ta. Rajoituksiin ryhdyttiin, vaikka
392 "Naisten ansiotyOn oikeus". Toveritar 4/1937, s. 51.
393 Suomen Sosialidemokraattisen TyOlaisnaisliiton XIV edustajakokouksen pOytikirja
27.-29.10.1935, s. 22-24.
394 Mm. Davidoff - Westover 1986, s. 19.
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tehdyissa selvityksissa kavi ilmi aitien olevan tOissi taloudellisen pakon vuoksi miesten ollessa tyiittOmia, sairaita tai kadonneita. Samaan
aikaan annettu tytittOmyyslaki tuki voimakkaasti avioitumista. Nuori
aviopari sai edullista kodinperustamislainaa ja ensimmaisen lapsen
jalkeen helpotuksia lainanmaksuihin. Samantapainen laid oli myOs havallassa, Irlannissa ja Kreikassa, jossa maarattiin tupakkatehtaisiin
"mieskiintiOt", mikali alalla oli miespuolisia tyesttstimia. Lisaksi useissa
Euroopan maissa oli voimassa ankarat saanniikset ansioaitien tyOttkimyysavustuksista. Ansioaitien oli muista poiketen todistettava avuntarpeensa saadakseen avustuksen tai se evattiin heilta kokonaan.
Lama-aikana naisten palkkoja alennettiin enemman kuin miesten.
Neuvostoliitossa tilanne oli painvastainen. Ensimmaisen viisivuotissuunnitelman mukaisesti tuottavuutta pyrittiin kohottamaan muun
muassa lisaarnilla naisten miaraa teollisuudessa. Vuonna 1931 naisille
osoitettiin useita satoja ammatteja, joihin kuului myiis korkeaa ammattitaitoa vaatineita aloja.395
Nousukauden alettua suhtautuniinen vaimojen palkkatp5hOn muuttui. Ranskassa ja Belgiassa rajoituksia purettiin heti tilanteen parannuttua - osittain, koska rajoitukset olivat aiheuttaneet paljon vastustusta. Saksassa alettiin tytivoimapulan takia suhtautua mytinteisenunin
naisten palkkaty6hOn vuodesta 1937. Suurimmassa osassa Euroopan
maista rajoituksia ei ollut kirjattu laiksi, mutta ne olivat silti olemassa.
Erikoislupamenettely, naisten maaran
tioiminen ja kompensoivien tukijarjestelmien rakentaminen olivat naissa tapauksissa keinoja,
joilla vaimojen ja yleensa naisten siirtyrnista pallckaty6hOn hidastetSuomessa epasuoriin, kompensoiviin tukimuotoihin kuului edella
esitetty valtionapu kotitaloudellisen opetuksen ja siihen liittyvan kansalaistoiminnan vahvistamiseksi seka myOhemmin esille tulevat sosiaalihuoltoon ja verotukseen Iiittyvat tuet.396

395 ILO, Studies and reports 1/4, 1939, s. 359-367; Tribert 1933, s. 443444, 451-458,
467-469; Koonz 1987.
396 ILO, Studies and reports 1/4 1939, s. 346-353.
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Sosialidemokraattisen TyOliiisnaisten Liiton liittotoimikunnan jeiseniii ja varajaseniii vuonna 1924. Istumassa vasemmalta liiton sihteeri Hilda Seppii14 uusi
tulokas fa varajelsen Manta Salmela, puheenjohtaja Miina Sillanpeiei, Olga Tainio fa Tilda Oksanen. Seisomassa vasemmalta varaj iisen Maria Paaso (Laine),
Lyyli Eronen (Takkl), Alma Luhtala, varafasen Emmi Huttunen, Lydia Saarikivi seket varajeisenlet Emmi Ahola ja Anna Aalto. Kuva: TyOviien Arkisto.

Osa III

Arki yhteiskunnallisessa
prosessissa
s.

1. KaytännOsta normiksi
"Palkka, minks tyOvaki saa rahassa, ei ole tytimiehen todellinen
pallcka, vaan todellinen palkka on se, missa sosiaalipoliittisissa olosuhteissa tyOlaiset elavat".
(SAK:n edustajakokouksen pOytakirja 19.-21.10.1930, s. 98.)
Itsenaistymisen jalkeen tyOvienjarjestOt pyrkivat olemaan aktiivisesti
mukana tytivakea koskevien lakien laadinnassa ja samalla vahvistamaan omaa profiiliaan ja painoarvoaan. EtujarjestOt hakivat paikkaansa yhteiskunnassa. Edellisissa paaluvuissa tyOlaisnaisten aseman muutoksia on tarkasteltu yhtaalta tehtaalaisnaisten, toisaalta jarjestiMaisten nakiikulmasta. Viimeisessa paaluvussa nakiikulma on laajempi:
siina tarkastellaan niita tyOlaisnaisten asemaan vaikuttaneita normeja,
jotka syntyivat kompromissina eri pollittisten ryhmien, yksiledden ja
taloudellisten piirien yhteistoiminnasta ja demokraattisen paatOksentekoprosessin tuloksena. Luvun tarkoitus on hahmottaa sita, minkalaiseen normatiiviseen viitekehykseen edellisissi paaluvuissa esitetyt
tyOlaisnaisten "asema" ja "toiminta" sisaltyivat.
Edusmiehisyyden ajan pakiis

Tarkea rajapyykki, "Suomen aviovaimojen suuri vapautuskirja, Magna
Charta",' oli kesakuussa 1929 annettu uusi avioliittolaki. Siihen saakka
aviovaimot olivat olleet miehensi edusmiehisyyden alaisina kaikissa
talouteen ja oikeudelliseen asemaan liittyvissa kysymyksissa. 2 Aviomiehen edusmiehisyyden juuret lOytyvat Suomen historiassa 1700-1uvulta. Aviomiehen aseman korostuminen alkoi lainsiadinniissa nakyd
jo 1600-luvun lopulla, samalla kun naisen suvun asema heikkeni. Vuoden 1734 yleisen lain naimiskaaren mukaan vaimo seurasi iniehensa
1 Maalaisliiton edustaja Aino Luostarinen avioliittolain 1929 toisessa kasittelyssi
22.2.1929, Valtiopaivaasiakirjat 1929, s. 253.
2 Naimattoman naisen holhousjarjestelman purkamisesta Kurki 1986; Yleisesti avioliittolainsaidinnOsta Aarnio 1985.
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saatya ja tilaa. Miehen tuli kantaa ja vastata vaimon puolesta, hallita
seka yhteista etta yksityista omaisuutta ja kayttaa ehdotonta paatOsvaltaa perheessa. On esitetty, etta miehen vallan kasvu liittyi perheen
talouden eriytymiseen kollektiivisesta suvun taloudesta, jossa sukupolvien valinen hierarida maarasi myOs miehen aseman. Samalla siirryttiin vahitellen luontaistaloudesta omistamiseen ja vaihdantatalouteen.3
MerldttAva painotus lain sisallOssa oli, etta naimisissa olevien naisten toimeentulon oletettiin paiasiassa olevan aviomiehen vastuulla.
Miehen edusmiehisyytta perusteltiin sills, etta hanen vastuunsa perheen elattamisesta oli suurempi kuin vaimon, joka ei tuonut rahaa
kotiin. Vaimon aseman legitimoi myiis kasitys sopimuksesta, jolla han
oli vapaaehtoisesti asettunut miehen maaraysvaltaan.4
NaisjarjestOista tulleet edustajat teldvat eduslamtauudistuksesta lahtien anomuksia pari sataa vuotta voimassa olleen avioliittolainsaadannon muuttamiseksi. Valtiollisen aanioikeuden ja yhdenvertaisuuden
toteuduttua kritiikki vanhentunutta jarjestelmaa vastaan kasvoi. Sosialidemokraatti Anni Huotarin anomusehdotus vuoden 1908 toisilla
valtiopaivilla koski aviovaimojen toimintaa ja pesan omaisuuden hallintaa koskevan lainsaadannOn uudistamista. Han uusi anomuksensa
vuosien 1909, 1912, 1913 ja 1917 valtiopaivilla ja antoi lisaksi lausunnon siviiliavioliitosta. 5 MyOs muut poliittiset ryhmat kiirehtivat asian kasittelya. Asia ei edennyt ennen kuin itsenaistymisen jalkeen,
jolloin naisten oikeudellinen tasa-arvo toteutui. Vuoden 1919 hallitusmuodossa avautuivat naisten periaatteelLiset mandoffisuudet paasta
virkoihin ja vuonna 1926 annettiin laid naisten kelpoisuudesta valtion
virkoihin tietyin ehdoin. Naiden lakien toteutuksen esteena oli kuitenkin edusmiehisyyslaki. Lainsiadann011isesti tilanne oli hankala.
Prosessi avioliittolain muuttamiseksi kaynnistyi 1920-luvun alussa.
Vuonna 1921 annettiin asiasta ensimmainen esitys, mutta sits ei ehditty kasitella. Viela vuoden 1923 valtiopaivilla esitys hylattiin puutteellisena. Vasta "Tannerin hallituksella oli rohkeutta antaa eduskunnalle esitys", kuten Hedvig Gebhard asian ilmaisi.6
Parlamentissa toimineiden naisten pyrkimys oli yli puoluerajojen
saada sukupuolten yhdenvertaisuuden ja kodin edusmiehisyyden
ratkaistua. "Tama laid on enenunan iluniskohtaloihin vaikuttava
3 Ylikangas 1967, s. 55, 65-67; Pylkkinen 1991, s. 93-94.
4 Pylkkanen 1991, s. 94.
5 Anni Huotari ym. anomusehdotus No 82. Valtiopaivaasiakirjat 1908, II. Valtiopaivaasiakirjat 1909 II, 1912, 1913 ja 1917: Huotari Anni.
6 Ks. Valtiopaivaasiakirjat 1921, 1923, 1926-27; Hedvig Gebhard avioliittolain kolmannessa kasittelyssi 8.3.1929. Valtiopaiviasiakirjat 1929, s. 435.
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laid kuin mikaan eduskunnan aikaisemmin saatama laid, vallankumous monessa suhteessa", julisti sosialidemokraatti Anni Haverinen.
Kokoomuspuolueen Hedvig Gebhard vertasi vanhaa aviokaarta kelloon, joka jo kauan on kaynyt oikean ajan jaljessa ja jaa yha enemman
jaLkeen. 7 Edusmiehisyytta pidettiin aviovaimon ihmisarvoa alentavana. Toiveikkaasti uskottiin, etta laid vihdoin kumoaisi sen yleisen mielipiteen, jonka mukaan vaimon tyki kotona on vahempiarvoista kuin
miehen ansioty6. Edusmiehisyydesta johtuva kaytantii oil pakottanut
laatimaan lakeja "ihmisille ja aviovaimoille". Tasta kaksoislakijárjestelmasta paastiin uuden lain mykita. 8 Vasemmistosiipi piti edusmiehisyyden jatkamista osoituksena kapitalismille elintarkean porvarillisen
perheen keinotekoisesta yllapitamisesta ja aviosopimuksen yhteisktmnallisesta luonteesta. 9 Lakivaliokunnan edustaja sai vastaansa hydhyva! -huutoja esitellessaan uutta lakia ja todetessaan, etta laajoissa
kansalaispiireissa lakia odotettiin karsimattOmasti. 1 ° Sen kumoamiseen liittyi merkittiva muutos: myOs aviovaimon toiminta kodissa tunnustettiin miehen ansiotyOn veroiseksi - vaimo taytti elatusvelvollisuutensa hoitamalla kotia.
Kolme solmukohtaa
Lakivaliokunnan esityksesta hallitus antoi ehdotuksen uudeksi aviokaareksi vuonna 1927. Se kasitteli avioliiton paittimista ja peruuttamista, asumuseroa, puolisoiden oikeussuhteita, omaisuuden jakoa ja
riitojen sovittelua. Lakiesityksen tavoitteena oli saada puolisot oikeudellisesti tasa-arvoisiksi. Paljon keskustelua aiheutti pelko siita, etta
vapaammat siannOkset lisaisivit avioeroja. Avioeron saanti oli kaksi
sataa vuotta vanhan lain mukaan vaikeaa ja kaytantO oli ajanut sen
ohi. Lain mukaan avioeron sai vain huoruuden tai hylkaamisen perusteella. KaytannOssa eroja sai kuitenkin erivapaudesta muun muassa
puolisoiden eripuraisuuden takia. Uudessa laissa avioeroperusteet pyrittiin saamaan ajan Lasalle ja perustelujen kirjo moninkertaistui: aviorikos, sukupuolitauti, pahoinpitely, vankeus, rikos, huumaavat aineet,
mielisairaus, tylsamielisyys, asumusero ja katoaminen olivat lakiin kirjattuja eron syita.
Toinen paljon keskusteltu asia koski ikaa. Missy iassa nainen oli
7 Hedvig Gebhard avioliittolain kolmannessa kasittelyssi 8.3.1929. Valtiopaiviasiakirjat 1929, s. 436.
8 Anni Haverisen I puheenvuoro lain ensimmaisessi kasittelyssi 8.2.1929. Valtiopii.1
vaasiakirjat 1929.
9 SSTP:n edustaja Emil Tabell avioliittolain ensimmaisessa kasittelyssi 8.2.1929. Valtiopaivaasiakirjat 1929, s. 63-64.
10 Avioliittolain ensimmiisessi kasittelyssã 8.2.1929. Valtiopaiviasiakirjat 1929, s. 59.
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Uuden avioliittolain (1929) mukaan puolisot oilvat £asa-arvoisia oikeudellisessa suhteessa. Laid oil voitto eduskunnan naisille puoluerajofen. Ohessa Martta
Salinelan ja Toivo
Jdrvisen hddkuva
vuodelta 1934,
,iota juhlistavat
my& pariskunnan
pofat yksivuotias
Unto ja nelivuotias Toivo. Perheeseen kuuluivat
Martan
14 - 23-vuotiasta lasta heinen ensimmdisestd avioliitostaan sekd Martan NU Ida Hellstedt. Kuva: Hertta
MylOmeien yksityiskokoelma.

kypsa avioliittoon? Suuri valiokunta esitti naisten naimaiaksi 17 vuotta
ja miesten 18 vuotta vuodesta 1911 voimassa olleiden sainnOsten
mukaisesti. Hallituksen esitys oli 18 ja 20 vuotta. Avioian nostamisen
pelittiin kuitenkin kasvattavan aviottomien lasten ja onnettomien aitien maaraã. Myiis "rotuhygieniset probleemit" nousivat keskusteluissa esiin. Nuoria tyttOja pidettiin liian heikkoina suvunjatkamistehtava,an. Huomion kiinnittaminen rotuhygieniaan lahti nakemyksesta,
jonka mukaan sosiaalisten erojen poistamisen jalkeen jaivat jaljelle
vain perinn011iset erot. Mytis tyiivaenliildceen aktiivit pitivat rotuhygienisia tekijOita tarkeina: kOyhat ja alempiin sosiaaliluoldciin kuuluvat
ihmiset eivat olleet henkisilta ominaisuuksiltaan heikompia kuin
ylempien sosiaaliluokkien ihmiset.
Eduskunnan naiset ottivat myOnteisen kannan ikarajan nostamiseen
18 vuoteen. Vuoden 1734 lain mukaan naisen naimaika oli ollut 15
ja miehen 21 vuotta, joten kehityssuunta oli ikarajan nostaminen ja
sukupuolten ikaeron kaventaminen. Aino Lehtokoski perusteli ian
nostatnista sills, etta "nuorten avioliitot ovat hataria". 11 Mandi Hannulan mielesti ikarajan korottaminen ei ollut válttdmatiinta, koska kaytantO ne kumminkin korottaa. 12 Vanhaksi ja rohkeaksi julistautunut
11 Sosialidemokraatti Aino Lehtokoski avioliittolain toisessa kasittelyssa 22.2.1929. Valtiopaivaasiakirjat 1929, s. 265.
12 Edistyspuolueen edustaja Mandi Hannula avioliittolain toisessa kasittelyssi

22.2.1929. Valtiopaivaasiakirjat 1929, s. 274.
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Hedvig Gebhard perusteli ikarajan nostamista laAkareiden lausunnoilla 17-vuotiaiden tytteljen henkisesta kypsymattiimyydesta ja moitti
"pappismiehia ja muutamia asianajajia" siita, etta nama naivisti penistivat kantansa yksittlisiin esimerkkeihin heille oil tarkeinta, etta raskaana oleva nuori nainen plasisi hapeasta naimisiin. 13 Naisten korotusvaatimukset eivit kuitenkaan tehonneet ja ildrajat jaivat ennalleen.
Kolmas asia, johon otettiin kiivaasti kantaa, oli lain sukunimisaAnni5stO. Vedottiin s i en, etta miehen sukunimen ottaminen oli "laadittu olemassa olevan oikeuskAsityksen mukaan", eika sills ollut historiallisia perusteluja. Vuoden 1734 laki enempia kuin myOhempikaan lainsaadanti5 1920-luvun alussa ei kuitenkaan maarannyt naista
ottamaan miehen filmed. "Kansan keskuudessa miehen sukunimen
ottamista on pidetty jopa herrasvien jaljittelyna"." Sosialidemokraatti
Aino Lehtokoski kannatti puheenvuorossaan tyttOnimen edelleen sallimista. 15 Aikaisempaan saatmOstiii5n nanden vuoden 1929 avioliittolain sukunimisaAnnOsti5 tiukentui. KaytannOssa monet
keen naiset suosivat kaksoisnimia, tytti5nimensa ja miehensa nimen
yhdistimista, kuten Ida Aalle-Teljo (1912) ja Tyyne Leivo-Larsson
(1937). Tai kuten Martta Hellstedt, joka avioliitossa Eino Salmelan
kanssa (1910-27) kaytti taman sukunimea ja avioiduttuaan toisen kerran, Toivo Jkvisen kanssa vuonna 1934, otti kaytti5Onsa yhdistelmanimen Salmela-Jarvinen.
• - ja pithniskiellot
Naisten pallckaanus

Vanhalla aviokaarella ja varsinkin sen pitkaikaisyydella oli suuri merkitys 1900-luvun alun kasityksille naisen paikasta ja miehen velvollisuudesta elattia perheensa. Vanha aviokaari saattoi olla jalkeenjainyt,
mutta yhta kaikki se oli normi, joka kielsi, salli tai kaski ja jota riitatapauksissa sovellettiin. Normatiivinen jarjestelma ja arkikokemus eivat laheskaan aina olleet yhdenmukaisia. Seuraavassa tarkastellaan
hieman lahemmin kolmea rinnakkaista ilmiota, naisten palkkaamisja pitamiskieltoa, perhepalkkaa seka niita murtavaa verotusperusteiden muutosta. Kahta ensimmaista voisi sanoa vanhan aviokaaren mukaisiksi kaytanniiiksi, viimeista uuden avioliittolain hengen mukaiseksi uudistukseksi.

13 Kokoomuksen t edustaja Hedvig Gebhard avioliittolain toisessa kasittelyssA
22.2.1929. Valtiopaivaasiakirjat 1929, s. 276.
14 Kokoomuksen edustaja Kaino Oksanen avioliittolain toinen kasittely 22.2.1929. Valtiopaiviasiakirjat 1929, s. 284-285.

15 Avioliittolain kolmas kasittely 8.3.1929. Valtiopaiviasialcirjat 1929, s. 439.
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E1atusvelvollisuus
KAsitys miehen velvollisuudesta elattia kotona oleva vaimonsa ja lapsensa eli vahvana 1900-luvun alussa koko lantisessa Euroopassa, vaikka naiset siirtyivatkin yha enenunan kodin ulkopuoliseen palkkaty6hOn. 16 Tama oli tilanne myOs Suomessa, missa vanha aviokaari osaltaan vahvisti nakemysta - olihan se voimassa aina 1920-luvun lopulle.
"Aviollinen auktoriteetti" kontrolloi vaimoa tasa-arvoistavista laeista
huolimatta." Jos puoliso hyvaksyi vaimon palkkatyOn, sits eivAt yaktAmatta hyvaksyneet tylinantajat. Kaarinalainen polkupyiiratehtailija
syytti naisia epasaAnniillisyydesta ja sopeutumattomuudesta tehdasjarjestykseen: "Nykyaän (1918) on naistykivoiman suuri puute ja he
kayttivat tats tilaisuutta hyvakseen alituiseen muuttoon ja epasaann011isyyteen. Jos saadaan naistystinteldja noudattamaan tehdasjarjestysta, voidaan heita suurimmassa maarin kayttaa. tehtaan hyOdylliseen
ty5hOn". Tehtailija suhtautui mykis kielteisesti mandollisiin yhteiskunnan avustuksiin, joita suunniteltiin naistyOntekijOiden palkkaatniseksi. 18 Tammisaarelaisen kellosepan nakemys oli samansuuntainen. Hanen mielestaan naiset periaatteessa sopivat kellosepan anunattiin,
mutta kaytantO oli osoittanut toista. Saatuaan koulutuksen naiset menivat naimisiin ja menettivat mielenkiintonsa ammatin kehittarniseen,
plinvastoin kuin miehet, joita oli "turvallisempaa" ottaa oppiin.19
Erottamiset
Ennen toista maailmansotaa naisten erottaminen toimestaan avioitumisen tai lapsen syntymin vuoksi oli varsin yleista. Erityisesti vakuutuslaitokset, pankit ja osuusliikkeet suhtautuivat kielteisesti naimisissa
oleviin toimenhaltijoihin. Myess osa valtion liikelaitoksista, kuten SuoAb, noudattivat sotien vdlisella kaumen Pankki ja Oy
della palkkaamis- ja pitimiskieltoja. Vakuutusyhtiiiista KesIdnaiset
HenkivakuutusyhtiOt Suomi ja Pohja seka Vakuutusyhtitit Pohjola ja
Varma noudattivat niin ikaan kieltoja. Toisen maaihnansodan aikana
ja pian sen jalkeen kaikki muut paitsi Pohja luopuivat kielloista. Mykis
pankit, kuten Kansallis-Osake-Pankki, Maatalous-Osuus-Pankki ja Helsingin Osuuspankki, luopuivat kãytannOsta. Osuusliikkeista SOK suhtautui kielteisimmin aviovaimojen tyOssakayntiin. Vield vuonna 1945
16 1800-luvun perhekasityksisti Higgman 1994, s. 134-136; Markkola 1994, s. 16-38.
17 ILO, Studies and reports 1/4 1939, s. 545-550.
18 Suomen policupyOra- ja konetehtaan vastaus NaistOiden Keskustoimistolle
8.10.1918. KA.
19 Kelloseppi Johan Roosin vastaus Naistiiiden Keskustoimistolle lokakuu 1918. KA.
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liikkeesta irtisanottiin viisitoista naimisissa ollutta myyjatartà. PakOs
peruttiin myiihemmin ja naiset saivat jatkaa palveluksessa.2°
Heti sodan jaIkeen toimeenpannun kyselyn mukaan 160 yrityksesta
kolmessa oli kaytantOna erottaa avioitunut tyOntekija suoraan ja kuudessa tapauksessa asia harkittiin tapauskohtaisesti. Tilanne oli samanlainen raskaana olevien naisten osalta. Saatu tubs oli kuitenkin vain
suuntaa-antava: asiaa ei kysytty tykintekijOilta ja kolmannes yrityksista
ei suostunut vastaamaan lainkaan. 21 Sen sijaan selvityksessa korostettiin, etta noin kolmannes seka konttorihenkiliikuntaan kuuluvista etta
tyOnteldjOista Ott paikkansa "vapaaehtoisesti" avioiduttuaan.22
Palkkaamis- ja pitamiskiellot koskivat useammin muita kuin tehdastytilaisnaisia ja niiden purkaminen lahti liikkeelle nimenomaan koulutuksen arvostuksen noususta ja naisten kysynnan kasvusta tyOmarkkinoilla toimihenkiliiammattien lislintymisen myota. Purkaminen voidaan tassa valossa nanda osana naisten keskinaista tasa-arvoistumiskehitysta tyesmarldcinoilla, mutta mykis toimihenkilOnaisten olojen ja
mandollisuuksien huomattavana parannuksena. Tehtaalaisnaisten asemaan kiellot vaikuttivat paaosin lamakausina.
Suomessa kiellot, joita ei tarvinnut maaritella erillisessa laissa tai
asetuksissa (naiset lahtivat muutenkin), olivat kaytOssa osittain viela
1960-luvullakin. Kun Yhtyneiden Paperitehtaiden naistyOlainen avioitui, sai han yhtiOn johdolta ilmoituksen tyOsuhteen piattyrnisesta.
Perustelut olivat samansuuntaisia kuin ennen sotia: "YhtiOssa on vuosikausia sitten omaksuttu periaate, etta naisten tykipaikat varataan ensisijaisesti naimattomille naisille. Tata periaatetta on sovellettu konttoreissa ja laboratorioissa, mutta tehtaiden eri osastoilla on naimisissa
olevia rouvia edelleen ollut tyOssi". Uudessa tilanteessa myifos tehtaan
eri osastoilla tyOskennelleet vaimot saivat lopputilin, jotta "suurten
ikaluokkien nuoret tyOntekijat voitaisiin sijoittaa tykielamaan".23
Ulkomaisten tutkimusten mukaan tehtaalaisnaiset saattoivat valttaa
irtisanomisen olemalla visusti vaiti avioliittosuurmitelmistaan tai piilottelemalla sormustaan. Konttoristeja ja opettajia sen sijaan koski
ehdottomampi kielto." Ruotsalaisten historiantutkijoiden Lynn Karlssonin ja Ulla Wikanderin mukaan kiellot olivat yksi tapa kontrolloida
20 Tutkimus perheellisyyden vaikutuksista naisten tyiisuhteeseen 1946, s. 18-19. Sosiaalipoliittisen tutkimusosaston arkisto. KA.
21 "Perheellisyyden vaikutus naisten tykisuhteeseen", SA 1946, s. 380-381.
22 Tutkimus perheellisyyden vaikutuksista naisten tyOsuhteeseen 1946, s. 17-19. Sosiaalipoliittisen tutkimusosaston arkisto. KA.
23 Yhtyneiden Paperitehtaat OsakeyhtiOn kirje Helvi Toimiselle 26.5.1961. Kopio tekijin hallussa.
24 Glucksmann 1990, s. 223.
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naisten tyOta sotienvalisen kauden ideologisessa taistelussa naisten
oikeudesta pallckatykihOn.25 Suoranaisia saannOksia ditien kodin ulkopuolisen tyOn rajoittamiseksi laadittiin lahes kaikissa Keski-Euroopan
maissa: kuten aiemmin on jo viitattu, Iso-Britanniassa ja Hollannissa
1920-luvulla, Saksassa, Itavallassa ja Italiassa vuonna 1933 seka Jugoslaviassa, Luxenburgissa ja Belgiassa vuonna 1934.26
Kuten edella on esitetty, lamakausilla on ollut selva vaikutus palkkaamis- ja pitamiskieltojen yleistymiseen niin Suomessa kuin muuallakin. Nimenomaan 1920-30-luku oli kieltojen nousukautta. Kaytanted
on selitetty sosiaalisella konsensuksella ja sen on nahty palvelleen
sosiaaliluokkien valisen status quon pysyttamista. Amerikkalaisen taloustutkijan Claudia Goldinin mukaan kiellot vahvistivat laillista ja
sosiaalista patriarkaalista jarjestelmaa rajoittamalla keskiluokkaisten
naisten tykillisyytta. Toisaalta kielloilla tyiintekijijoukko pidettiin homogeenisena. Vakinaisesti tOissa oli nuoria naisia, joilla oli suhteellisen vahainen ammattitaito ja joille maksettiin samaa palkkaa. Kokeneet tyOntekijat olivat yrityksille kalliimpia kuin tulokkaat, vaikka heidin tyikuloksensa ei ollut yhta hyva kuin kokeneiden. Lisaksi naisilla
ei ollut vahvaa ammattiliittoa, joka olisi valvonut heidan etujaan. Goldin nimittaa naisten tyOsopimuksia tykinantajille optimaalisiksi, koska
kieltojen takia nuorten naisten tyOssaoloaika arvioitiin keskimaarin
kuudeksi vuodeksi, jona aikana he pysyivat "halpoina". Vanhojen naisten rajoitteena olivat pakollinen elakkeellejaaminen ja tuntirajoitukset. Englannissa kielto oli ehka vielakin ankarampi kuin Yhdysvalloissa. Valtaosa naisista jattikin siella tyiinsa avioiduttuaan tai pian sen
jalkeen.27
Toimintamalli
Kasitys siitA, etta tyOlaisnaiset pitivat avioliittoa tavoitteenaan ja pelkasivat jaavansa naimattomiksi nayttaytyy nyt uudessa valossa. Kyse
ei vilttimatta ollut avioliiton ihannoinnista vaan jarjestelman asettamasta tohnintamallista, jonka mukaan naisilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin avioituminen. Naimattomaksi jaaminen ei taannut teollisuuden palveluksessa olleille naisille urakehitystA tai tykipaikan
Usein edessa oli vain epavarmuutta tai jatkuvaa puurtamista pienella palkalla ilman toivoa ylenemisesta ja ammattitaitoa vastaavasta
palkasta tai arvostuksesta. Toisaalta yhteiskunnalliset tuet perheiden
25 Karlsson - Wikander 1987, s. 74-75.
26 Fuss 1935, s. 465-468.
27 Goldin 1990, s. 173; Glucksmann 1990, s. 223-224; Aviovaimojen asemasta eri
valtioiden lainsEidatmOssi ILO, Studies and Reports 1/4 1939, s. 545-550.
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toimeentulon turvaamiseksi osaltaan lisAsivat avioitumispaineita ja
urakysymys jai monille tykilaisnaisille sivuseikaksi.
Nayttaa silts, eta 1910-30-luvulla yha kasvavan aviovaimojen tys5ssakaynnin myOta kiista siita, paransiko vai huononsiko teolliseen tuotantoon siirtyminen tykilaisnaisten asemaa, alkaa vaikuttaa triviaalilta.
Konseption suurin ongelma on se, etta siina tyOlaisnaiset esitellaan
yhtenaiseni ryhmand. Voidaan kuitenkin sanoa, etta shorterilaiselle
positiiviselle tulkinnalle on kaytted nimenomaan silloin, kun puhutaan nuorista naimattomista naisista teollistumisen alkuvaiheessa. Sen
sijaan, kun puhutaan toisen teollistumisvaiheen tehtaalaisnaisista, positiivinen tulkinta ei did enaa selittamian naisten aseman muuttumista. Teollistumisen aiheuttama positiivinen vaikutus nuorten naisten elamain kaantyi kolikon toiseksi puoleksi avioitumisen ja perheen perustamisen myota. Toinen puoli osoittautui suurimmalle osalle tyOvaenluokan naisista puutteeksi, jota torjuttiin paity011a tehtaassa
ja moninaisilla sivuansioilla, sen sijaan, etta olisi jaity kotiin huolehtimaan lapsista ja kodin siisteydesta.
Tama nikOkulma puoltaa naistutkijoiden esittamaa ns. negatlivista
tulkintaa teollisuustyiihkin siirtymisen vaikutuksista. Negatiivinen vaikutus ei kuitenkaan johtunut teollisen tykin luonteesta sinansa, vaan
sen yhteensovittamisesta tyOlaisnaisten elamankaaressa tapahtuvien
tnuutosten kanssa. Naisten biologinen rytmi ja teollisen tuotannon
mekaaninen rytmi olivat kovin eritahtisia ja eriaikaisia. Kuva huolettomasta polkupyOrilla ajavasta, siannalista palkkaa saavasta pumpulitehtaan tyteosta, jota maalaistyttit kadehtivat uusien vaatteiden tahden,28 muuttui rajusti avioitumisen ja perheellistymisen myesta: mita
useampi lapsi, sits heikompi toimeentulo kaupunkilaisilla tvilaisperheilla oli.29 Tehdastptin positiivisin vaikutus ajoittui niihin vuosiin,
jotka naimattomat tyttit ehtivat olla tesissa ennen perheellistymista eli
naisten elamankaaren nuoruuden aikaan.
Perhepalkka-periaate

Perhepalkkaa voisi kutsua myiis tarvepalkaksi tai sosiaalipalkaksi, koska trtintekijin palkkaa maarattaessa otettiin huomioon tyiisuorituksen lisaksi hanen huoltovelvollisuutensa eli perheen koko. Perhepalkkaperiaate sisalsi kokonaisvaltaisemman nakemyksen tyOntekijOiden
toimeentulosta ja maksukyvysta kuin samapalkka-periaate, jonka mukaan palkka maksettiin korvaukseksi menetetysta ajasta ja vaivasta tai
palkkioksi taloudellisesta hyOdysta, jonka saamista tyOntekija oli ty6128 Ptunpulienkeleiti ja arkielimia 1981, Vaha, s. 7, 56-57.
29 Waris 1961, s. 221-223.
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laan edesauttanut. Kolmas palkkaperiaate oli "suorituksen mukainen
pallcka", jota tyOnantajat suosivat ja joka oli vallitseva tutkittavalla
ajanjaksolla. Suorituspalkka-tapauksissa palkan maaraytymiseen vaikutti tykivoiman kysynta ja tarjonta seka kulloisenakin aikana ja kulloisessakin paikassa vaikuttava ns. kohtuullisen palkan Icasite. 3° Kohtuulliseen palkkaan sisaityi nakemys saadynmukaisen elintason palkasta, joka alkoi vahin erin muuttua koulutuksen mukaiseksi palkaksi.
Merkittavaa on, etta perhepaikkajarjestelma sisalsi periaatteessa
myds tasa-arvomaarityksen. Sen ensirrunainen kriteerihan oli perheen
elattajyys. Mikali aviomiesta ei ollut, leski tai eronnut nainen oli perheen ensisijainen elattaja ja siten oikeutettu saamaan perhepalkkaa.31
Perhepallckajarjestelma toteutettiin kaytannOssa lahinna poikkeusoloissa sotien tai taloudellisten kriisien aikana kalliinajan lisien
ja perheavustusten muodossa. Ensimmaisen maailmansodan aikana
sits toteutettiin tassa muodossa useassa Euroopan maassa. Sen kayttOOnottoa perusteltiin sills, etta vaikka sotateollisuus kannatti, kohonneet elinkustannukset eivat taanneet hyvasta palkkatasosta huolimatta toimeentuloa. Sodan jalkeen jarjestelmaa perusteltiin sills, etta
yleista hintojen nousua ei voitu kompensoida palkankorotuksilla, koska ne kiihdyttivat inflaatiota. Palkankordtusten sijasta esitettiin maksettavaksi perhelisia nits tarvitseville. Perhelisat arvioitiin palkankorotuksia pienemmaksi rasitukseksi seka yhteiskunnalle etta teollisuudelle. Olivathan lisit tarveharkintaisia toisin kuin palkat.32
TyOehtosopimusjarjestelman laatimisen jalkeen 1940-luvun alussa
perhepalkka-periaate otettiin jalleen harkittavaksi, lapsilisajarjestelman kehittamisen muodossa. Aihetta tutkimaan asetettu komitea totesi, etta tyOmarickinajarjestOjen sovittavaksi jatettya asiaa ei pystytty
yksimielisesti ratkaisemaan, minks vuoksi asia siirrettiin eduskunnal1e.33 Kasittely johti perhelisien maksamiseen vuodesta 1943 ja kaildlle
tarkoitettujen lapsilisien maksamiseen vuodesta 1948. Merkille pantavaa on, etta vuoden 1943 lisa miellettiin valtioneuvoston periaatepaitOksen mukaisesti osaksi palkkaa, jolloin sits maksettiin vain ty6ssaoloajalta.34

30 Perhepalkkakomitean mietintii 1947:8, johdanto.
31 TyOnantajain Keskusliiton kiertokirje 1.7.1947 koskeva ns. perhepalkkoja. G. A.
Serlachius Oy:n arkisto. ELKA.
32 Perhepalkkakomitean mietintO 1947:8, johdanto.
33 Perhepalkkakomitean mietintO 1947:8, johdanto.
34 Perhepalkkakomitean mietintO 1947:8, s. 22.
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Perhepalkka kompromissina
Tykivaenliildceen kanta perhepalkkaan oli kaksinainen. Vuosisadan
vaihteessa tyOlaiset olivat kannattaneet periaatetta, jonka mukaan nainen on kotona ja mies palkkatykissa vanhan aviokaaren hengen mukaisesti. Tally tavoin nainen saastyisi kaksoistaakalta. "Miehille annetaan sen verran palkkaa, etta perheilla on riittáva toimeentulo niin
ei vaimotkaan itsensa kauppaa, ei ainakaan kaildr1". 35 Nakemys liittyi
osittain mytis kausityOlaisten heikkoon asemaan: nimenomaan heille
oli maksettava korkeampaa palkkaa, koska heidan oli elatettava perheensa sesonldtedlli. Toisaalta kansainvalisen tytivaenliikkeen ja naisasialiilckeen esimerkin mukaisesti vaadittiin, etta samasta tyiista olisi
maksettava sama palkka.36
Tutkittavana ajanjaksona palkkakeskustelu sai selkeasti toisen merkityksen kuin aiemmin: toisaalta valtion rooli korostui, toisaalta palkkakeskustelu oli hyva esimerkki tykivaenliildceen arjen ja ideologisen
tason yhteensovittamisen ongelmista. Uusittu avioliittolaki (1929)
mandollisti sama palkka -periaatteen myOs kaytannOssa, mika asetti
uusia haasteita tytivienliildceelle: puheista oli ryhdyttava tekoihin.
Aiemmin samapalkkaisuus oli ollut teoreettinen lahtiikohta ilman reaalisia
Palkkakeskustelun kolmas osapuoli eli tytinantajat suosivat suorituspalkkaa, kuten edella on todettu.
Valtion tukema perhepalkkajarjestelma, jolla oli juurensa jo vanhassa aviokaaressa, voidaan tulkita pyrkimyksena esittia vaihtoehtoinen
malli kandelle kovin erilaiselle palkka-periaatteelle. Kompromissi oli
sikili onnistunut, etta se sai kannatusta yli luokkarajojen. Se lupasi
paljon monille kansalaisryhmille, se oli halpa, turvallinen ja takasi
tykita - kaikille muille paitsi tyOlaisvaimoille.37 Samalla valtion kontrollivalta kasvoi. Ilman yhteiskunnallisia saantelyjirjestelmia, kalIiinajan lisia ja perhelisia, perhepalkka ei toiminut. Sen kAyttifokelpoisuus oli riippuvainen normeista.
Kaytanniissa perhepalkkajarjestelma lisien muodossa ei tasannut
elintasoa kuten sen kannattajat olivat odottaneet, vaikka miesten palkat olikin korotettu korkeammaksi kuin naisten. Toisaalta kansainvalisen tyOvaenliikkeen vahvistuva samapalkkaisuusvaatimus oli omiaan
murentamaan perhepalkkajarjestelman perusteita.

35 Forssan varjari-ammattiosaston poytakirja 8.8.1906. Oy Forssa Ab:n arkisto. ELKA.
36 Niin samapalkkaisuudesta kuin kitten palkkatyOstAkin kirjoiteltiin jo 1800-luvun lopuha "ennakoivasti": keskustelut siirrettiin suoraan keskieurooppalaisista tydvienlehdistä, vaikka Suomessa olot eivit olleet (viela) kehittyneet kuvatunlaisiksi.

37 Nain rapt:* Milkman 1985, s. 1.
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Ristiriita karjistyy
Ristiriita perheellisten ja perheettOmien palkkasuhteissa karjistyi sotien valisella kaudella ja se koettiin suuremmaksi yhteiskunnalliseksi
ongelmaksi kuin naisten ja miesten valinen eripalkkaisuus: perhepalkka-keskustelun aktualisoituminen oli osoitus siita. Aiemmin tykiyhteiskit olivat selkeasti jakautuneet sukupuolen mukaan nuoriin naisiin
ja miestyOlaisiin. Vaimojen tulo tyOyhteisOihin rikkoi tuota asetelmaa
ja aiheutti jannitteita tyOlaisten keskinaisiin suhteisiin. Tarkastelun
rajoittaminen sukupuolenmukaisiin pallckaeroihin on yksinkertaistanut ja estanyt nakemista syntynytta ristiriitaa.
Perheellisten ja naimattomien valisen palkkaristiriidan yhteiskunnallistuminen johti siihen, etta perhepalkka-periaatetta alettiin muokata sen saantelykeinoksi. Toisaalta perhepalkkaa perusteltiin silla,
etta se helpottaisi ansioaitien kaksoistaakkaa tekemalla kotiin jaamisen taloudellisesti mandolliseksi. Perhepalkan on nahty myiis legitimoineen sukupuolenmukaista tyOnjakoa ja yllapitineen miehista ylivaltaa. 38 On myOs korostettu perhepalkan merkitysta tyOlaisperheiden taloudellisen autonomian yllapitijana.39
Merkittavaa yhteiskunnallisen saantelyn ja myOs naisten aseman
kannalta on, etta aviovaimojen siirtyminen tehdastiiihin karjisti arjen

ja normin (vanha aviokaari) ristiriidan ylittamattOmaksi ja sits alettiin
purkaa. Samoin oli kaynyt aikana, jolloin tehtaisiin menivat naimattomat naiset: holhoojajarjestelma kyseenalaistettiin (1864). Tassa mielessa naisten sitirtymisella tehtaisiin on ollut kauaskantoiset seuraamukset naisten yhteiskunnalliselle maarittamiselle vajaavaltaisista taysivaltaisiksi kansalaisiksi.
Uudistuva verotus

Tykiviestiin ja yksittaisten perheiden tulotasoon vaikuttivat palkat ja
hinnat, mutta yha enenevassa miarin mykis verotus: "Nyt on jo kaikki
verotkin maksettu, kylla slid saikin jo maksaa yli neljasataa markkaa".4° Pienten tulojen talouksissa vahaiseksi arvioitu veronmaksu oli
tuntuva. "Tassa on parhaillaan verojen maksu, en passe kaymaan.
Sinulleldn pantiin 151 veroayria, 1057 mk ja tuloveroa 220 mk".41
Yhteiskunnan muuttuva verotuspolitiikka alkoi olla tarkea tekija per38 May 1982, s. 399-429; Milkman 1985, s. 2.
39 Humphries 1977, s. 241-258; Milkman 1985, s. 2.
40 Mama Salmelan aidin kirje matkapuhujana kiertaville Martalle 19.2.1922. TA.
41 Martta Salmelan kirje Eino Salmelalle vankilaan 1.9.1925. TA.
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heiden kulutukseen kaytettavien varojen madrittajana. Vuonna 1913
valittOmien verojen osuus oli vain viisi prosenttia valtion tuloista.
Ajanjakson lopussa (1938) niiden osuus oli viidennes valtion tuloista
ja
verojen osuus 33 prosenttia eli valilliset verot olivat edelleen valtion suurin yksittainen tulonlande.42
Sotien valisella kaudella kayty verokeskustelu koski perheita, joissa
molemmat puolisot kavivat ansiotyOssa. Toisaalta kiisteltiin aviopuolisoiden yhteis- ja erillisverotuksesta, toisaalta naimattomien ja perheellisten keskinaisesta verokohtelusta. Erityisen kiihkeaksi verotuskeskustelu kavi vuoden 1929 avioliittolain jalkeen. Uusittu laid teki
aviopuolisot varallisuusoikeudellisessa mielessa tasa-arvoisiksi ja merkitsi luopumista entisesta omaisuuden yhtenaisyydesta. Voimassa olleen tulo- ja omaisuusverolain mukaan puolisoita koski kuitenkin yhteisverotus, joka tykilaisnaisedustajien mukaan oli ristiriidassa avioliittolain hengen kanssa.
Yhteisverotuksesta erillisverotukseen (1935-43)
Suomen ensimmaisen tulo- ja omaisuusverolain (1920) mukaan verovelvollisen tuloksi ja omaisuudeksi luettiin mykis hanen vaimonsa tulo
ja omaisuus. Kuitenkin vaimoa oli verotettava niista tuloista ja siita
omaisuudesta, joka lain mukaan oli hanen hallittavanaan. Yhteisverotuksen vastustus lahti siita kaytannOn epakohdasta, etta aviopuolisot
joutuivat raskaamman verotuskohtelun alaiseksi avioiduttuaan. Rasituksen kohteena olivat ne tytilaisperheet, joissa molemmat puolisot
kavivat palkkatyOssa.43
Sotienvalisen kauden veromuutoksilla pyrittiin tasoittamaan perhekustannuksia. Oikeudenmukaisella verotuksella arveltiin olevan niin
sosiaalinen kuin viestOpoliittinenkin funktio. Tasauspyrkimyksen ensimmainen konkreettinen tulos oli vuoden 1935 verolaki. Verotettavan tulon alarajaksi maarattiin 10 000 markkaa ja omaisuuden
100 000 markkaa. Lisaverosta, joka saadettiin
ei vapautettu aviopuolisoita, paitsi
oli elatettavdna omia
tai kasvattilapsia. Nain ollen vuoden 1935 vero- ja omaisuusverolaki
ensinuniista kertaa selkeasti asetti naimattomat ja perheelliset verovelvolliset eri asemaan perheellisten eduksi, mika on nahtivi yhteiskunnan tukitoimena lapsiperheille.
. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi erillisverokokeilun jalkeen pa-

42 Ahvenainen - Vartiainen 1982, s. 180, 189.
43 Ks. sosialidemokraattisen naisliiton kannanotto kiristyvain ja "kansan elinvoirnaa
jaytavain" verotukseen. Suomen Sosialidemokraattisen TyOlaisnaisliiton XTV edustajakokouksen pOytikirja 27.-29.10.1935, s. 28-32.
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lattiin kuitenkin yhteisverotukseen (1943). Asetettu verokomitea esitti, etta 1935 omaksutusta aviovaimon ansiotulon verottamisesta luovuttaisiin, joskin myOnnettiin, etta vaimon kotitalouden hyvaksi tekema ty6 on otettava huomioon, "vaikkakaan sen arvoa ei kohtuudella voida lukea veronalaisiin tuloihin". Erillisverotus rasitti verokomitean mukaan liikaa ansiotptissi kayvia puolisoita verrattuna perheisiin, joista vain mies kavi ansiotpfissa eli uudistuksella ei ollut saavutettu sits, mihin oli pyritty. Valtiovarainvaliokuntaan kuuluneet naiset
saivat tyytya esittamaan vastalauseensa ja vetoamaan vuoden 1929
avioliitto1akiin, jonka mukaan vaimo otti osaa perheen elatukseen kotitaloustykilla. VaestOliitto tuki naisedustajien vastaisesti yhteisverotusta.44 Mielipiteet menivat kovasti ristiin. kinin 98 puolesta, 72 vastaan
palattiin erikseen verottamisesta takaisin yhteisverotukseen. Tassa yhteisverotuksen kannattajien voittoon paattyneessi kiistassa oli oleellista se, etta toinen osapuoli lahti yksilOverotuksesta, toinen perheverotuksesta.45
Erillisverotuksen kannattajat pitivat yhteisverotukseen palaamista
toisaalta itsenaisyyteen pyrldvalle naiselle alentavana, toisaalta sills
pakotettiin vaimoja menemain tnihin tahansa pallckaty6hOn, jotta "rahan tuottama arvonanto ja omintakeisuus" olisi myiis naisten ulottuviBa.46 Erillisverotuskeskustelu jatkui pitkalle 1940-luvulle. Sosialidemokraatti Aino Lehtokoski teki erillisverotuksen puolesta aloitteita
vuosina 1935, 1940, 1943, 1945, 1946 ja 1948.47
Yksi klistelty, verotusta koskeva kysymys koski lapsettoman aviovaimon kotityOn verovapautta. Kun yhteiskunta myOnsi jasenilleen
juuri kotia ja perhetta sihnallapitaen huomattavan edun, herasi arvostelijoiden tnielessa kysymys, eiko taman edun pitanyt olla jossakin
yhteydessa Widen palvelusten kanssa, joita koti ja perhe vuorostaan
tekevat yhteiskunnalle? Kun etu kuitenkin oli sama lapsettomilla aviopareilla, sits ei voitu pitaa perheellisyyden perusteella annettuna etuna. Arveltiin, etta "ehka verolainsaatijan kasitys muuttuu sikali, etta
siita ylellisyydesti, mita toimettomuus on, maksettaisiin myiis veroa".
Ta1115in myiiss lapsettoman aviovaimon kotonaolo katsottiin ylellisyydeksi. Toisaalta ajateltiin, etta suurperheille tulisi antaa veroalennusta
kotiapulaisen palkkaamista varten.48 Kuvaavaa ajalle on, etta verotus
ei ensisijaisesti maaraytynyt kansalaisten suorituskyvyn, vaan yhteis44 Valtiopiiviasialcirjat 1943; Harmaja 1934, s. 241-242.
45 Sukselainen 1946, s. 155-160; Harmaja 1934, s. 242-243.
46 Harmaja 1934, s. 243.
47 Aino Lehtokosken lausunnot em. vuosilta. Valtiopiivaasiakirjat vuosilta 1935-48.
48 Sukselainen 1946, s. 167-168.
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kunnan rahan tarpeen mukaan. Suorituskykya esitettiinkin sittemmin
uudistuvan verotuksen perustaksi.49
Lapsivahennykset
Toinen tyi5laisnaisten kaytettavissa oleviin varoihin vaikuttanut tekija
oli verotuksen vahennysoikeus, erityisesti lapsivahennysten suuruus.
Koko 1920-luvun eduskunnassa kaytiin kiistelya siita, kuinka suuri
lapsivahennyksen tuli olla ja kuinka monesta lapsesta sen sai. Vuoden
1920 lain mukaan niissa tapauksissa, joissa verovelvollisen tulo ei
noussut yli 12 000 markan, slits vahennettiin 1 000 markkaa alle 15vuotiasta lasta kohden. Seuraavan lain (1924) valmistelussa esitettiin,
etta lapsivahennys olisi entisen suuruinen, mutta se koskisi kaikkia
verovelvollisia. Eduskunta hyvaksyi tulorajan poistamisen ja nosti lapsivahennyksen 1 200 markkaan. Maaliskuussa 1928 annettiin jalleen
uusi esitys lapsivahennyksen korottamisesta 1 500 markkaan seka ikarajan nostamisesta 16 vuoteen. Samaan aikaan annettiin myi5s ehdotus perheellisten ja perheettOmien verorasituksen tasoittamisesta siten, end huoltovelvollisuutta vailla oleville maarattaisiin lisavero. Lisaverosta luovuttiin, mutta lapsivahennysta korotettiin.5°
Naisedustajat valittivat lapsivahennyksen pienuutta. Edistyspuolueen Mandi Hannula ja kymmenen muuta naiskansanedustajaa Ott
vItoden 1929 tosille valtiopaiville toivomusaloitteen, jossa huomautettiin, etta 1 200 markan lapsivahennys "ei liheskaan vastaa lasten kasvattamisesta ja kouluttamisesta aiheutuvia todellisia kustannuksia,
jota paitsi vahennysoikeus lakkaa 15 vuoden iassa eli juuri silloin,
kun elatus- ja koulukustannukset ovat korkeimmillaan" - ainakin Hannulan edustamissa keskiluokkaisissa perheissa. TyOlaisperheissa lapset menivat tuossa iassa tehtaisiin.51
Kunnallisverotuksessa oli vuodesta 1922 ollut lapsivahennys, joka
kunnanvaltuuston padtiiksesta vaihteli 500:sta 1 200 markkaan. Lainvalmistelukunta esitti, etta lapsivahennyksen suuruus olisi riippuvainen paikkakunnan kalleudesta. Kunnat olisi sen mukaisesti jaettava
virallisesti neljaan kalleusluokkaan. 52 Samanlaisia perusteluja oli esitetty myt5s palkanmaksukaytannOissa: paikkakunnat oli virallisesti luokiteltava, jotta palkkataso voitaisiin yhdenmukaistaa.
Kunnallisverotuksen osuus kuluttajien menoista oli tutkittavana aikana kasvava, mutta se kohdistui ankarampana ylempiin tuloluokkiin
49 Sukselainen 1946, s. 13-14.
50 Sukselainen 1946, s. 35-37; Suonoja 1992, s. 394-399.
51 Valtiopaivaasiakirjat 1929 ja 1930.
52 Harmaja 1934, s. 238; Sukselainen 1946, s. 38-39.
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kuin tyiilaiskuluttajiin. Tykilaisten menoista verojen osuus oli vuonna
1920 noin kolme prosenttia, vuonna 1928 noin neljA prosenttia ja
vuonna 1945 noin kandeksan prosenttia. Verotuksen kasvava osuus
menoista ei yleisen palkkojen ja elintason kohoamisen vuoksi merkinnyt lisaantyviA kieltaymyksia kuluttajille, vaan pikemminkin
uusien kulutuskohteiden hankkimista. Varattomille tr5lAisperheille
suuntaus oli mytinteinen: kasvava verotus tuotti enemman yhteiskunnallisia palveluja.53
Sukupuoli ja verotus
Kysymys kansalaisten verokohtelusta liittyi saumattomasti harjoitettuun pallckauspolitiiidcaan. KaytannOssa palkkaa maksettaessa sukupuolella oli lahes aina merkitysta - oliko nain ollen mykis verotuksessa
sukupuoliperuste otettu huotnioon? Esimerkiksi perheettOman lisãverokeskusteluissa pohdittiin sits, koskisiko vero myiis naisia. Tydlaisnaisaktiivit vastustivat niin palkkojen kuin verotuksenkin kytkemista
sukupuoleen. Saksassa oil tapauksia, joissa myiis naisilla oli lisivero.
Suomessa esitettiin nakemyksia, joiden mukaan lisaveroa ei saisi miarAti naisille. Nair siksi, eta muutamia harvoja poikkeuksia lukuunottamatta naisten ansio ei muodostunut "perheen vaan hinen henkilOnsi toimeentulotarpeen mukaan". Yhteiskunnassa tarjottiin naistyOta siânn011isesti, miestyOta vain poikkeustapauksissa hintaan, joka
riitti ainoastaan yhden hengen "sUdynmukaiseen" toimeentuloon.54
Voimassa ollut verolainsiidintO ei kuitenkaan tehnyt mitian eroa sukupuolten value: sukupuoli ei ollut veronmaksukyvyn peruste.

2. Suojelun ja kieltojen ristipaineessa
EdellisessA luvussa kasiteltiin naisten elamaa. normittavia yleisia ehtoja, seuraavassa kiirmitetaan huomio naisten asemaan tytisuojelun ja
-kieltojen nakOkulmasta.
Tiukentuva tykisuojelu

TeoffisuustyOlaisten suojelua koskevat saänniikset olivat ylimalkaisia
aina 1800-luvun lopulle saakka, jolloin ne alkoivat tarkentua. Aikaisemmin suojelumaaraykset olivat koskeneet piaasiassa lapsityOnteki53 Siipi 1962, s. 219-221.
54 Nevanlinna 1925, s. 199.
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jOita.55 Naisten suojelukysymys nousi aikaisempaa enemman esille
1800-luvulla koneisttunisen ja teollisuustyi5laisnalsten maaran kasvun
mystiti.56 Naisten suojelun kannalta tarkea ja ensimmainen ala, Jolla
tarkkoja sainnOksia annettiin nimenomaan terveysvaaran vuoksi, oli
tulitikkuteollisuus. Vuonna 1865 maarattiin, ettei luustoa haurastuttavaa valkoista fosforia saanut kayttaa kuin tarkkojen ohjeiden mukaisesti. Ensimmainen yleinen laid, jossa kasiteltiin myiis tp5suojelua,
oli vuonna 1868 annettu asetus kaupasta ja elinkeinoista. 57 Tytisuojelua oli kasitelty jo aiemmin annetussa piirilaakarien johtosaarmOssa
(1832), jossa kiinnitettlin huomiota tykihygieniaan. Vuonna 1858 senaatti madrasi piirilaakarit valvomaan tykioloja ja nliden vaikutusta
ty•5ntekiji5iden terveyteen. Ensinunaiset tehtaanlaakarit aloittivat toimintansa 1800-luvun lopulla. Mykis ns. Furuhjelmin komitean tutkimuksessa (1883) esiteltiin eri ammattialojen haitallisia vaikutuksia
tyOnteldjOiden terveyteen.
Ensimmainen varsinainen tyOsuojelulaki, asetus teollisuusammateissa olevien tyiinteldjOiden suojelemisesta vuodelta 1889, sisalsi erillismaarayksia naisten ammattityOsta. Naisia ei saanut pitaa kaivoksissa,
maanalaisissa tOissa eika puhdistamassa tai voitelemassa kaynnissa
olevia koneita. Ammattientarkastaja-jarjesteirna kaynnistettiin samalla
asetuksella. Uusittu asetus ammattivaaralta suojelemisesta vahvistettiin vuonna 1914 ja siihen sisaltyi mybs yleisia terveydellisii maarayksia. Sittemmin 1920-luvulla annettiin useampia jarjestysohjeita eri
teollisuudenalojen tyi5suojelusta ja vuonna 1930 tpittuvallisuuslaki.58
Suojelun tehostamisen syyt olivat inhimillisia ja taloudellisia. Toisaalta yhteiskunnan etu vaati suojelua, toisaalta yksittaiset tykinantajat
halusivat saastaa kustannuksissa. Esimerkiksi vuonna 1928 tytonantapen vakuutusmaksut olivat yli 80 miljoonaa markkaa. Miksi sitten
juuri naiset ja lapset tarvitsivat miehista poiketen erityissuojelua? Perusteluissa vedottiin fyysisiin ominaisuuksiin, vahaisempiin ruumiinvoimiin ja elitnistOn heikompaan kestavyyteen. Toisaalta vedottiin
henkisiin ominaisuuksiin. Naisten ja lasten arveltiin olevan heikommassa asemassa kuin miesten, sills heidan ei uskottu pystyvan itse
55 Erityisesti lapsityOntekijOiden suojelua koskevia siadOksii on lOydettivissi jo Ruotsin ensinuniisesti ammattilamtajarjestyksesta wodelta 1621. 1700-luvun hallijarjestyksissa on Win ikaan malrayksia lasten tytissaolon rajoituksista. Hoskola 1989, s. 9-10.

56 Isossa-Britanniassa vuonna 1844 annettu Factory Act ja Saksassa vuonna 1891 annettu laki rajoittivat nimenomaan naisten tykissioloaikaa. Vuonna 1934 Saksassa naisten
ja miesten tuntisiannOkset yhdenmukaistettiin, lukuunottamatta ylitOiti, lepotaukoja
ja viikkolomaa. ILO; Studies and reports 1/4 1939, s. 114-115.
57 Kuusi 1931 I, s. 452-454.
58 Esim. Vuonna 1927 annettiin jarjestysohjeet metalli-, vaatetus-, kenkl, satulaseppi
ja salkkuteollisuuteen, kumitavarateollisuuteen, huonerakennustyiihOn, kivenlouhintaan, kivenhakkuuseen ja -hiontaan seka leipomoihin. Kuusi 1931 I, s. 456-463.
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valvomaan tyOskentelyolojaan ja arvioimaan niiden vaarallisuutta. Perustelujen mukaan he eivat myOskaan kyenneet tekemaan tyiisopimuksia siina missa taysi-ikaiset miehet." Siksi viranomaisten oli puututtava naisten ja lasten oloissa vallinneisiin epakohtiin heidan puolestaan, edusmiehina ja aviomiehen tukina, joilla oli lain mukaan heists paavastuu. Seuraavassa tarkastellaan naisten suojelua ja naimisissa
olevien naisten ristirlitaisen aseman lieventamista kandesta
masta. Toinen on naisten vuoroty6 ja toinen ditien suojeluun liittyneet ratkaisut.
YiityOkielto
Naisten suojelukeskustelua hallitsi 1900-luvtm alkupuoliskolla kohnivuorotyii. Vuorotystita ei sinansa arvosteltu, vaan nimenomaan sen
kolmatta eli yOvuoroa. YOtytikiistan juuret olivat 1800-luvun lopulla.
Naisten tykiskenteleminen yiiaikaan ei jakanut yksinomaan tyOnantapen ja tyiinteldjOiden riveja, vaan mykis porvarillisten ja tyii•vaen naisten mielipiteita. MyOskaan tyOlaisnalsjarjestOt ja tyOlaisnaiset eivat
valttamatta olleet asiasta samaa mielta.
Ensimmaisen maailmansodan aikana Keski-Euroopassa kaytettiin aikaisempaa enerrnnan naisia teollisuudessa, minks vuoksi ykityOkielto
tuli entista tãrkeamtnaksi sits puolustaville. Washingtonissa vuonna
1919 pidetyssa kansainvalisessa tyOkonferenssissa hylattiin kuitenkin
sopimusehdotus, jossa naisia ei olisi saanut kayttaa yon aikana teollisuustyiissa, paitsi yrityksissa, joissa tystiskenteli vain samaan perheeseen kuuluvia
Aihetta oli kasitelty jo aiemmin useissa kansainvilisiss5 kokouksissa
ja niissa paadyttiin puoltamaan naisten ykityilsn kieltamista. Bernin
kansainvalisessa tyOvaensuojelukongressissa vuonna 1906 hyvaksyttiin sopimus, jonka mukaan kaildssa teollisuuslaitoksissa, joissa tykiskenteli enemmin kuin kymmenen tyiintekijaa, naisten tyo oli kiellettya ilta kynunenesta aamu viiteen. Sopitnus tuli voimaan vuoden 1911
alusta niissa valtioissa, jotka sen ratifioivat ja vuoteen 1914 mennessi
naisten yOtyti oli kielletty kynunenessa maassa. 6° Seuraavaksi esitellain vuosina 1909 ja 1928 kerattyjen aineistojen perusteella yotrlikysymysta hieman lahemmin.

59 Esim. Kuusl 1931 II, s. 516-519.
60 Vuoden 1928 plitykitutkilnukseen osallistui 2 319 naista eli saman verran kuin vuoden 1909 toimeenpantuun ns. Hultinin tutkimukseen. Puuteoffisuuslaitoksia kartoituksessa oli 19, paperitehtaita 45.
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Naiset yiitykissi
KohnivuorotyOssã kAyvien naisten maara kasvoi selvasti vuodesta
1909 vuoteen 1928 erityisesti puuteollisuudessa.61
1909
Naisia

1928
Naisia

Puuteollisuus
Papetiteollisuus
Muu teollisuus

1 134
849
558

4 841
1 959
882

YhteensA

2 541

7 682

Merkittava muutos kolmivuorotykissA kayneiden paperityOldisnaisten
siviilisããdyssa tapahtui kansalaissodan jalkeen: leskien osuus kaksinkertaistui naimattomien kustannuksella. Puuteollisuudessa naimisissa
olevien naisten osuus nousi. Naimattomat naiset muodostivat kuitenkin yield noin puolet kolmivuorotyOlaisisti.62
Miksi ykitykihOn?
Miksi naiset sitten hakeutuivat ykitykihOn? Valtaosa (79 %) oli joutunut
vuoroty6hOn, koska muunlaisen tyiin puute oli pakottanut heidit siihen. Vain noin kymmenen prosenttia oli tullut alalle korkeamman
palkan takia ja viisi prosenttia siksi, etta pliva jai tuolloin osittain tai
kokonaan vapaaksi, jolloin kotiaskareisiin ja lasten hoitoon riitti
enenunin aikaa. Kotiaskareet tosin tehtiin enemmãn tai vahemman
nukkumisen kustannuksella. Vain pari prosenttia piti yeltykid itselleen
sopivimpana muista syistA ja vajaa kolme prosenttia oli joutunut ye,tykihkin tyiinantajan mairayksesta.. 63 Aikaisemmassa tutkimuksessa
(1909) kavi ilmi, ettà suurempi palkka, heikko koulutustaso ja vapaampi ty6 sai naiset ryhtymian teollisuuden vuorotiiihin. Aineiston
koonnut Tekla Hultin kirjoittikin, ettA teollisuustyOn suurin vetovoima lienee "se rajaton henkilOkohtainen vapaus sainniillisine lepohetkineen ja loma-aikoineen, mild tyOnteldjattArissi synnyttä'd miellyttivdn itsenaisyyden tunteen sekâ saattaa hãnet unohtamaan kuinka suu-

61 SVT =I 12, Witytintekijit 1935, s. 12-15; SVT XI, YiityOntekijittiret 1911, s.
15, 21.
62 SVT XI, VityOntelcijattiret 1911, s. 29; SVT XXXII 12, YOtytatekijat 1935, s. 17.
63 SVT XXXII 12, YOtyiintekijat 1935, s. 29-30.
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resti hänen vapautensa toiselta puolen on sidottu itse tptiajan kuluessa".64
Sita, etta yOty6 nahtiin ta1oudellisen pakon aiheuttamaksi, valiaikaiseksi hitaaputyOksi, tukee myiis tieto suta, etta yOtyOlaiset viihtyivat
tyOssaan vain lyhyiti aikoja. Tutkituista suurin osa eli noin kolmannes
oli tOissa ensimmaista vuottaan ja vuoden aikana tyOnteldjOiden vaihtuvuus oli suuri. Anunatti-ika kaksivuorotplissa oli hieman pitempi
kuin kohnivuorotyOssa.65
Lahes 4/5 yiityiillisista oli ollut joissain muissa ammateissa ennen
yotyohon siirtymista. Kotoa tulleita oli noin kymmenen prosenttia
(1928). Huomattava muutos kartoituksessa vuoden 1909 tutkimukseen verrattuna oli palvelijan ammatista siirtyneiden maarin vahentyminen puoleen."
VuorotyOlaisten aviomiehet olivat puolessa tapauksista sekatyOmiehia ja kolmanneksessa tehdastyOlaisia. Vuoden 1909 tutkimuksessa
suhde oli ollut painvastainen. YOtyOntekijOiden vanhempien sosiaalinen asema oli alhainen: alalle todettiin hakeutuvan ammattitaidottomien tyOntekijOiden tyttarien. 'sista noin 2/5 oli tavallisia tyiimiehia
ja noin viidennes maanviljelijOita. Vuoden 1909 tutkimuksessa tilanne
oli pAinvastainen. YlityOntekijOiden aideista kolmannes oli kotona ja
kolmannes tehdastyiissA, mutta esimerkiksi palvelijoita oli vain vajaat
kolme prosenttia.67
Pienia ajan henked ja tykin luonnetta valaisevia yksityiskohtia yiityOntekijOiden haastatteluissa vuodelta 1909 olivat tapaukset, joissa
itse yOtykilainen ei ollut paikalla kyselya tehtaessa, vaan hanen sijaisenaan oli mies, tytar tai joku muu sukulainen.68
Kiellon perustelut
Yksi yOtytin kiellon puoltajien tarkea perustelu oli Suomessa niin kuin
muuallakin se, etta vuorotp5 altisti naiset siveellisille vaaroille. Vuoden 1928 tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu mitain tahan viittaavaa. YkityiinteldjOiden keskuudessa ei esimerkiksi ollut sen enempaa
aviottomia lapsia kuin muidenkaan tyiilaisnaisten. 69 Puoltajien moth-

64 SVT XI, YikyOnteldjittiret 1911, s. 35.
65 SVT MOW 12, Yiitykintelcijãt 1935, s. 31-32.
66 SVT XXXII 12, Vitykintelcijat 1935, s. 33; SVT XI, YOtykintekijattaret 1911, s. 34-35.
67 SVT XXXII 12, Myiintekijat 1935, s. 33-35; SVT XI, Yiitytintelcijittaret 1911, s.
33-34.
68 SVT XI, Vitytintekijittiret 1911, s. 29.
69 SVT XXXII 12, Witylintekijit 1935, s. 30.
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vina oli kuitenkin ennaltaehkaisy, moraalisen riskin minimoiminen
Win naisten itsensi kuin yleisenkin moraalin kannalta. Vaarassa olivat
yaltyOlaisten lisiksi kaupustelijat, kaikki alkoholia myyvat tyOntekijat
kuppilanhoitajasta tarjoilijaan, hotellityOntekijat, satamatyOlaiset ja
palvelijat. Eraissa maissa suojeluun liittyivat myOs ns. etniset nakOkulmat." Paaasiassa lailla maaritelty suojelu koski nuoria naisia tai
poikia, ei niinkaan vaimoja."
Siveellisyysongelmien lisaksi kiellon puoltajat kiinnittivat huomiota
muihinkin yOtytin terveydellisiin haittoihin. Muun muassa ruokailu
oli ongelma. Runsas puolet tyiintekijOista ilmoitti syOvansä yhden
lampimin aterian plivassa, kahvia ja leipaa nautti niin ikain runsas
puolet. Merkittavaa on, ettei noin 500 yOtyiilaista ilmoittanut ruokailustaan mitain. Suurin osa tehtaista oli sellaisia, joissa ei ollut mahdollista ostaa esimerkiksi kahvia tai ruokaa. Niinpa tyOntekijOilla oli
omat evaat mukana. TyOolot eivit olleet paivatyOlaisilla sen paremmat. TyOmatkojen pituus kartoitettlm my6s, koska pitka matka kylmalla ilmalla, varsinkin hikisena, altisti tyOntekijat sairauksille. Todettiin, etta kolmanneksella tyiintekijOista oli tytimatkaa kandesta viiteen
kilometria, muilla vahemman.72
TykintekijOiden enemmistO (3/4) oli ski mielta, eta vuorotyki oli
rasittavampaa kuin paivatyti. Puuteollisuudessa tyOskentelevat pitivat
tykita raskaampana kuin paperityOlaiset omaansa. Laakarien arviot
tyiin rasittavuudesta olivat selvasti lievempia kuin tyOntekijOiden
omat arviot. Lahes puolet tyOnteldjOista piti yOtyiin vaikutusta kotiin
ja lapsiin haitallisena. Kolmessa vuorossa (yOvuoro oli kello 22-6)
tyOskentelevilla tilanne oli muun perheen elamatuytmin kanssa helpompi, koska juuri sen ajan muu penile nukkui. Kaksivuorotydaisilla sen
sijaan tilanne oli ongelmallisempi, koska aamuvuorossa aiti joutui nousemaan "hairitseván" aikaisin ykis, iltavuorossa taas Ilan tuli kotiin puolen yon aikaan, jolloin ahtaissa oloissa "hairitsi" muun perheen unta.
Min Hain ruoanlaitto ja lasten syiktiminen olivat epasainnOffisia.73
Kielto
Kaksi kolmasosaa yOtyiintekijOista oli sits mielta, etta vuoroty6 olisi
kiellettiva. Monet olivat sits mielta, etta yiityki oli kiellettava a'makin

70 Ajalle tyypillisti oli, etta Saksassa tuli vuonna 1935 voimaan laki, jossa kiellettiin
alle 45-vuotiaita arjalaisia naisia tykiskentelemasta juutalaisten kotipalvelijoina. ILO, Studies and reports 1/4 1939, s. 342.
71 ILO, Studies and reports 1/4 1939, s. 341-345.
72 SVT XXXII 12, YikyOntekijat 1935, S. 36-39.
73 SVT XXXII 12, YiityOntekijat 1935, s. 112-113.
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nuorilta tyti5ilta, sairailta ja heikoilta naisilta seka nuorilta aideilta,
joilla oli paljon Oita kotona. Tyi5nantajat olivat puolestaan sits mielta,
ettei ykityOta voitu Ideltda: miesten vaihtaminen naisten paikalle tuottaisi vaikeuksia ja hintataso nousisi. Niin Wan esitettiin suomalaiselle
kansanluonteelle olevan vaikeaa sopeutua
etta miehet alkaisivat "kehrata ja kutoa". Veisi mytis aikaa, ennen kuin saataisiin ammattitaitoinen miestyOvoima naisten tilalle. Toisaalta miehilld oli
yleensa urakkapalkat, joita taas naisille "ei ole kannattanut maksaa".
TyOnantajien kanta old yli puolessa tapauksista, etteivat he voi jarjestää naisille muita
yOtp5 kiellettaisiin.74
Ykitytissa kaynti oli naisille suurimmassa osassa tapauksista valttamati5nta heidan itsensa ja perheen elatuksen takia. Tilanne oli samanlainen kuin paivatyOlaisvaimoilla, joita esiteltiin tutkimuksen alkupuolella. Samoin oli laita lukuisten leskien ja yksinhuoltajaaitien laita.
Naimisissa olevat naiset eivat mielellaan hakeutuneet vuorotOihin, ellei ollut pakko. Vaikka tutkimuksessa todettiin, etta yOtOissa olleiden
terveys heikkeni tystissaoloaikana, ei vertailuaineiston puuttuessa voitu sanoa, oliko heikennys suurempaa kuin päivathissa. Tapaturmia
tapahtui kuitenkin nelja kertaa useammin yOtytissi kuin paivatyOssa.
Lastenhoito-ongelmat olivat suurimmat yksinhuoltajaaideilla, joilla ei
ollut miesta huolehtimassa lapsista Oiseen aikaan. Yeityi5 naytti tutkimuksen mukaan vahingoittaneen monien tyOntekijOiden hermoja.75
Tutkimuksen tubs tuki ye5tykin kieltamista, mutta samalla todettiin
siihen liittyvat suuret ongelmat.
jirjestOt ja yOtyOkielto
Porvariffisissa piireissä yOtys5hOn suhtauduttiin tyOnantajien kasitysta
mukaellen sallivasti, sen sijaan sosialidemokraattinen tyOvaenliike otti
tiukan kielteisen kannan naisten yOtyOhOn. Yi5tyesIdefto oli yield 1920luvulla kiivaita keskusteluja herattava aihe eri jarjestiiissa ja eduskunnassa. Sosialidemokraatti Olga Leinonen teki eduskunnassa muun
muassa vuonna 1924 aloitteen esityksen antamisesta laiksi naisten
yiityOn kiellosta teollisuudessa. 76 Aloite ei kuitenkaan johtanut toimenpiteisiin. YOtplita tekevien naisten suhtautuminen tyi5aikaansa oli
ristiriitainen. YOthissa tyOviildco oli kandeksan tuntia lyhyempi ja
pallcka oli hieman korkeampi kuin paivatOissa, mika pakotti osan nai-

74 SVT XXXII 12, Ytitytintekijat 1935, s. 114-117.
75 SVT XXXII 12, YOtytintekijat 1935, s. 117-123.
76 Olga Leinosen aloite no 30 koskeva esityksen antarnista laiksi naisten yOtyiinkiellosta teollisuudessa. Valtioplivaasiakirjat 1924.
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sista yOtiiihin. Alle 18-vuotiailta ja lapsilta yotyo oli kielletty jo vuoden
1889 teollisuusasetuksella.77
Open Door International
ICansainvalisen Iinioikeusallianssin 25-vuotisjuhlan yhteydessa Berliinissi 1929 perustettiin uusi kansainvalhien naisasiajarjestii, Open
Door International (ODD, jolla oli yksi tehtava: naisten taloudellinen
vapauttaminen. JarjestOn pyrkimyksena oli taata naisille sama ty6suojelu ja tyiivapaus kuin miehille. Vaatimuksena oli, eta valmennus,
ammattiin paasy ja palkkaus perustuisi tykin laatuun eika tyOntekijan
sukupuoleen. *jestOn mukaan erikoissuojelulakeja oli tuotettu siina
mairin, etta ne uhkasivat suojella naiset pois kaikilta paremmin palkatuilta aloilta teollisuudessa. Suomessa Naisasialiitto Unioni kuului
ODI:iin. Naisten yOtyiikieltoa koskeva sopimus oli tarkastettu vuonna
1934 ja hyvaksytty ILO:n yleiskokouksessa Genevessa. Vuonna 1936
se jatettiin Suomen eduskunnan vahvistettavaksi. Eduskunta hyvaksyi
naisten yOtytikiellon sota-ajan valtalain nojalla vuonna 1946. Unionin
mielesta ytityOn Ideltiminen naisilta oli holhoamista.78
TykilaisnaisjarjestOjen suhtautuminen Open Door Internationaliin
oli kielteinen. "kith& mitkaän Open Door - tai muut sellaiset porvarishenkiset pintapuoliset 'rasa-arvoisuus'-liikkeet paasko hinunentamaan meilta sellaisia tosiseildwja, kuin etta myrkkyjen kisittely teollisuudessa turmelee seka naisen etta viela syntymattOmin uuden
elon".79 Jarjestlytyneiden tytilaisnaisten mukaan liikkeen vaatimuksilla
oli vahan tekemista todellisuuden kanssa. Kieltaytyminen sosiaalilakien tuomasta turvasta oli naennaisti tasa-arvoisuuden vaatimista. Tasaarvovaatimus sinansa oli tykilaisnaisaktiivien mukaan myOnteista ja
kannatettavaa, mutta tissa asiassa liikkeen pyrkimys ei ollut oikeutettu. Naista turvaavien lakien kieltamisella tuettiin "yrittajien taantumuksellista vastarintaa", mita tyOldisnaiset eivat voineet hyvaksya.88
Sosialidemokraattisten naisten kansainvalinen konferenssi miaritteli kantansa Open Door -liikkeeseen tamtnikuussa 1930 arichissa pitimassian kokouksessa. Siina katsottiin liikkeen politiikan olevan ristiriidassa tytilaisnaisten edun kanssa, minks takia kaikkia jasenmaita
kehotettiin edelleen ajamaan lainsaidannOn parantamista teollisuudessa toimivien naisten aseman kohentamiseksi. Tykivaenliildceen va77 SVT XI, Yikplintekijattiret 1911, s. 62-67.
78 von Alfthan 1966, s. 233-236.
79 "Sodanjalkeinen nainen", kirj. K. H. Wiik. Toveritar 8-9. 1932, s. 119.
80 "Kansainvilinen sosialidemokraattinen naisliike ja ns. Open Door-liike". Toveritar
4-5/1930, s. 63-64.
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senuniston naiset sen sijaan syyttivat sosialidemokraatteja Open Door
-liikkeen kannattajiksi: Hilja PArssinen oli heidin mukaansa kirjoittanut liikkeesta myOnteiseen savyyn. Itse Open Doorin nama leimasivat
"sosiagisen taantumuksen edistajaksi". 81

Aitien tyOkielto ja avustukset

Useissa Euroopan maissa saadettiin 1800-luvun lopulta lahtien Alden
tyOkielto muutamina viikkoina synnytyksen jalkeen. Suomessa annettiin vuonna 1917 asetus tyOsta teollisuus- ynnA muissa anunateissa,
jossa yksiselitteisesti kiellettiin pitimasti tOissa lapsen synnyttanytta
naista ne1jana viildcona synnytyksen jilkeen. Kieltoja perusteltiin niin
lasten kuin aitienkin turvallisuudella, mutta ongelmaksi muodostui
palkattomien synnytyslomien a'
en toimeentulo. Tilanne oli vaikea etenkin k6yhimpien perheiden talouksissa - tOihin ei voinut mennä, mutta rahaakaan ei saanut mistMn. ErAissa tapauksissa tyOnantajat
kiyttivat Eden tyOkieltoa hyvikseen. Forssa Oy:n kutojapiirin naiset
esittivit vastalauseen tehtaan johdolle kanden raskaana olleen kutojan irtisanomisesta liian aikaisessa vaiheessa. Toinen kutoja oli erotettu kuusi viikkoa ja toinen nelja viikkoa ennen synnytysta, jolloin
he jaivat myOs ilman kalliinajan lisia. Aikaisenunan kaytannOn mukaan
vasta synnytyksen jAlkeinen aika tuli "tyttOjen tappioksi".82
Suomessa iitiyssuojelun alaan kuuluvaa, kaikkia naisia samanarvoisesti koskevaa siannOstOA ei ollut ennen vuotta 1937, jolloin annettiin aitiysavustuslaki. Aikaisemmin saadetyt asetukset ja lait koskivat
yksittAisiã aloja, piAasiassa ruumiillista tyOtA tekeviA naisia ja toisaalta
valtion tai kuntien virkailijoita. Se, etta sAadetystA laista ei tullut Aitiysvakuutuslakia vaan avustuslaki oil yhteiskunnan selkei kannanotto, joka kieli toisaalta valtion maksukyvyn heikkoudesta, toisaalta Aitiysajan toimeentulomandollisuuksien tasaamispyrkimyksestA.
Jo saityvaltiopaivien aikana tilanteen korjausehdotuksia tehtiin kaksi kertaa. Hallituksen vuonna 1889 pakollisen tykivienvakuutuksen
toteuttamismandollisuuksia tutkimaan asettaman komitean kolme
vuotta my6hemmin valmistuneessa ehdotuksessa asetukseksi tyOntekijOiden sairausvakuutuksesta ehdotettiin lapsen synnyttijille annettavaksi "sairausapua" vahintIin 28 paivEd. Hallitus ei kuitenkaan ryhtynyt ehdotuksen mukaisiin toimenpiteisiin. Toinen yritys vaikuttaa
teollisuuden palveluksessa olevien naisten tyOsuojelun jarjestamiseen
tehtiin vuoden 1904-05 valtiopaivilla. Ehdotus oli ensimmiista moni81 Kansan Tyo 28.111931; "Open Door-liike ja tydlaisnaiset", kirj. Hilja PArssinen.
Tykivaen Kalenteri 1932, s. 89-93.
82 POytakirja Kutojapiirin kokouksesta 1331918. Forssa Oy:n arkisto. ELKA.
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puolisempi siksi, etta puhtaan taloudellisen avun lisaksi ehdotettiin
synnyttajille my6s tarpeellista lepoaikaa ennen ja jalkeen synnytyksen. Vuoden 1906 ty6vaensuojelukomitea ehdotti tayden palkan maksamista synnytysloman ajalta, mutta asia ei slid edennyt.
Eduskuntauudistuksen jalkeen tyOlaisaitien suojelukysymyksen nostivat esiin sosialidemokraattiset naiset vuoden 1908 valtiopaivilla.
Suomessa kuten muuallakin ongelmakohdaksi nousi avustusten rahoittaminen. Oliko tukea maksettava valtion rahastojen kautta vai vakuutusjarjestelmin puitteissa. Hilja Parssisen (ym.) anomusehdotuksessa aitiysvakuutuksen aikaansaamisesta esitettiin vahavaraisille synnyttajille vahintaan kuudeksi viikoksi ennen ja kandeksaksi viikoksi
jalkeen synnytyksen keskimaaraista paivapalkkaa ja maksutonta IAAkarin ja katilOn apua. Samoilla valtiopaivilla my6s Hedvig Gebhard
(ym.) teki samantapaisen anomusehdotuksen. Kumpikaan naista ei
johtanut toimenpiteisiin, vaikka anomusehdotukset uusittiin seka
vuoden 1909 etta 1910 valtiopaivilla.83
Seuraava yritys vaikuttaa ansiotyOssa kayvien naisten suojeluun lilttyi laajemminkin ty6suojeluun. Vuoden 1909 toisilla valtiopaivilla annettiin esitys, joka paakohdiltaan perustui tyOvaen lainsaadantOa tarkastamaan asetetun komitean mietint6On vuodelta 1907 ja sisalsi ehdotuksen asetukseksi teollisuusammattity6sta. Taman esityksen pohjalta syntyi asetus tyOsta teollisuus- ynna eraissa muissa ammateissa
(1917), mild oli voimassa 1940-luvun lopulle.84
Aitiyssuojelu oli tarkea sosiaalivakuutuksen muoto myOs muualla.
Kansainvalinen TyOjarjestO kasitteli aihetta vuonna 1919 pitamassaan
ensimmaisessa kokouksessa ja esitti hyvaksyttavaksi teollisuudessa ja
kaupan palveluksessa tyOskenteleville naisille aitiyslomaa kuusi viikkoa ennen ja jalkeen synnytyksen. Sina aikana tyOntekija olisi oikeutettu korvaukseen, joka riittaisi hinen itsensa ja lapsen yllapitoon.
Synnyttajalle tulisi lisaksi antaa ilmainen adult], tai katilOn hoito.
Avustukset tail ottaa yleisista varoista tai vakuutusjarjestelman kautta.
Lisaksi lastaan imettaville aideille oli tyOn valissa annettava puolen
tunnin imetystauko. Vuoteen 1938 tultaessa 27 valtiota oli ottanut
kayttOOn pakollisen vakuutuksen rahoittaakseen aitiysavustuksen,
vuonna 1919 valtioita oli ollut vain kandeksan.85
Naisten yha lisaantynyt siirtyminen liikealan anunatteihin sai aikaan
sen, etta lokakuussa 1919 annettiin laki kauppa-, konttori- ja varas83 Tutkimus perheellisyyden vaikutuksista naisten tyOsuhteeseen 1946, s. 52-54. Sosiaalipoliittisen tutkimusosaston arkisto. KA.
84 Asetus tyOsti teollisuus- pita eraissi muissa ammateissa 18.8.1917.
85 Convention of the International Labour Organisation No 3 concerning the employment of women before and after childbirth 1919, ks. ILO, Studies and Reports 1/4
1939, s. 50-51.
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toliikkeiden ja toimistojen tyOoloista. Tgma laid, samoin kuin sits sew
rannut laid kauppaliiki
' ceiden ja toimistojen tyOoloista (1934) sisaisi
samat saannOkset synnyttAjien suojelusta kuin mainittu asetus tyiistA
teollisuus- yms. ammateissa kuitenkin sills erolla, ettà pakollisen synnytyksen jilkeisen loman aika maarattiin kuudeksi viikoksi. Seuraava
laid talla alalla vuodelta 1946 sisaisi pHosin samanlaiset sa;innOkset.
Mykis tyliehtosopimuslaissa (1922) di raskaana olevan naisen asemaan 1iittyvia kohtia. TyOnantajalla ei kyseisen lain mukaan ollut oikeutta purkaa tystisopimusta naispuolisen tyOntekijan kanssa tamdn
ollessa lainmukaisella synnytyslomalla.86
Avustus vaan ei korvaus
Eduskunnassa Aitiyssuojelu tuli esille vuosina 1926-29, jolloin kAsiteltiin kysymysta sairausvakuutuksesta ja siihen liittyvastA Aitiysvakuutuksesta. Hallituksen vuonna 1926 eduskunnalle antama esitys sairausvakuutuslaiksi pohjautui pIiasiassa sosiaalivakuutuskomitean
vuonna 1921 antamaan tnietinti5On. Kysymys oli esilla aina vuoteen
1929, jolloin koko ehdotus sairausvakuutuslaiksi hylattiin. Asia tuli
jAlleen esiin vuonna 1931, jolloin esitettiin useita aloitteita Aitiysvakuutuksen jàrjestarnisesta nimenomaan vihavaraisille aideille. Vuonna
1937 hallitus antoi esityksen aitiysavustuslaiksi. Lakia uusittiin vuonna 1941. Merldttivag on, ettk ehdotus "korvauksen" suorittamisesta
ansiogideille menetetystA tyiiansiosta jitettiin hyváksymatta, sen sijasta annettiin "avustus".87
Vuoden 1945 jalkeen aitiysavustus annettiin jokaiselle kansalaisuudeltaan suomalaiselle tai taalla turvapaikkaoikeutta nauttivalle naiselle, joka oli sen tarpeessa. Avustus myOnnettiin osittain rahana, osittain lastenhoitotarvikkeina, ns. Aitiyspaidcauksena. Vuoden 1945 laid
oli perusteiltaan vãestOpoliittinen avustuslaki. Kuvaavaa muutokselle
oli, etti seuraavan vuoden uudistuksella iitiysavustusten hoito siirrettiin sosiaaliministeriOn kiiyhAinhoitotoitnistolta vaestOtoimistolle.
Aitien oikeus palata takaisin toimeensa synnytyksen jalkeen laajeni
tutkittavana ajanjaksona. Kun vuonna 1919 Euroopan maista vain
kuudessa oli lailla taattu oikeus paluuseen, oli vuonna 1938 maita jo
39.88
86 Suonoja 1992, s. 191-193.
87 MyOS Saksassa ensimmliset aitiysavustukset (1911) olivat luonteeltaan kiiyháinapua
ja sittenunin sota-ajan poikkeusavustuksia. Rauhan jalkeen palkkatyOlaisnaisilla oli periaatteessa mandollisuus saada aitiysavustusta ja kotiaideilli ns. perheavustusta. Vakuutusjirjestehnan ulkopuolella olleilla vahivaraisilla Aideilla oli mandollisuus paastA osalliseksi valtion iitiyshuollosta. Ks. "Saksan iitiysavustus". SA 1920, s. 427-429.
88 ILO, Studies and reports 1/4 1939, s. 24.
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Aitiyspakkaukset ja neuvolat

Vuonna 1935 laadittiin ensimmaiset suunnitelmat jarjestelmallisesta
aitiysavustuksesta. Laki aitiysavustuksesta annettiin syyskuussa 1937
ja se tuli voimaan seuraavan vuoden alusta. Lakia uusittiin vuosina
1941 ja 1949. Ensinunaisessa laissa avustuksen saannin ehto oli vahavaraisuus, joka myiihenunissa uudistuksissa poistettiin. Jalkimmaiseen lakiin lisattiin kuitenkin avustuksen saannin ehdoksi se, etta
odottavan aidin oli kaytiva laakarin tai terveydenhoitajan tarkastuksessa raskauden kuluessa. "Aitiysavustuslaki pyrkii tarjoamaan aideille
- noille pienoisvaltioitten, kotien - haffijattarille jatkuvaa terveytta ja
nuoruutta niin, eta ne aikaisenunin esiintyneet surulliset kuvat, jolloin jo 30-vuotias nuori aiti muutaman synnytyksen jalkeen saattoi
nayttaa mummolta, haviaisivat naktiphristimme".
Aitiyspakkausten saajien maara oli vuosina 1938-39 noin 50 000,
vuoteen 1950 mennessa maid oli kaksinkertaistunut osittain suurten
ikaluokkien syntymisen mykita. Avustuksen arvo oli aluksi 450 markkaa ja siihen kuului rahan lisaksi tekstiileja seka Aldine etta lapselle.
Vuoden 1938 aitiyspakkauksessa aideille annettiin lakanoita, sideharsoa ja vanua, lapsille napavOiti, paitoja, kapaloita ja pesulappuja. Vuoden 1941 pakkauksessa uutuutena oh nykyisinkin kaytOssa oleva pahvinen laatikko lapsen sangyksi. Erinista lapsensankya perusteltiin tartuntavaaran ehkaisylla. Seuraavana vuonna mukana oli lisaksi "Ohjekirja tulevalle aidille" ja lahjoituksena saatua saippuaa. Vuonna 1947
pakkaukseen tuli lisani vauvalle rOyhelOkaulus. Avustuksen arvo oh
vuonna 1948 noin 4 500 markkaa. Vuonna 1938 valtio osoitti rahaa
avustuksiin 9,8 miljoonaa markkaa. 89 Samaisena vuonna
toon kuuluneista maista jo viidessakynunenessa oh jarjestetty lailla
rahallinen Etiysavustus.9°
Neuvolat
Lasten neuvolatohninta oli ja on luonteeltaan ennaltaehkaisevaa terveydenhoitoa. Neuvoloiden syntyhistoria voimaan ajoittaa vuosisadan
alkuun, jolloin Maitopisarayhdistys aloitti toimintansa Helsingissa
(1904). Toimintamuotonsa yhdistys otti suoraan Ruotsista, minne se
oli omaksuttu Ranskasta." Helsingin jalkeen perustettiin neuvonta89 Valtion lahja Suomen aideille. Aitiysavustustoiminta 10-vuotias. 1948. Sos.min. vaestOtoimiston arkisto, kansio Hb 1. KA.
90 ILO, Studies and reports 1/4 1939, s. 29.
91 Vuonna 1894 Pariisiin oli perustettu ensimmainen Maitopisara-yhdistys ja vuonna
1901 Tukholmaan. Maitopisarayhdistys 1905-55. Kirj. Per Forsell ja Arad FagerstrOm.
1955, s. 1-3; Maitopisarayhdistys ry 1904-29. 1930, s. 3-4; Helsingin Maitopisarayhdistyksen johtokunnan vuosikertomus 1905. HKA.
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Neuvoloiden synlyhistorta voldaan
afolttaa vuosisadan alkuun, kun
ulkomaisen main
mukaan Helsinkiln perustettlin
vuonna 1904 MaitopisarayhdisVs fakamaan maltoa
vauvalkdisille.
Mybs muihin suurempiin kaupunkethin perustettlin
vastaavta yhdistykMannerheimin
Lastensuojeluliitto
avast ensimmdisen "pienten lasten
huoltolan" vuonna
1922. Kuvassa helsinkiklisen neuvolan hyvakuntoisia
asiakkaita tarkastuskelynnillii 1920luvulla. Kuva: Museovirasto.

asemia Viipuriin, Tampereelle, Mikkeliin ja seitsemilletoista muulle
paikkakunnalle. Aluksi yhdistysten tehtavini oli maidon ja maitoseosten jakelu, mutta toiminta laajeni pian yleisemmaksi lasten terveytta
ja terveydenhoitoa koskevaksi neuvonnaksi. Neuvolatoiminnan laajenemisella on katsottu olleen vaikutusta imevAiskuolleisuuden laskuun Suomessa.92 Alkuaikojen tyiimuotoihin kuuluivat myOs hoitajien
kotikAynnit, jolloin kiiyhAt aidit saivat lainata vaatteita vauvoilleen
seka kaytannOn neuvoja. 93 Mannerheimin Lastensuojeluliitto avasi
oman "pienten lasten huoltolan" Lastenlinnan yhteyteen vuonna
1922. Neuvonta-asemien math* oli vuonna 1930 jo 74, joista 41 oli
maaseudulla. Lastenneuvoloita oh heti sodan jalkeen kaikkiaan 1 460.
MyOs iitiysneuvoloiden mad kasvoi, ollen vuonna 1939 133. Neuvonta-asemat olivat suurimmalta osin yksityisiA. KuudestakymmenestA
(1929) neuvolasta oli yksityisten yllapifirnia. 57 ja vain kolme kunnallista.94 Lakisakeista lastenneuvolatoimintaa on ollut vuodesta
1944, jolloin kuntia velvoitettiin pitimiAn ylla ja perustamaan Aitiys92 Turpeinen 1987, s. 395-398.
93 Helsingin Maitopisarayhdistyksen johtokunnan vuosikertomukset 1905-1940. HKA.
94 Lasten terveydenhuollosta Suomessa 1957, s. 11-16; Kuusi 1931 I, s. 1016-1017.
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ja lastenneuvoloita. Vuoden 1945 jalkeen on lastenneuvoloiden piirissa ollut suuri osa syntyneesti ikaluokasta.95

3. TyOttOm-yyden ja vanhuuden turvat
Kolmannen nakiikulman tutkittavan ajanjakson yhteiskunnalliseen
saantelyyn antaa tyOttOmyyteen ja vanhuuden turvaan liittyvat ratkaisut. Olipa tyiktOmyys kausiluonteista tai suhdanteiden aiheuttamaa,
naisten ja heidan perheidensa oli 1900-luvun alkupuoliskolla selviydyttiva siita miten parhaaksi naldvat osa lahetti lapsensa maalle sukulaisten hoiviin, osa otti alivuokralaisia ja osa panttasi kalustonsa,
kuten tapaustutkimuksen Mama Salmela. TyOttOmyys oli yksiltin ongelma, jonka ratkaisemisessa auttoi korkeintaan kiiyhainapu. Tilanne
alkoi kuitenkin muuttua sotienvalisella kaudella yhteiskunnan otettua
enenunan vastuuta kansalaisista heidin ollessaan tytittOrnina. Ensimmainen laajempaa yhteiskunnallista huomiota saanut tyOttOmyyskausi
oli vuosina 1917-19, jolloin linnoitustedsta vapautuneet jaivat tyOtt8miksi ja talous oli muutenkin murroksessa. Jorma Kalelan mukaan
tyOttOmyys nousi tarkeaksi asiaksi vasernmistoenemmistOisessa eduskunnassa juuri siina vaiheessa, jolloin valtalaki oli tulossa ratkaisevaan
kasittelyyn. 9 TyOttOmyyden korostarninen ei sis johtunut pelkastlan
tyottornien maarasta, vaan siihen liittyi poliittisia tarkoitusperia. Seuraava laaja tyOttOmyydenkausi oli vuosien 1929-32 laman ja oikeistosuuntauksen aikana.97
TyOttOmyyden lieventaminen oli ennen toista maailmansotaa ensisijaisesti kuntien tehtiva. Valtion osuus rajoittui suhteellisen vahaisten avustusten antamiseen kunnille. Valtion jarjestamat hatiaputystit,
lahinna tietyat, oli leimallisesti kohdistettu katovuosien seurausten
lieventamiseen. Vuosisadan alussa alettiin laatia suunnitelmallisemrnin toimenpide-ehdotuksia, joilla mytis toistuvien tyOttOmyyskausien
chat saataisiin minimoitua. Valtio alkoi sainnella tyiittOmyytta asettamalla TyOttOmyyskeskustoimikunnan (1917-20), jonka tehtava oli kerata tietoa tytittOmien mairasta, jarjestai yleisia tOita ja seurata talouden kehitysta. Sittemmin Taloudellinen neuvottelukunta (1921) ja
Kulkulaitosten ja yleisten tOiden ministeriOn alainen neuvottelukunta
(1922-25) suunnittelivat tykittOmyystOiden jarjestelya. Vuonna 1925
nimettiin uusi TyOttOmyyskeskustoimikunta asian valmistelua varten.
95 Mustonen Suominen - Suonoja 1976, s. 46-47.
96 Kalela 1989, s. 64.
97 Kahra 1938, s. 5; Haatainen 1992, s. 237-242.
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Samana vuonna valtion menoarvioon osoitettiin ensimtniiisen kerran
erityinen tyOttOmyysmiAriraha."
Vapaaehtoisuuteen perustuvien tyOttOmyyskassojen syntyhistoria
ajoittuu, kuten sairas- ja vanhuusapukassojenkin, 1800-luvun lopulle,
jolloin tykivienyhdistysten amrnattiosastot perustivat apukassoja tai
apurenkaita jisentensa turvaksi. Kassojen ammattiyhdistysliikekytkentä sailyi vahvana 1920-luvulla. Valtion varoja saaneita tyeatiimyyskassoja oli vuonna 1920 nelja ja vuonna 1928 yhdeksan."
TyOttiinlien mAarA vaihteli vuodenaikojen ja teollisuudenalojen
mukaan huomattavasti viela 1930-luvun lopullakin. Esimerkiksi Fazerin karamellitehtaassa vaki vaihteli vuodenaikojen mukaan seuraavasti
(1938):
Naisia
491
527
515
725

Tammikuu
Huhtikuu
Heinikuu
Lokakuu

Miehià
118
139
140
167

Yhteensa
609
666
655
892

Kesakautena ja sydintalvella vakea pidettiin vahemman tOissa kuin
kevaalla ja syksylli, m ika siirsi tyOvoimaa kesAisin maataloustiiihin ja
talvisin trlittOmyysjonoihin.m°
Tutkittavana ajanjaksona oli tyOttOmyyskortistojen mukaan eniten
tyiittOmia, helmikuussa 1932, jolloin kortistoitiin 91 778 henked. Valtakunnalliset tilastot tyiittOmisd alkavat vuodesta 1929, jolloin saãdettiin, eta kuntien oli pidetdva kortistoa kaikista yhteiskunnan
avun tarpeessa olevista tyOttlimista. TyOttOmiksi tilastoitiin sekA ilman
tyiid olleet ettA varatOihin sijoitetut. Kortistoista nãkyvat kuitenkin
vain avunhakijat, eivat kaikki tykittOmat. Vuoden 1931 tyOttOmyyskomitea arvioikin tyOttOmien todellisen makin olleen 110 000-120 000
henkei. TyOttOmyysaste maassa oli runsaat kandeksan prosenttia.1°1
Naisten osuus tyOnhaldjoista vaihteli paikkakunnittain. TyiittOmyystilanne vaikeutui vuoden 1929-32 laman aikana kaupungeissa my6hemmin kuin maaseudulla. Ajankohtana, jolloin tyattOmyyden huippu oli maaseudulla ohi, nousivat kaupunkien tytittOmyysluvut. 102 Hel98 TyiittOmyyskomitean mktintO 1932:2, s. 17-19.
99 Suomessa tapaturmavakuutus saidettiin vuonna 1895, tylittiimyysvakuutus 1917,
vanhuusvakuutus 1937 ja sairausvakuutus vuonna 1963. Jaakkola 1994, s. 105; Kuusi
1931 Li s. 806.
100 TyOtauluja yrityksittEn, Karl Fazer Oy 1938. TKK.
101 Hjerppe 1990, s. 91; Kalela 1989, s. 23.
102 Kahra 1938, s. 7.
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singissa naisten osuus reldsterOidyista tyOnhakijoista vaihteli seuraavasti:
1920 62 %
1925 64
1930 48
1935 40
1940 46
Vuosisadan vaihteesta naisten osuus monikertaistui: vuonna 1903
naisten osuus tyOnhaldjoista oli ollut 20 prosenttia. 1°3 Tarkasteltaessa
naisten perhesuhteita havaitaan, etta lamakautena perheellisten naisten osuus kasvoi ja perheettOmien laski:1°4

Taulukko 11: Helsingin tyovoimatoimiston 1yOnhakijat sukupuolen ja siviilasaadyn mukaan vuosina 1928-35, %
Naisia
Perh. Yksin.
1928 13
87
1929 16
84
81
1930 19
1931 20
80
1932 27
73
1933 27
73
76
1934 24
1935 16
84

Yht.
65
58
48
43
37
39
40
40

Miehia
Perh. Yksin. Yht.
30
71
35
40
60
42
54
52
46
44
56
58
56
63
45
61
58
46
60
53
47
60
52
49

Yhteensa
Perh. Yksin.
20
80
28
72
65
35
65
35
62
38
40
60
39
61
37
63

Lande: Kertomukset Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta 192040.
Esitetysta taulukosta voi tehda kaksi havaintoa. Perheellisten osuus
kasvoi etenkin vuosina 1932-33 ja perheettOmien laski. Lamakautena
vaimojen oli pakko hakeutua tOihin miesten tykittOmyyden kasvaessa,
olojen normalisoiduttua he jaivat useimmissa tapauksissa kotiin. Toisaalta naimattomien osuuden vaheneminen selittyy laman takia kiristyneella kaytanneda: naimattomat eivat paasseet rekistereihin ja tuen
piiriin, kun jaettavista varoista ei riittanyt kaikille. Toinen havainto
koskee sukupuolenmukaista jakautumista. Viela vuonna 1928 tyOnhakijoista oli naisia 65 prosenttia, vuonna 1935 osuus oli laskenut
40 prosenttiin. Yhd useampi tyOnhakija ns. normaaliaikana oli mies.
Osittain naisten osuuden viheneminen voidaan selittaa tyikilaisuuk103 Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1902, s. 243.
104 Helsingin kaupungin tyOnvAlitystoilniston tytinhakijat 1920-40. Kertomukset Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta 1920-40.

284 n ARKI YHTEISKUNNALLISESSA PROSESSISSA

Tyeittiimyys oli vuosisadan alkupuolella yksilOn ongelma,
josta han selvisi
ten parhaiten taisi.
Panttikonttorit, lasten kihettäminen
maalie ja alivuokralaiset kuuluivat
olennaisena osana
4/611iisperheiden selviytynasstrategiaan.
Vaikka valtion rook korostuf sotienviilisella kaudella
my() s VOttOmyyden
saAntelyssd, oil yksityisella hyvântekevciisyydelkl yield tarkeel roolinsa. Kuvassa jonotetaan Helsingin NMKY:n
titapuasemalle Vuorikatu 17:ssd. Kuva
julkaistiin Suomen
Kuvalehdessa
6/1932. Kuva: Museovirasto.

sien runsaudella, osittain naisten parantuneilla taloudellisilla mandollisuuksilla jaadi
Eurooppalaisesta nikiikulmasta suuri lama kosketti enemman miekuin naisia. Maittain tilanne told vaihteli. Isossa-Britanniassa ja
Hollannissa, missy oli jo 1920-luvulla luotu siinnOksia aviovaimojen
tyOkiellosta, tyOttOmien naisten mAArã pysyi alhaisempana kuin esimerkiksi Ithvallassa, Ranskassa tai Saksassa, miss y vaimojen tyOrajoitukset saAdettiin vuosina 1933-34. Vuonna 1934 tykittOmien naisten
osuus oli Isossa-Britanniassa 16 prosenttia ja Itavallassa 26 prosenttia.
Se, etta lama kosketti miehia enenunin johtui tykialasta eika niinkaan
siita, eta naiset valtasivat miesten tp5paikat. Naiset tykiskentelivAt
enemmin kotimarkkinateollisuudessa ja miehet suhdanneherlassa
vientiteoUisuudessa.1°5
Avustukset
TyOttiiman tuli tAyttaa tiukat ehdot ennen kuin Ifintã tuettiin yhteiskunnallisilla varoilla. Periaate oli, eta avustus oli "Hrimmainen hatakeinoq. Avustusta ei esimerkiksi suostuttu antamaan nuorille, juuri
trlielamaan tulleille naisille, koska ilmaisen rahan arveltiin rappeut-

105 Fuss 1935, s. 464-468.
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tavan nopeasti tyiimoraalin. Rahan asemasta tylittiimille tuli ensisijaisesti tarjota kursseja ja tyOtupatoimintaa. Nuoret, alle 21-vuotiaat, eivat samasta syysta saaneet lainkaan raha-avustusta, elleivit he olleet
huoltovelvollisia.w6
Saadakseen avustuksen tykinhakijan tuli olla a) tyeskykyinen ja ty6haluinen ja ilman omaa syyta tyOtkin, b) nun heikossa taloudellisessa
asemassa, etta handle tyOttOmyyden vuoksi oli annettava yhteiskunnan tukea, c) avun tarpeessa tykittiimyyden tanden, jota oli jatkunut
vahintaan kuusi paivaa sen jalkeen, kun asianomainen oli hakenut
kunnan tyOnvalitystoirnistosta tyiita tai ilmoittautunut tyOttOmyyslautakunnalle, mutta ei ollut saanut tyOta.1°7
Vaimojen osalta tilanne oli sikali ongelmallinen, etta varsinkin poikkeusaikoina heita tarvittiin tyiklitnaan, mutta "kun tyesta on vahan,
on suotavaa, etta he vetaytyvat pois mairityn alan tykimarkkinoilta,
koska yleinen intressi ei enia vaadi heidan tytitian."1°8
Helsingissa avustusta jaettiin vain helsinkilEsille. Mikali hakijalla ei
ollut kotipaikkaoikeutta, hanet passitettiin kotikuntaansa. Osa osoitettiin kiiyhainhoidon piiriin ja osa todettiin ei-varattomiksi. Osa jai
ilman, koska varat loppuivat. Myesskain huonoa elimia viettavat (juopot, prostituoidut, tyOmaaretteliiijat) eivat paasseet tykittOmyysavustuksen piiriin. Kevatkaudella 1930 avustuksia jaettiin ennatysmaara
eli 4 140 henkilkille yhteensa 8 400 markkaa. Eniten jaettiin varoja
maaliskuussa ja vahiten toukokuussa. Avustusten keskimaärainen suuruus perheellisille oli 600 markkaa, lapsettomille perheille 460 markkaa. Huomattava ero oli perheettOmien miesten ja naisten saamissa
avustusmalrissi: edelliset saivat 250 markkaa, jilkimmaiset 170 markkaa. Avustusten suuruuden kriteerina oli aikaisempi palkkataso, joten
naiset saivat avustusta vaheminan kuin miehet.109
Seki tykkupiin etta ammattikursseille valittiin etupaassa huoltovelvollisia naisia. Tilanne oh sama kaupungin vuokra-avustusten jaossa.
Niita annettiin paaasiassa ilman mutta avustustuksia jaaneille tyiittiimine. Ensimmaisena jakolistalla olivat lesket ja naiset, joilla oh alaikaisia lapsia. Seuraavalla sijalla olivat yksinhuoltajaaidit ja perheelliset
miehet. Vaimoille, joilla oli aviomies, annettfm avustusta tapauskohtaisesti. PerheettOmia miehia ei avustettu aluksi lainkaan. 11° Avustusta
mykinnettiin esimerkiksi 43-vuotiaalle aidille, jonka kaksi vanhempaa
106 NaistyiittOmyyskomitean mietintO 1941:1, s. 29.
107 TyOttOmyyskomitean mietintO 1932: 2, s. 21.
108 Naistrlittiimyyskomitean mietintO 1941:1, s. 33.
109 TyOttiimyystilastoa 1.1.-31.5.1930. TykittOmyysavustuskomitean arkisto. HKA.
110 Vuokra-avustuksia jakamaan asetetun komitean pOytakirja 12.3.1927. TykittOmyysavustuskomitean arkisto. HKA.
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lasta olivat isoaidin luona maalla hoidossa ja nuorin asui aitinsa kanssa. Sen sijaan kuukauden tyOttOmand ollut vaimo, jolla oli kaksi lasta
ja mies vaimon ilmoituksen mukaan pakkotyOssa, ei saanut 500 markan vuokramenoihinsa avustusta. KOyhainhoitolautakuman lausunnon mukaan vaimo ei ollut koskaan aikaisemmin pyytanyt avustusta
end mies tiettavasti ollut tylilaitoksella. 111 Mies saattoi menettia avustuksen, jos kavi ilmi, etta vaimolla oli mandollisuus kotiansioon kuten
ompeluty-OhOn. 112
TyOttOmyysavustus annettiin paaasiassa luontaistuotteina, ruokana
ja polttopuina. Vain vuokra-avustus annettiin rahana. TyOttiimien
maaran lisaintyessa kontrolli tiukkeni ja kaytAnte• tuli byrokraattisemmaksi. Avustuksen hakija toimitti hakemuksen tykittOmyyskomitean
kansliaan, josta se siirrettiin kiiyhainhoitolautakuruian asiakitjojen
kanssa kodissakavijOille. KodissakavijOiden "tutkimusten" jaikeen asiakirjat palautettlin komitean kansliaan, jossa laadittiin esittelylistat.
Avustuksen saajan tuli itse hakea saamansa tavarat: kengat kenkatehtaasta, vaateavustus tyOtupien myymalasta ja ruoka kaupungin keskuskeittiOsti. Vuokra-avustuksen toimittivat kanslian diakonissat ja
vahtimestarit avunsaajalle kuittausta vastaan. Kontrollin vuoksi ruokaliput ja -kupongit leimattiin muutaman v" on maariajaksi.113 muis.
telmissa avustusten anomista ja hakemista pidettiin nOyryyttavana ja
oli tapauksia, joissa lapset saivat hakea tavarat.114
Vakuutukset
Kun tarkastellaan tylittOmyys- ja vanhuusvakuutusten maksamista, havaitaan maksukohtelussa erilaisuutta seka sukupuolen etta aviollisen
statuksen perusteella. Naisten, jotka olivat harvemmin vakuutettuja
kuin miehet, suhde perheeseensi makiteltiin toisella tavalla kuin
miesten. Erilaisuus Lahti olettamuksesta, etta mies elatti perheen ja
toisaalta siita, etta naisten kuolleisuuden ja sairastuvuuden katsottiin
olevan suuremman kuin miesten. Mykis ika, maksukyvyn arvioiminen
ja riskialttius terveydellisille ongelmille korostivat vakuutusmaksukaytantOjen erilaisuutta. KaytannOssa tams tarkoitti sits, etta vakuutettu
aviomies tai isa kaildssa tapauksissa katsottiin perheenelattajaksi, sen
sijaan vakuutettu vaimo katsottiin perheenelittajaksi vain, jos hanen
111 Luettelo avustettavista 6.2.1925 ja vuokra-avustuksia jakamaan asetetun komitean
pOydkirja 12.3.1927. TyOttiimyysavustuskomitean arkisto. HKA.
112 Helsingin kaupungin tyiittOmyyskomitean ptiytildrja 21.4.1931. TyOttOmyysavustuskomitean arkisto. HKA.
113 Helsingin kaupungin trlittOmyyskomitean pOytakirja 5.3.1931. TylittOmyysavustuskomitean arkisto. HKA,
114 Esim. Piela 1992, s. 33; Salmela-Jarvinen 1966 a, s. 149-150.
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miehensa oli tyOkyvytOn ja vakuutettu aid vain, jos han oli leski. Kun
korvaukset maksettiin oletetun perheenelltdjan roolin mukaisesti,
jdivat naisten korvaukset aina alhaisemmiksi kuin miesten. Nain ollen,
mikali perheen aiti kuoli, eivat mies ja lapset saaneet valttamatta mistaan korvauksia. Sen sijaan, jos perheen isa kuoli, korvauksia maksettiin. TyOttOmyys- ja sairausvakuutuksessa tilanne oli samanlainen.
Naistykilaisen sairastuttua tai loukkaannuttua tyOssian sai han huomattavasti pienemman korvauksen kuin miespuolinen tyOtoverinsa.
Sen sijaan hanen maksunsa olivat vain vahan alhaisenunat kuin miespuolisen tykkoverin.
Sukupuolen lisaksi vapaaehtoisuuteen perustuneet vakuutusjarjestelmat kohtelivat useissa lantisissa maissa naimattomia ja naimisissa
olleita epatasa-arvoisesti. Naimattomat osaffistuivat maksuihin samassa maarin kuin perheeffiset, mutta hyOtyivit korvauksista selvasti vahernman. Poikkeuksiakin oh, Isossa-Britanniassa, missa vakuutusjarjestelma oli vanhoillisempi kuin Pohjoismaissa tai Saksassa, aviovaimot saivat pienenunit korvaukset kuin naimattomat, koska heidan
sairastavuutensa katsottiin korkeammaksi eli peruste oli sama, mita
kaytettiin miesten ja naisten valilla. Pakolliset vakuutukset eivat sen
sijaan tehneet yleensa eroa sukupuolen mukaan.115
NaistOiden Keskustoimisto

Naisten keskuudessa ilmeni tavallista laajempaa tyOttOmyytta kansalaissodan, vuosien 1929-32 laman ja vuoden 1940 aikana. Kunakin
aikana jarjestettiin yhteiskunnan toimesta erityinen toimikunta pohtimaan ja ratkaisemaan ongelmaa. NaistOiden Keskustoimisto perustettiin Kulkulaitosten ja yleisten tOiden toimituskunnan toimesta ja
TyOttOmyyskeskuskomitean esityksesta heinikuussa 1918. Keskustoimisto oli sosiaalihallituksen alainen ja sen valvonnassa. Siihen kuului
kolme jasenta, joista kaksi nimitti TykittOmyyskeskustoimikunta ja yhden sosiaalihallitus. Sittemmin toimisto siirrettiin sosiaaliministeriOn
alaisuuteen.
johtosiantOnsa mukaan Keskustoimiston tehtaviin kuului 1) Seurata tyiittOmyyden oireita ja ilmioita maan naistyOlaisten keskuudessa
ja pitaa tilastoa eri paikkakuntien trtittOmista naisista. 2) Tehdi aloitteita valtion, kuntien ja yksityisten toimenpiteiksi tyOmandollisuuksien hankkimista varten tyOttOmille naisille ja naiden toimenpiteiden
edelleen kehittamiseksi. 3) Johtaa ja valvoa valtion puolesta
mille naisille jarjestettavia Vika. 4) Yhdessa sosiaalihallituksen tyOnvilitysosaston kanssa valittaa naistyOvoimaa maanviljelijOille ja muffle
115 ILO, Studies and Reports 1/4 1939, s. 417-427.
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tye•voimaa tarvitseville. 5) EdistU marjojen, sienien ja pihkan keraa.mista.116
NaistOiden Keskuskomitea lãhetti kansalaissodan jilkeen kyselykaavakkeet eri teollisuusyrityksille kartoittaakseen naisille avautuvia paikkoja. Suuri osa vastanneista yrityksista valitti raaka-aineen puutetta,
mik.4 oli johtanut irtisanomisiin. Kutomatehtaissa palkattavien naisten
kouluttamiseen suhtauduttiin myeeteisesti kunhan raaka-ainetilanne
helpottuisi. Kone ja Siltarakennus Oy:n konepaja oli valtnis palkkaamaan muutamia naisia maatalouskoneiden ja separaattoreiden valmistukseen tai muihin metalliverstaan tedhin. Toinen mekaaninen tpipaja
sen sijaan ilmoitti, etteivAt he voineet palkata naisia, koska tyes oli "niin
vaihtelevaa" ja sisilsi myiis ulkothitä. MerldttivIi on, ettA erik tykinantajat katsoivat velvollisuudekseen ottaa tedhin ensisijaisesti sellaisia naisia, joiden miehet tai isat olivat olleet yrityksen palveluksessa ennen
kansalaissotaa tai naisia, jotka elittivat itsensa. 117 Yleisesti ottaen tyOnantajat suhtautuivat kielteisesti naisten siirtymiseen toisilta paikkakunnilta kussakin kunnassa oli tplitte•tnia naisia yllin kyllin tarjolla.
TyOtte•myystplit
Naistedden Keskustoimisto toimeenpani vuonna 1920 kyselyn, jossa
tiedusteltiin 21 tyeavalitystoimistolta vuosien 1918-20 tedsta. Mita
oli jarjestetty tyottomille naisille:118
Helsinki
Porvoo
Turku
Pori
HAmeenlinna
Lahti
Kotka
Viipuri
Lappeenranta
Kuopio
Vaasa
Oulu
Yhteensa

1918
590
60
1321
120
35

1919
545

1919-20 1920 1918-20
580

414
35

141
22
192
60

396

400
44

135
79

492

112

9
300

3 014

1 550

252

966

300

116 NaistOiden Keskustoimiston ohjesalmii. KA.
117 Ks. August EkeItif Ab, Porvoo ja Fiskars Ab. Naistiiiden Keskustoimiston arkisto.
KA.
118 SA 1920, s. 268-271.
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Suurin osa ty011istetyista naisista oil tehdas- ja ulkoty61aisia tai "vaimoja ja leskia", jotka luokiteltiin ammattitaidottomiksi. Sen sijaan kasityOldisia ja palvelijoita oil Vahan, heidan tytkilanteensa oli suhteellisen hyva.
Naisten tyiittOmyystiiihin kuuluivat kasityot, kuten ompelu, kudonta ja kehruu, pesulaty6t, puutarhatykit, maantasoitus ynna muut ulkoty& seka erilaiset kevat- ja metsityest.119
Hitaaputiiid tyikuvissa
Naisten tytitupatoiminta sai alkunsa Helsingissa vuonna 1913, jolloin
kaupunginvaltuusto asetti hataapukomitean suunnittelemaan toimenpiteita etenkin naisten tykittOmyyden lieventimiseksi. Vuoden 1915
alusta vuoden 1929 loppuun hataapukomitea oli niiden hatlaputbiden valvoja ja rahoittaja, joiden varsinaisena toimeenpanevana elimena oli eri naisjarjestojen edustajista kokoonpantu komitea.
Hataapukomitea rahoitti ja valvoi mykis sotavuosina toimineita ty6ttOmyyskomitean tyotupia. Vuoden 1920 alusta siirrettiin naisjarjestOjen tykituvat hataapukomitean johtoon. Komitea lakkautettiin kesakuussa 1922. Sen jalkeen tytitupien toimimian jatkaminen annettiin
aluksi rahatoimikamarin ja vuodesta 1931 kaupunginhallituksen alaiselle naisten tyikuvan johtokumialle. Naisten tykitupa toimi
kaisena, kunnes se vakinaistettiin vuoden 1939 alusta osaksi huoltolautakunnan tyikupia. Tapahtunut siirto muutti myOs naisten tytituvan siihenastisen luonteen.12°
Naisten tyiitupatoiminnalla oli pitkat perinteet my& yksityisen hyvintekevaisyyden ja siveellisen tykin piirissi. Pelastaakseen nuoria
tykittOmia naisia joutumasta huonoille teille, porvarilliset naisjarjestOt
perustivat Helsinkiin ja Viipuriin vuosina 1914-15 tyOkoclit, joiden
tarkoituksena oil teettia ompelutyOta ja antaa ompeluoppia. Aluksi
tuvat toimivat hyvantekijOiden avustuksella, mykihemmin ne alkoivat
saada valtion ja kuntien apua. TyOvaenjarjestOt ajoivat yksityisten ja
kontrolloimattomien tupien siirtamista kuntien huoleksi ja kehitys
johtikin yksityisten tupien kunnallistamiseen.121

119 Kahra 1938, s. 44.
120 Helsingin kaupungin kunnalliskertomus 1938, s. 265.
121 "Naisten tyOkodit". Tyiivien Kalenteri 1934, s. 73-79.
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Naisten tyOtupatoi- Taulukko 12: Valtion avustukset tyOkodeille ja ammattikursseilminnalla on pitkat
perinteet yksiVisen le vuosina 1926 fa 1932, mk
hyväntekevaisyyden fa siveellisen
1926
%
1932
%
tyOn piirissii 1800luvulta. Valtio ja
Tyiikodit
405 000 84
1 571 800
39
kunnat alkoivat ot- Ammattikurssit
77 250 16
2 431 400 61
taa vastuuta naisYhteensa
482 250 100
4 003 200 100
tyiin feitjesteimisestä suunnitelmallisemmin 1910-luvulla.
Helsinkiin Lande: Tip:Wien Kalenteri 1934, s. 73-79.
perustettiin naisten tyOtupa vuonAvustusten kasvu oli huomattavan suuri. Toisaalta se kertoo naisten
na 1913. Suurten
lamavuosien aika- tyesttOmyyden noususta ja avuntarpeen kasvusta seka yhteiskunnan
na 1920-30-luvun
vaihteessa painopis- parantuneista mandollisuuksista lieventaa tyOttOmyytta. Toisaalta luette muuttui nopeas- telosta nandaAn huomattava painopisteen muutos tyOkotien tukemiti tytituvista amsesta (45 %-yksikked) ammattikurssien tukemiseen (+45 %-yksikkOA).
mattikursseihin.
Muutos kurssitoimintaan tapahtui huomattavan lyhyen ajanjakson aiKuvassa Mikkelin
kaupungin Vitt?).
kana.
myystoimikunnan
Naisten tyikupatoimintaa pidettiln saatujen kokemusten perusteelnaisten Vitupa VOvcienyhelisOrksen
la useinuniten "puhtaasti tuottamattomana kasityOna", painvastoin
Rauhanniemen huvilassa 1920-luvul- kuin miehille jatiestettyja toita. Miehille tarjottiin katujen ja teiden
Ia. Kuva: TyOvilen
raivaamista seka metsitOiti. MyOnteisiakin esimerkkeja tyiitupatoiArkisto.

minnan onnistumisesta ltiytyi: Oulun kaupungin tyiituvissa erikoistuttiin karvalankamattojen kutomiseen, josta tuli aluksi varsin tuottoisaa.
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Myethernmin 1920-luvulla koko maassa laajeneva mattoteollisuus surkastutti hyvin liikeyrityksen.
Vuoden 1930 naistykittOmyytta kasitellyt komitea ehdottikin suoraan, etta raha-avustukset olisivat seta. yhteiskunnan etta yksilesiden
kannalta halvin ratkaisu ongelmiin. Kun yleisena petiaatteena kuitenkin oli, ettei avustusta saanut antaa ilman tykita, velvoitettiin tyOttOmat naiset osallistumaan ammattikursseille. 122 Kuten edella esitetysta
taulukosta nandain, ammattikurssien saama avustus kasvoikin huomattavasti verrattuna tyiitupatoiminnan avustukseen. Ammattikursseine plasy ei kuitenkaan ollut ilmoittautumiskysymys. Kevatkaudella
1930 Helsingin kaupungin jatjestimille ammattikursseille ilmoittautui
210 naista, joista hyvaksyttiin 50 perheellista ja vain kuusi perheetOnti naista. 123 Ammattikurssien ajatus perustui aluksi havaintoon siita, etta taloustoimen alalla oli yield puutetta tr3voimasta, mutta ammattitaitoista vakei ei ollut saatavissa. Kurssien suosio vaheni kuitenkin suhteellisen pian, kun niille alettiin sijoittaa tyOttednia puolipakolla ja niiden vaikutus tytillisyyteen jai vahaiseksi.124
Tykituvissa ja hataaputOissa maksettu palkka oli noin viisitoista prosenttia alhaisempi kuin vapaiden tyOmarkkinoiden palkka. Mita tavoin vannistettiin tykintekijOiden halu hakeutua muihin tOihin tilanteen korjaantuessa. Alennettu palkka ei koskenut kuitenkaan vatttimittOmia erikoistyOntekijOita. Siirtotykimaille lahetetyille perheellisille annettiin perhelisia ja joissain tapauksissa mytis paikallislisai seka
maksettiin heidan matkansa. Parakkiasumisensa he sen sijaan saivat
maksaa itse, samoin kuin ruokansa. Suurimmilla siirtotyOmailla oli
kunnan puolesta "yhdysupseeri" valvomassa tyomaan rauhallisuutta. 125 Naisia lahetettiin harvenunin siirtotykimaille, sen sijaan niille hakeutui naisia vapaaehtoisesti ruokalan- ja kahvilanpitajiksi.
Tystitupien ja kurssien palkat vaihtelivat paikkakunnittain. Helsingissa korkeinta paivapalkkaa maksettiin Huoltolautakunnan tykituvissa
(39 markkaa) ja alinta LiiketyOntekijOiden ammattikursseilla (20 markkaa). Turussa, Kemissa tai Kotkassa maksetut palkat olivat pienempid
kuin Helsingissa, joka kuuluikin korkeimpaan kalleusluokkaan.126
Kansalaissodan jalkeen tykit olivat palasiassa urakkatOita, sittemmin
siirryttiin maksamaan tuntipalkkaa ja joka tapauksessa vihintaan mi122 TykittOmyyskomitean valialkainen ehdotus naistyiktiimyyden seurausten lieventitniseksi. Komiteamietintii 1930:3, s. 3-12.
123 TytittOmyysavustustilastoa 1.1.-31.5.1930. TyOttOmyysavustuskornitean arkisto.
HKA.
124 Siipi 1962, s. 207-208.
125 Kahra 1938, s. 32-38.
126 NaistyOttiimyyskomitean mietintO 1941:1, s. 47.
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nitnipaivarahaa. Urakkatytissã kunkin ansiotaso riippui tekijan taitavuudesta ja ahkeruudesta. Vanhat naiset jAivAt niissa niin alhaisille
ansioille, ettA held siirrettiin kiiyhAinhoidon
Tytinvalitys
Uusittu valtion kontrolloima tyOnvilitysjarjestelma tuli voimaan vuonna 1936. iirjestelma selkiytti siihenastista yksityisten henkilOiden ja
yhdistysten seka kunnallisten tyOvalitystoimistojen hajanaista ja monenkirjavaa verkkoa, job oli muovautunut ammattikuntien tyiivAlityksesta kohti kuntien vAlitystoimintaa. 128 SiatyvaltiopaivAt olivat käsitelleet vAlitystoimistojen jArjestämista jo vuoden 1897 valtiopaivilla
ja eduskunta vuoden 1908 valtiopiivilla. Maassa oli vilmeksi mainittuna vuonna yksityisa vAlitystoimistoja viidessd suurimmassa kaupungissa 68 ja yhdistysten hoitamia toitnistoja 12. Helsingissa naistA oli
62. Kunnallisia tykinvilitystoimistoja perustettiin suurimpiin kaupunkeihin vuodesta 1902 ja ne toimivat aluksi kausiluonteisesti. Vuoden
1917 tyiinvalitysasetuksen mukaan yksityiset hen1d1Ot eivit enAA voineet ammattimaisesti harjoittaa tyiinvalitysta. Se jatettiin ensisijassa
kuntien ja luvanvaraisesti yhdistysten tehtiviksi. Samalla tyiinvalityksesta tuli ilmainen palvelunauoto. Kuntien kannalta tArkea paatOs oli
vuoden 1926 laissa ja myOhemmissa valtioneuvoston platiiksessa
maaritelty valtionapu tyOnvalityksen jarjestamiseksi ja yllapitamiseksi.129
Naisten tyOnvilitys sai suurimmissa tyOvalitystoimistoissa omat
osastonsa, joiden toiminta vilkastui kansalaissodan jalkeen. Huomattavaa on, etti naisten tyiipaildcojen vAlitys oli suurempaa kuin miesten. Vuonna 1928 naisosastojen kautta tyespaildcoja vafitettiin 27 300
ja miesosastojen 19 900, nlin siita huolimatta, eta miespuolisia tykinhaldjoita oli enemman kuin naisia. Naisosaston toiminta oli erityisen
vilkasta paikaupungissa eli lilies 3/4 koko maan naisosastojen valityksista tehtiin Helsingissa 1920-luvun lopulla. Runsaimmin naisia välitettiin taloustiiihin. 13° Naisosasto jakaantui Helsingissa kolmeen jaostoon, kotiapulaisjaostoon, ravintola-, tehdas- ja ammattitytintekijajaostoon sekA puhdistus- ja sekatr5laisjaostoon.
Merkitthaã on, ettà tyOnvilitystoimistot palvelivat uutena
muotona myets perheenemantia 1930-luvun lopulla. Vapaa-ajan lisain127 Helsingin kaupungin laumalliskertomus 1921, s. 63-68.
128 TyOftOmyyskomitean mietintO 1932:2, s. 17.
129 Kalela 1989, s. 41-51; Tilastollista tietoa tyiinvalityksesta ks. Suomen Taloushistoria 3, s. 395, taulukko 12.1.
130 Kuusi 1931 1, s. 710.
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tymisen ja sen viettarnisen korostamisen myOta tarjottiin koteihin sidotuille iideille mandollisuutta pallcata ilta-apulaisia, jotta he paasisivat vapaalle. Valitysmuoto nahtiin hyOdylliseksi seka kodeille etta ty&
ta vailla oleville taloustykinteldjOille.131
Uudistuva ammatillinen koulutus

"Ongelmana on naisten ammattitaidottomuus". Edella esitetty lause
toistuu 1910-30-luvulla naisten ty•5ta koskevissa tutkimuksissa ja kirjoituksissa. Ammattitaidottomuus nahtiln keskeiseksi syyksi naisten
aseman heikkouteen tybelamIssa ja tyOttOmyyteen. Naisten lisaantyva
tyOssikaynti ja toistuvat tyiittOmyyskaudet kasvattivat paineita ammattikoulujarjestelinan systemaattiseen kehittarniseen.
Teollisuudessa tyOskennelleet naiset olivat yleensa vailla ammattikoulutusta. Uudet rasia-, savuketayte-, karamellinkiarimis- ja kutomakoneet korvasivat suuren markt ammattitaidottomia naisia. Usko
ammattikoulutukseen eli kuitenkin vahvana. Warsinaista ammattitaitoa ja pitempaa opetusaikaa vaativat tyOalat joutuvat sentain harvoin
tallaisten uudistusten alaiseksi, joten ammattiin todellakin koulutetut
perheelliset naiset voivat aina olla varmoja toimeentulostaan".132
Ammattikoulujen perustaminen oli alkanut verkkaisesti 1800-luvun
puolivalissa, vaikka kasitykiammatteihin kouluttauduttiin yleisesti viela 1800-luvun jalkipuoliskolla oppipoika-Idsalli-teitse. Tatikin on joskus pidetty suorastaan uusien tyOmenetelmien kayttOOnoton jarruna,
kun mestari opetti vanhat taitonsa ja traditionsa. Ammattikoulutuksen
todellinen laajeneminen ajoittui vasta 1960-luvulle.133
Kautta tehdasteollisuuden varhaishistorian tuotantolaitokset kouluttivat tyOntekijansa oppilasjirjestelmalla. Pitenunalle ehtineet opastivat tulokkaat ty6hOnsa, jotta maksettiin pienempi palkka, kunnes
tyiinantaja tuli vakuuttuneeksi, etta tulokas oli oppinut tekemaan
tyOnsa virheettOmasti. Naiset alkoivat pyrkia oppilaiksi enenevassa
maarin 1920-luvun puolivalista.
Oppilaiden asema vaihteli eri tehtailla. Turussa ulkomaalaisten johdossa olleissa silkkikutomoissa naisoppilaat tekivit Oita kuukausia
ilman palkkaa tai palkasta vahennettihi kymmenia markkoja kutomavirheiden takia. 134 Helsinkilainen Elektriska Installations Ab otti naisia
oppilaiksi ilman palkkaa kymmeneksi tunniksi paivissa. "MyOhem131 Helsingin kaupungin kunnalliskertomus 1938, s. 226-229.
132 Ammattientarkastuskertomus 1925, s. 29.
133 Hjerppe 1990, s. 92-95.
134 Ammattientarkastuskertomus 1934, s. 17.
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min" naisille maksettiin 1,50 - 2 markkaa tunnilta. Samanaikaisesti
uusikaupunkilainen
maksoi kandeksantuntisesta paivasta
oppilailleen 30 markkaa viikko.135
Muutamilla tehtailla oil omat ammattikoulunsa. Vuoden 1927 tyiivAenhuoltotiedustelun mukaan ammattikoulu oli kuudessa tehtaassa.
Nokia Oy ja Suomen Gummitehdas Oy:n tyttOjen valmistava ammattikoulu aloitti lokakuussa 1925. Koulu ty011isti kolme opettajaa ja kesti kaksi vuotta, jona aikana opiskeltiin tietoaineita, kasitiiitá sekA talous- ja puutarhanoppia. 136 Koulu siirtyi Pohjois-Pirkkalan kunnan haltuun vuonna 1936 tehtaan johdon perustaessa Nokialle uuden poikien anunattikou1un. 137 Ammattikoulutuksen edistamiseksi ja jarjestelman yhdenmukaistamiseksi 138 perustettiin vuonna 1923 Anunattienedistimislaitos, jonka tyOmuodot perustuivat kAsityOmaiseen
hon. Sen perustamisrahaston pohjana oli Suomen tyOnantajaliittojen
lahjoitus ja se toimi valtion ja kuntien avustuksella.
Oppisopimukset
Rappeutuvaa kasityOtaitoa elvyttimiAn kehiteltiin oppisopimusmenettely, jolla oli juurensa elinkeinoasetuksessa (1879). Varsinainen
oppisopimuslaki annettiin vuonna 1923 pitkallisen prosessin tuloksena. 139 Samalla perustettiin ammattioppilaslautakuntia valvomaan oppilaiden oloja paikallisella tasolla.
Oppisopimuksia tehtiin aluksi nihkeasti, lanes pakolla ja niita vastustettiin nun tysiinantajien kuin tykintekijOidenkin taholla. 14° 1920-1uvulla oppisopimusten maara kuitenkin kasvoi:
286
1924
745
1925
1926 1 076
1927 1 244

135 Helsingfors elektriska Installations Ab:n ja E. A. Koskisen ltaatalinliikkeen vastaukset NaistOiden Keskustoimiston kyselyyn 1918. KA.
136 Ammattientarkastuskertomus 1925, s. 40-42.
137 Ammattientarkastuskertomus 1936, s. 28.
138 KaytannOssi ammattikouluttautuminen oh varsin kirjavaa vuoden 1868 ammattikuntajarjesteltnan romuttamisen jalkeen, jolloin kukin haki ammattioppinsa itselleen
edullisimalla tavalla. Teollisuustedhin siirtyvat saivat oppinsa tehtaasta, joka rajoittui
kuitenkin varsin kapeaan tiettyjen ty6suoritusten opetteluun.
139 Ammattientarkastuskertomus 1924, s. 31.
140 Ammattientarkastuskertomus 1928, s. 24.
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Oppisopimusten tekoon liittyi monia ongelmia. Yleensa sopimuksia ei tehty nuorten naisten kanssa. Esimerkiksi Helsingissa naisten
kanssa tehtyja oppisopimuksia oli runsaat kymmenen prosenttia
vuonna 1925 ja viidennes vuonna 1938.' 4' Kirjansitomoissa, missa
oppiaika oli mutta aloja pitempi, jatettrm nuorten naisten kanssa kirjalliset sopimukset tekematta. Syyksi ilmoitettiin, etta naiskirjansitojille ei y1eensakaan opetettu kaikkia kirjansitomoissa esiintyvia tifoita,
eivatka he nain ollen saaneet suorittaa oppilaskokeita. Vasta kokeissa
menestyneiden kanssa tehtiin sopimukset. OH mystis yleista, ettei naisille opetettu kultaustOita. Taustalla oli selva syrjinta. Ammattikunta
haluttiin pysyttia miehisena ja hyvapalkkaisena. Tata jarjestelmad tuki
ainakin osa oppilaslautakunnista. Turun kaupungin ammattioppilaslautakunta ilmoitti erialle kirjansitomon omistajalle, ettei sopimuksia
tarvitse tehda naisoppilaiden kanssa, koska nama eivat kuitenkaan
opi ammattia thydellisesti.142
Naisoppilaiden maaritdminen ammattitaidottomiksi vahensi heidan maariansa mys5s kirjapainoalalla. TyOnantajat pellasivit alan naisistuvan liikaa. Monissa kirjapainoissa naiset toimivat vuosikaudet kasinlatojina, mutta koska heidat oli otettu tOihin aputykiliisiksi, eivat
he olleet oppineet anunattiin kuuluneita Oita eivatka nain ollen saaneet myOskaan tariffinmukaista palkkaa, vaikka tekivitkin kaikki kasinlatojille kuuluneet tykit. Rahallisen menetyksen lisiksi tilanne oli
sikali ongelmallinen, etta vaihtaessaan tykipaildcaa he eivat voineet
esiintya koulutettuina latojina, vaan joutuivat jilleen tyytymaan pieneen palkkaan. 143 Osa tyOnantajista kieltiytyi tekemasta sopimuksia,
koska se sitoi liikaa henkiliii5n, "jonka edellytyksista kehittya ammattilaiseksi ei ollut tietoa". Koneistumista kaytettiin mykis perusteena
nuorten pysyttamiseksi aputyOlaisini. Ompelijoiden, kutojien, modistien ja kampaajien kanssa tehdyt oppisopimukset olivat lyhyita, kolmesta kuuteen kuukauteen. 144 Yhteiskunnassa vahvistuva ammattiopintovaatimus palkan perusteena jatti nain ollen osan kaytanniin
ty611A ammattitaitonsa hankkineista naisista valiinputoajan asemaan ja
pysyvasti pienipalkkaisiksi.
Yhteiskunnallista tietoa naisille
Voidakseen saada vaikutusvaltaa yhteiskunnallisessa elamassa, taytyy
naisten harjoittaa maaratietoista itseopiskelua. Opiskelumuotona ryh141 Helsingin kaupungin kunnalliskertomukset 1925 ja 1938.
142 Ammattientarkastuskertomus 1926, s. 26-27.
143 Ammattientarkastuskertomus 1930, s. 30.
144 Ammattientarkastuskertomus 1936, s. 20-21.
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Koulutuksen arvostus kasvoi
1920-30-luvulla.
Oppisopimuslaki
(1923), naisten
ammattikoulut,
tytiveienopistot fa
yhteiskunnalliset
kurssit vetiviit
puoleensa mytis
lytnWitsnaisia aikaisempaa enemman. TyOliiisnaisjdriesteit olivat
vuosisadan vaihteesta korostaneen ohjelmissaan naisten koulutustason nostamista. Kuva on
Viipurista vuodelta 1931, sosialldemokraattisen
naisliikkeen "teoreettisen johtaf an", opettaja Hilja Plirssisen kotoa, missei oli
huomattavan laafa kotikilasto.
Pianon ddressei
aviomies Jaakko
Prirssinen. Valokuvaaja Lyyli TakTy&
ki
vilen Arkisto.

matyli on parempi kuin yksityinen puurtaminen, ryhmissi kehittyy
ajattelu- ja keskustelutaito, tieto yhteiskunnallisista
kasvaa,
esiintymistaito paranee suurempia esiintymisia varten. 145 Eden esitetyn helsinkilAisten tyOlaisnaisaktiivien ohjelman tavoite oil selkeã: naisille vaikutusvaltaa tiedon avulla.
TyavakeA koetettiin sivistal vapaaehtoisin voimin 1800-luvun loppupuolelta niin tykivienyhdistysten puhe- ja keskusteluseuroissa,
kursseilla kuin agitaatiopuhein. Raittius- ja naisjirjestOt seka ylioppilaat jarjestivAt omaa valistust-yestain, kunnes vuonna 1899 perustettiin
ensimmainen tyi5vAenopisto suomalaisuusliikkeen ja tykivAenjarjeste•jen myOtAvaikutuksella. Tavoitteena oil luoda tyOvaestkille oma tykivaenkorkeakou1u. Vuonna 1926 opistot alkoivat saada valtionapua
toiminnalleen. TyOvienopistojen opiskelijakunta naisistui nopeasti.
Helsingin Suomenkielisen TyOvienopiston oppilaista oil syksylla 1915
miehlã 56 prosenttia, syksylli 1934 enaa 32 prosenttia.146
opistoja oli koko maassa vuonna 1937 45, joista 39 suomenkielista.
145 Suomen Sosialidemokraattisen Tytilãisnaisliiton XIV edustajakokouspOytikirja 27.29.10.1935, Alustusvihko s. 46.

146 Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1935, s. 126, taulu 136.
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Opiskelijoita oli kyseisend vuonna yhteensi 18 509, joista naisia 66
prosenttia.147
Ammattikoulutuksen lisaksi naisille pyrittiin jarjestamaan yleissivistavia opetusta etenkin sellaisilla aloilla kuin lasten-, nuorison- ja kOyhainhoito. MyOs ammattien ja asuntojen tarkastuksissa seka tehdaskonsulenttitoiminnassa tarvittiin riittavan tietopuolisen ja kaytannO11isen erikoiskoulutuksen saaneita naisvirkailijoita. Kursseista arveltiin
olevan hyOtya myiis lapsia kasvattaville aideille.148
Yhteiskunnallisten opintojen harjoittaminen oli suhteellisen vahaista Suomessa 1920-luvulla. Sen sijaan Englannissa, Yhdysvalloissa, Norjassa ja Ruotsissa oli perustettu erityinen yhteiskunnallinen opisto.
Ainoa valtion oppilaitos, jossa annettiin salrmedista opetusta, oli Helsingin Suomalainen Jatko-opisto. Vuodesta 1915 sen ohjelmaan kuului yhteisktumallinen linja niita nuoria tyttOja varten, jotka heti lyseokurssin suoritettuaan jatkoivat opintojaan. Mukana oli myiis opintonsa aikaisemmin keskeyttaneita. Tietopuolisen opetuksen lisaksi
oppilaat tutustuivat tyiiviensuojelu- ja huoltoniyttelyihin seka teollisuuslaitoksiin. Paaasiassa kursseja pidettiin yksityisten toimesta lastenhoidosta ja nuorisonkasvatuksesta. KOyhainhoitoalan kurssit olivat
sen sijaan valtion tai kuntien jarjestamii.
Finlands Svenska KvinnofOrbund toimeenpani niin ikaan yhteiskunnallisia kursseja naisille Helsingissa valtion maararahan turvin. Kurssi
kesti kaksi lukukautta. Aineina olivat muun muassa ammatti- ja asuntohygienia. Kurssin lopuksi jarjestettiin tutkinto. Kurssilla oli viisitoista oppilasta, joista kandella oli ylioppilastutkinto ja kandella kansakoulusivistys.149
Vanhojen turva: laiyhAinhoidosta itseapuun
Parhaan tyOkykynsa ohittaneiden tytintekijOiden sosiaalihuolto oli
Suomessa kiiyhainhoidon ja apukassojen varassa aina 1930-luvun loppupuolelle saakka. Apukassajarjestelma oli saadetty vuoden 1897 asetuksella ja perustui vapaaehtoisuuteen. Sittemmin komiteatyOn tuloksena syntyneessi ehdotuksessa (1908) pyrittiin saattamaan vakuutus
pakolliseksi tietyn tulorajan ylittineiden osalta, mutta esitys jai toteuttamatta. Seuraavat tyOrylunat 15° kehittelivat vakuutusjarjestelmaa
edelleen pyrkien minimoimaan valtion kustannuksia. Vaihtoehtoina
147 Otavan Smui Tietosanakirja 1938, s. 490492.
148 Markelin-Svensson 1923, s. 270.
149 Markelin-Svensson 1923, s. 270-271.
150 Vuosien 1917, 1927, 1928, 1933 ja 1935 komiteat ja tyOrylunat.
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olivat huoltoperiaatteelle perustuva eli valtion kustantama kansanell
ke ja vakuutusperiaatteelle perustuva elakejarjestelma. Jalkiurrunaisessa
mallissa vakuutettu saasti tuottavassa iassaan vanhuuden ja tyOkyvyttOmyyden varalle.
ElAkekassojen suosio oli vahaista verrattuna sairaskassoihin. Elakekassoja oli vuonna 1928 vain 42 eli saman verran kuin 1920-luvun
kuului ale kymmenen prosenttia teolLisuustyiivaesalussa ja
Naisten osuus elakekassojen jasenista oli noin puolet toisin kuin
sairauskassoissa, joissa 3/4 jasenista oli miehia eli piaasialliseksi perheenelittajaksi ajateltuja. 152 On esitetty, etta naisten kasvava osuus
1900-luvun alussa nimenomaan vapaaehtoisuuteen perustuvissa apuyhteisOissa kertoo heidan aktiivisuudestaan jarjestai sosiaalinen turvansa omatoimisesti.153
TeollisuustyOvaestOn vanhuuden turva oli heikko. TyOnantajilla oli
kOyhainhoitolain (1922) mukaan huoltovelvollisuus tyOhtin kykenemattOmaksi tulleita tyOlaisiaan kohtaan. TyOntekijan tuli kuitenkin olla saman tyOnantajan palveluksessa vahintian 20 vuotta turvatakseen vanhuutensa. Hanen tuli myOs voimiensa mukaan ottaa
vastaan kuolemaansa saakka. Avustusta ei kuitenkaan saanut automaattisesti, vaan sits tuli anoa laakarintodistuksen perusteella. Tehtaan johtaja platti kussakin tapauksessa erikseen annetiinko avustusta
vai ei. 154 Forssa osakeyhtiOn sairaus- ja avustuskassa maksoi vuonna
1928 vanhusapua seitsemalle naiselle ja kuudelle miehelle. 155 Vaikka
tyOntekija tayttikin avustuksen muodolliset ehdot, saattoi elakeanomus tulla hylatyksi. Mantalaisen paperityOlaisnaisen hakemus
koska "aviopuolisonne ja lastenne huolenpidon kautta voitte saada elatuksen"."
Siina tapauksessa, ettA sai elakkeen, oli se aivan riittamitOn. Naispuolisen ammattientarkastajan mukaan naissakin tapauksissa vanhus
joutui yleisen tai yksityisen hyvantekevaisyyden varaan. Joissakin uuden ajan teollisuusyhteisiiissa, kuten Littoisten verkatehtaalla, oli jo
151 Kuusi 1 1931, s. 788; Vuonna 1933 tytivien elakekassojen jisenluku oli noin
14 000, joista suurin osa kuului tehtaiden elikekassoihin. Lisiksi oli olemassa apukassa-asetuksen ulkopuolella olleita toimihenkiloiden kassoja. Niissi jisenii oli ko. wonna
noin 6 000. Hallituksen esitys eduskunnalle kansanvakuutuslaiksi nro 26. Asiakirjat III,
s. 1. Valtiopiivaasiakirjat 1936.
152 "Tykivien apukassat vuonna 1918", SA 1919, s. 469.
153 1800-luvun lopulla naisten osuus oli noin kolmannes, Jaakkola 1994, s. 157.
154 Esim. Forssa Oy:n prajohtajan kirje tyiintekijOille 12.5.1929. Forssa Oy:n arkisto.
ELKA.
155 TyOnteldjOiti ko. vuonna tehtaassa oli 124, joista naisia 41. Teollisuustilastoa vuodelta 1928. Forssa Oy:n arkisto. ELKA.
156 Elikehakemus 14.9.1934. G.A. Serlachiuksen Malian tehtaan arkisto. ELKA.
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1920-luvun alussa vanhainkoti, josta pitkaln palvelleet saivat hellahuoneen elinajakseen. Varkauden tehtailla puutarhatykihOn kykeneville elakelaisille tarjottiin mandollisuus mytis pienen kasvimaan hoitoon, jolloin kOyhainhoidon leima halveni. 157 Ammattientarkastajien
tekemassa kartoituksessa vuodelta 1927 vanhojen tyiintekijOiden aseman heikkous kay selvasti ilmi. Tutkituissa 178 suurteollisuusyrityksessa oli vanhuksille jarjestetty:158
Vanhainkoti
Asunto
Elike/avustus
Asunto + avustus
Ei mitaan

10 tehtaassa
11
14
17
126

Tilanne pienissa yrityksissa oli edella esitettya heikompi, joten yritykset laiminlOivit vanhushuollon jarjestehnallisesti ja jattivat asian
omaisten ja yhteiskunnan hoidettavaksi. Valtion vakinaisten viranhaltijoiden asema oli parempi, sills he saivat vuoden 1924 lain ja siihen
myethenunin tehtyjen uudistusten mukaisesti elaketti 63 ikavuoden
jalkeen 60 prosenttia palkastaan.159
Ensimmainen kansanelakelald laadittiin 1937. Sen mukaan jokainen
15-55-vuotias suomalainen vakuutettiin vanhuuden varalle. Lain laatiminen oli periaatteellisessa mielessa osoitus uudesta ajattelutavasta koskihan se kaikkia kansanosia. KaytannOssa sen toimeenpano viivastyi kuitenkin sotien takia. Suurin ongelma laissa oli se, etta se jatti
55 vuotta tayttaneet elakkeen ulkopuolelle, mita tykivaenjarjestOt arvostelivat ja vaativat lain uudistamista. 16° Sosialidemokraatit arvostelivat itseavunperiaatteelle rakennettua, yli 65-vuotiaille osoitettua lakia puutteelliseksi. Heidan mielestain se kohteli epatasa-arvoisesti vahavaraisia. KaytannOssa varattomimmat vanhukset, jotka olivat olleet
epasiann011isessa ja pienipalkkaisessa tyOssa - kuten naiset - jaivit
edelleen kOyhainhoidon varaan. Sosiaalimenot Suomessa olivat vain
noin prosentti julkisista menoista, kun ne esimerkiksi Ruotsissa olivat
lahes seitseman, Englannissa lahes yhdeksin ja Norjassakin lahes viisi
prosenttia. Porvarillisten puolueiden edustajat korostivat puolestaan
sits, etta nyksiliillinen vakuutusmaksujarjestelma" yhdisti oivallisesti
vakuutus- ja huoltoperiaatteen.
157 Markelin-Svensson 1923, s. 425-426.
158 Markelin-Svensson 1928, s. 389.
159 Kuusi 1931 I, s. 788-789, 980-981.
160 Esim. Suomen Sosialidemokraattisen Ty011isnaislfiton XV edustajakokouksen piiytäkirja liitteineen 22.-24.10.1938, s. 46, alustuksia s. 59.
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Esitettya kansanelakejarjestelmI4 kannattaneiden mielesta sen suurin etu oli sting, etteivat kansalaiset voineet turvautua yksinomaan
yhteiskunnan apuun, vaan saattoivat saastavaisellã elamintavalla itse
koota vanhuudenturvaansa: "taman pitemmalle terve reformipolitiikka ei voinut menna!" Sosialidemokraateilie saastaminen olemattomista tuloista ja keskustelu ikarajan nostamisesta 67 vuoteen oli liikaa:
"Nostakaa sataan, niin ei kukaan saa!" 161 Ikakeskustelu oli sikali mielenkiintoinen, etta monissa maissa - kuten Tanskassa ja Belgiassa naisten elakeika miariteltiin jopa viisi vuotta alhaisemmaksi kuin
miesten. Tama perustui olettamukseen, etta naiset menettivat aikaisemmin kykynsa huolehtia itsestan kuin miehet. Suomen eduskunnassa asia tuli esiin 1930-luvun lopussa kasiteltaessa Suomen Pankissa
tyOskentelevien naisten elikeikii. Pankkivaliokunnan mukaan naiset
oli pantava elakkeelle aikaisemmin kuin miehet, koska naiset vanhemtniten hermostuvat ja tulevat akaiseksi, eika yleiso mielellaan katsele vanhoja naisia tiskin takana. 162 Vanhuuselake ma.ariteltiin useissa
Euroopan maissa tyOssaoloajan ja sukupuolen mukaan. 163 Sosiaaliministeria lihestynyt punainen leski maalta kuului niihin, jotka olivat
jaaneet entisena punikkina ja kotiaitina elakkeiden ulkopuolelle. Katkerana han tilittikin: "slis maata puolustamaan yksimielisina tarttetaan
kaikki 1918 kaatuneitten omaisetkin, vaan oikeuksistaan osallisiksi he
eivat saa tulla". 164 Ensimmaiset kansanelikelain mukaiset tyOkyvyttOmyyselakkeet maksettiin vuoden kuluttua lesken kirjeesta ja ensimmaiset vanhuuselikkeet vasta vuonna 1949. Paitninisteriksi siirtynyt
K.A. Fagerholm totesi, etta nekin olivat alle kOyhainhoitotason.165
Kasvun kaudella Suomessa eli paljon vakea tuon tason alapuolella.166
Yhteenveto
Tutkimuksen viimeinen kokonaisuus sisaltaa lukuja naisten asemaa
koskevasta yhteiskunnallisesta saantelysta. Tasta sosio-juridisesta viitekehyksestA nousee nelja tarkeaa teemaa. Edusmiehisyyden ajan padvuoden 1929 avioliittolain myiita osoittautui yhdeksi tarkeimmista
161 Hallituksen esitys nro 26 kansanvakuutuslaiksi, ensirnmlinen kasittely 31.3.1937.
Valtiopaivaasiakirjat 1936, s. 489495.
162 "Matleena maailman menosta", Toveritar 1/1939, s. 7. Nimirnerkki Matleena on
Marna Salmela-Jarvinen.
163 ILO, Studies and Reports 1/4 1939, s. 427-428.
164 Punaisen lesken kirje sosiaallministeri K.A. Fagerholmille 14.5.1941. TA.
165 "Suomalaista sosiaalipolitiikkaa", kirj. K.A. Fagerholm, SA 43/1949, s. 150-161.
166 Nain myOs muissa lansi-eurooppalaisissa maissa, ks. Stricker 1983, s. 5-33; Cowan
Schwartz 1983, s. 190.
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lakiuudistuksista tutkittavana aikana: se tarjosi todellisen mandollisuuden naisten aseman kohentumiselle. Sen merkitysta voidaan verrata
vuoden 1906 eduskuntauudistukseen, jonka taydennyksena avioliittolald voidaan myOs nanda. Se, etta lain henki ei toteutunut muun
muassa perhepalkka-periaatteen ja naisten palkkaamis- ja pitamiskieltojen takia, ei vahenna sen periaatteellista merkitysta. Lain seurauksena toimeenpantiin myOs uusia ratkaisuja, kuten vuosien 1935-43
puolisoiden erillisverokokeilu.
Toinen tarkeii huomio koskee aitiysavustuslakia (1937). PakOs antaa
naisille "avustusta" eika "korvausta" menetetysta tyOansiosta synnytyksen
*ha oli merkittava yhteiskunnallinen kannanotto. Sid perusteltiin saistamisella. Tosiasiassa tystilaisvaimojen asema ei juurikaan kohentunut
tyiikieltojen ja suojelun ristipaineessa: tykitA kiellettiin tekemasta, mutta
elettavakin oli. Epakohta, jota varten laki oli laadittu, ei poistunut.
Kolmas huomio koskee valtion roolin vahvistumista palkkakysymyksissa. Tykinantajien suosiman suorituksen mukaisen palkan
ja tytivienjarjestOjen samapalkkavaatimuksen "valiin" sijoittuva perhepalkka-periaate voidaan nanda pyrkimyksena esittia vaihtoehtoinen
malli kandelle kovin erilaiselle palkka-periaatteelle. Sinansa perhepalkkavaatimus ei ollut uusi. Sills oli vahvat juurensa jo vanhassa
aviokaaressa ja sits sovellettiin 1910-30-luvulla lahinna poikkeusoloissa kalliinajan lisien ja perheavustusten muodossa. Ajanjakson loppupuolella ja sittemmin sodan aikana sen kayttiikelpoisuutta arvioitiin
uudelleen kiihtyvien aitiysavustus- ja verokeskustelujen myOta.
Neljas huomio liittyy naisten tykittOmyysturvaan. Periaate, jonka
mukaan mitaan avustusta ei saanut tyOtta, pysyi voimassa siita huolimatta etta tyOttOmyystyOt havaittiin tuottamattomiksi. Ratkaisuna
ongelmaan tyiitupattiita vahennettiin ja suuntauduttiin ammattikurssitoimintaan. Painopisteen muutos ajoittui 1920-30-luvun vaihteeseen. Se kertoo mykis siita koulutuksen arvostuksen noususta, joka
sai jalansijaa kaikilla yhteiskunnan alueilla.
Yhteinen piirre naisia koskevan yhteiskunnallisen siantelyn kehitykselle oli valtiojohtoisuuden kasvu. Karjistaen voisi sanoa, etta siina
vaiheessa, kun vaimot vapautuivat miehensa edusmiehisyydesta, alkoi
monitasoinen yhteiskunnallinen naisen aseman normittaminen ja
kontrolli. Valtion aktiivinen rooli ei kuitenkaan ollut itsenaistymisen
tulosta: jo 1800-luvun loppupuolella Suomi oli mielletty oman kulttuurinsa kautta valtioksi. Erityisen aktiivinen valtio oli teollisuuden
edellytysten parantamisessa ja sen suhteet teollisuuteen olivat liheiset aina 1920-luvulle, jolloin tilanne muuttui. Ennen sits valtio tuki
teollisuuden inirestointeja lainoilla ja uusi muun muassa tr5voiman
liikkuvuutta saateleviA lainsaadintija. 167 Sotienvalisella kaudella val-

167 Alapuro 1980, s. 66-69.
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tion ja teollisuuden suhde viileni, mild heijastui kielteisesti tyOoloihin. Valtiosta tuli aiempaa selvemmin valittAva tekija tyOmarkkinoiden eturistiriidoissa.
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111 Mandollisuuksien aika

Paljon vanhaa, paljon uutta. Nain voisi lyhyesti luonnehtia tptilaisnaisten elinolojen muutoksia vuosisadan alkupuoliskolla. Tutkimuksen
keskeisimmat tulokset koskevat yhtaalta tykivaenjarjestiijen naistoiminnan uudelleenarviointia, toisaalta niita vaikutuksia, joita naisten
siirtyminen kodin piirista teollisuustr5hOn aiheutti. Keskeiseen rooliin kummassakin tapauksessa nousivat naimisissa olevat naiset ja heidan kaksoistaakkansa eli ristiriitainen asemansa kodin ja pallckatyOn
valissa.
Ansioditien osuuden kasvu teollisuudessa ei ollut Suomessa toisen
maailmansodan aiheuttama, kuten yleisesti on esitetty, vaan 1900-1uvun alusta alkanut pitmen prosessi. Samanaikaisena ilmiOnd jasentyi ty6aika uudella tavalla ja siihen liittyvat kaytarmOt muuttuivat.
si tutkimuksessa yhteiskunnan muutos avautuu naiden prosessien
kautta. Naimisissa olevien naisten ansiotyOn yleistymisen taustalla olivat valtiontalouden ja perhetalouden muutokset. Siirtyminen kodista
palkkatyiihtin oli yhteydessi elinkeinorakenteen verkkaiseen muutokseen maataloudesta teollisuuteen ja palveluihin. Talous tai teollisuus
ei kuitenkaan yksin selita naisten aseman muutoksia. Yhta hyvin sosiaaliset ja poliittiset prosessit 1800-luvun lopulta maarittelivat naisten paikkaa uudelleen.
Tutkimuksessa selvitetaan yhtaalta sits, mita ansioaitien osuuden
kasvu tyOvoimasta merkitsi triilaisnaisten arjelle, palkkatyOn ja kotityOn ehdoille ja mina tavalla muutokseen vastasivat naisjarjestOt ja
tyOvienliike Toisaalta tarkastellaan sits, miten uusi kandeksan tunnin
tykiaika jasensi palkkatytillisnaisten arkea. Tutkimuksen tehtavana on
ollut myOs sen arvioiminen, millaiseksi yhteiskunnallinen saantely rakentui muutoksissa.
***

Tutkimuksesta nousevat pienet ja suuret, lomittaiset ja paallekkaiset
muutokset, joilla on ollut vaikutusta tyOliisnaisten aseman maaraytymiselle, voidaah kiteyttaa kynuneneen johtopaatOkseen.
1) Suhteellisen pienesta pallckatyOlaisvaimojen joukosta tuli tutkittavana ajanjaksona ongelma Win tyOvaenliikkeelle kuin muillekin kansalaisjarjestOille. Vaimojen paikkatykihtin liittyvat kysymykset kasvoivat yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Huomion kiinnittiminen ansioaiden osuuden kasvuun ei kuitenkaan ollut sisasyntyinen tai erikoinen
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havainto. Sills oli vahvat yhteytensa lantisessa Euroopassa ensimmaisen maaihnansodan jalkeen eri yhteiskuntapiireissa kaytyihin keskusteluihin sotateollisuudesta vapautuneiden naisten sijoittumisesta. Keskustelu kaynnistyi jalleen suuren laman aikana, jolloin ansioliteji alettiin kotiuttaa. Valittavana tahona naissa keskusteluissa oli Kansainliiton alainen Kansainvalinen Tyotoimisto. Vaimojen tulo tehtaisiin ei
ollut ainoa huomiota saanut aihe. Samanaikaisesti tehtaissa vaheni
lapsityOliisten ja kasvoi vanhojen tykinteldpiden osuus.
Deglerilainen nakemys, jonka mukaan naisten ja miesten toiminta-alueet eriytyivat teollistumisen ja kaupungistumisen myeota, patee
tarkasteltaessa teollistumisen ensimmaisen vaiheen tyOyhteisOja. Nuoret tytkit ja miestyolaiset muodostivat selkeasti toisistaan poikkeavat
ryhmat. Eriytymisprosessi hidastui, kun perheelliset naiset siirtyivat
asteittain tehtaisiin ja hajottivat siella vallinnutta kahtiajakoa. Naiset
eivat tassa vaiheessa muodostaneet yhtenaista, yhteiset intressit
omaavaa rylunaa. Heidin asemansa jasentyi monitasoisen hierarkian
mukaan, jossa sukupuoli oli vain yksi, joskin tarked tyiilaisia jakava
tekija.
Vuosisadan alkupuolella naisten ja miesten toiminta-alueiden eriytyminen ei nayta taman aineiston perusteella olleen niin itsestaan
selvaa, kuin tulki.nnoissa on esitetty: ei palkkatykissa, kotitiiissa eika
asumisessa. Sen sijaan 1930-luvulla eriytymisen mandollisuus on jo
olemassa. Tasty nikOkulmasta eriytymisen ehto nartaa olevan elintason nousu. Vastaavasti, mita heikommassa taloudellisessa tilanteessa tyOlaisperhe eli, sits vahenunan eriytymista oli tapahtunut.
Elintason nousun lisaksi nayttaa tyOolojen yhtenaistyminen vaikuttaneen eriytymiseen. Kun tykiehdot yhtenaistyivat aloittain ja alueitnittivat asemansa pallckatyOlaisina,
tain, naimisissa olevat naiset
rahapalkasta tuli keskeisin palkkamuoto, paikkakuntien kalleusluokitukset tasasivat alueelliset erot seka automaatio ja rationalisointi uusivat tuotantoprosessit, on naisten ja miesten toiminta-a1ueiden eriytyneisyys nahtavissa. Suomessa tuo prosessi ajoittui toisen maailmansodan jalkeiseen aikaan.
Se tosiasia, etta ansioaidit saivat nuoren tytkin palkkaa, oli vahvasti ristiriidassa tykivaenliiidceen pyrkimysten, kuten samapalkkaisuus- ja toimeentulotninimi-periaatteen kanssa. Ristiriidan sovittamisen mallit, joista niin naisjarjestOt, tytivaenliike kuin yhteiskunnalliset
pakOksentekijatkin esittivat, voidaan hahmottaa kolmena strategiana:
a) pyrittiin kompensoimaan ansioaitien heikkoa tulotasoa sosiaalilisilja aitiysavustuksilla, b) koetettiin pysyttha ansioktien osuus tythroimasta suhteellisen alhaisena tukemalla perhepalkkajarjestelman kehittamista ja c) kanavoimalla valtionapua kotiin, lastenhoitoon ja kulutukseen Iiittyvaan valistustykihOn.
4) Ristiriitaisessa tilanteessa sosialidemokraattisen tyetivaenliikkeen
rooli vahvasti perheorientoituneena liikkeena korostui. Perhesuun-
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tautuneisuus nakyi sen ohjelmissa ja toitnintamuodoissa: naisliiton
suoraan kentan vaatimuksista nouseva suunnantarkistus kotiaitien
liikkeeksi hyviksyttiin ehdoitta. Perhe oh kollektiivisen ajattelun peruspilari. Palkkatylilaisnaiset jaivat tykivaenjarjestOjen uusituissa ohjelmissa sivustakatsojiksi. Marginaalisuutta lisasi ammattiyhdistysliikkeen voimattomuus ja palkkatyOlaisnaisten kannatuksesta kiinnostuneiden vasemmistososialistien ja kommunistien voimavarojen ehtyminen suuntariitoihin ja olemassaolon taisteluun.
Naisten asema Sosialidemokraattisen puolueen johdossa heikkeni
sotienvilisella kaudella, samoin naisedustajien maara puolueen eduskuntaryhmassa. Samaan aikaan ja osittain tasty syysta naisliitto suuntasi toimintansa ja ohjelmansa kodinhoidolliseen tyetheon. 1920-luvulla
hyvaksytty kotitalouspoliittinen ohjelma ei kuitenkaan tehnyt tyOlaisnaisista "porvareita", eivatka he "joutuneet" integroitumaan porvarilliseen perhemaffiin: ohjelmantarkistus johtui liikkeen sisaisistA ja taloudellisista syista, kuten valtionavun saatavuudesta. Ohjelmantarkistuksen myiita vahvistui sosialidemokraattisessa liikkeessa tietoinen
naisten ja miesten toiminta-alueiden eriyttaminen, jota naiset lahtivat
toteuttamaan kaikessa toiminnassaan ja "opettamaan" sits kannattajakunnalleen.
Lisdantyva vapaa-aika avasi tytivaenjarjestOille uusia, sosiaaliseen
toimintaan suuntautuvia ja elaman laatua parantavia virkistysmuotoja.
Individualismi astui tyiivaenjirjestiiihin "sivuovesta" kasvavan urheiluharrastuksen myiita. Urheilussa joukkuelajeja painottavan alun jalkeen yksiliisuoritukset saavuttivat enenevaa suosiota ja hyvaksyttiin
lopulta mysiis naisille. Vapaa-aika oli uusi ilmio, jonka viettoon opastivat niin tyiivienjarjestiit kuin maan hallituskin. Sad paisivat nauttimaan yha laajemmat kansankerrokset, ennen kaikkea nuoret. Ian
lisiksi vapaa-ajan klytkissi korostuivat perheellisten ja naimattomien
erilaiset tarpeet ja kulutusmandollisuudet. Kotiaitien virkistaytymiseen alettiin kiinnittaa yhteiskunnallista huomiota 1930-luvun lopulla.
TydlaisnaisjarjestOissa tytilaisaitien kannatusyhdistyksia perustettiin
vuodesta 1901.
Yleisessa mielessi vapaa-aika kohensi tyiilaisnaisten hyvinvointia.
Vapaa-ajan tarjonnan ja kulutuksen kasvu tasasivat sits epasuhtaa,
joka syntyi tyiklamin nopeiden muutosprosessien ja kotiolojen hitaasti muuttuvien kiytAntOjen valilla. Kotioloja koskevat huomiot tukevat Sylvia Walbyn teoriaa silts osin, ettA naisten heikkoa asemaa
uusintavat kaytannOt ovat vahvempia kotitalouteen liittyvissa valtarakenteissa kuin pallckatykissa.
Kandeksan tunnin tybaika ensin leipuriammatissa (1908) ja my&
hemmin muilla aloilla (1917) oli periaatteellisessa mielessi merkityksellinen naisille. Lakien myOta naisten tykiaika ja tyOsuojelu lakkasivat
olemasta erityissaännOsten alaisia, paitsi yiityOn ja synnyttivien naisten osalta. Samalla lakkasi naisten ja lasten rinnastaminen ja naisista
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tuli aikuisia tyOntekijOita. KaytannOn sovellutusten jarruna oli kuitenkin vanha aviokaati (1734), joka kumottiln vuonna 1929.
TyOlaisnaisjarjestOjen toiminnan kohderyhma tasmentyi. Siina,
missy vuosisadan vaihteessa tykilaisnaisaktiivit pyrkivat kohentamaan
"ktiyhalistOn" tai "kansan" asemaa, sotienvalisella kaudella agitaatio
suunnattiin jo tasmallisemmin "palkkatytilaisnaisille", "kotiaideille" ja
larjestaytyneille tykilaisnaisille". NaisjarjestOjen valittamisen vayla kapeni. Kohderyhman tarkistamisprosessissa marginalisoitui osa vaesta
niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin ja tyiivald yhtenaisena taloudellisena luokkana menetti uskottavuuttaan. Liike ja sen potentiaalinen kannattajakunta kohtasivat spesifisti "palkkatykilaisten arjessa", ei enaa yleisessa mielessa vahavaraisten arjessa: sosialidemokraattinen tykivienliike suuntautui kohti hyvin toimeentulevien ihmisten
liiketta.
Prosessiin liittyi myOs puoluetyiin ammatillistuminen: suora kosketus jasenistiiiin alkoi hOltya. Johtavat puoluetyOntekijat olivat yha
useammin tyeovaenjarjestillen pakkalistoilla tai eduskunnassa, eivat
enaa tehtaissa, pesuloissa tai rakennuksilla.
Naisten oikeus tysfihOn -keskustelu nousi 1930-luvun puolivalissa
tyiilaisnaisten lehtien palstoille. Osittain se nousi vasta-argumenttina
ohitetun laman aikana harjoitetulle naisten syrjinnalle tyOelamassa ja
kytkeytyi siten Keski-Euroopassa ja Ruotsissa kaytyyn keskusteluun.
Osittain keskustelua nostatti verokokeilu (1935-43), jossa piadyttiin
puolisoiden erillisverotukseen entisen yhteisverotuksen sijasta. Myiis
vaestepoliittiset uhkat, ennen muuta huoli lapsiluvun alenemisesta ja
1930-luvun lopulla talouselaman elpyminen ja sen myOta naisten kasvanut kysynta tykimarlddnoilla arvottivat naisten paikkaa uudelleen.
Naisten paikka -keskusteluissa vallitsikin
tutkittavana ajanjaksona
kaksi keskenaan ristiriitaista suuntausta: yhtialta korostettiin naisten
paikkaa kotona, toisaalta vaadittiin naisille oikeutta palkkaty6hOn.
Ajan suuri muutos koski perhetaloutta. Kasitys perheesta yhtenaisena kollektiivisena talousyksikkOna heikkeni. Huolimatta perheen
keskeisestä merkityksesta naisen elamassa, palkkatyeslaisnaisille avautui mandollisuus jasentaa itsensa yksilona, eika enaa "avustavana perheenjasenena" tai "kotisirkkana", kuten kirjan tapaustutkimuksessa.
YksilOitymiseen liittyi myiis sukupuoleen kytkeytyvien tarpeiden, kuten synnytykseen ja ehkaisyyn liittyvien parannusten, tiedostaminen
ja elamanlaadun kohentaminen sits kautta.
Tutkimuksen toinen suuri muutos koski yhteiskunnan demokratisoitumisprosessia, jonka kulmakiveksi nousi vuoden 1929 avioliittolaki. Se tarjosi mandollisuuden naisten yhteiskunnallisen aseman
vahvistumiselle. Naisten tasa-arvopyrkimys nayttaytyy kuitenkin kovin kivulloisena. Pikemminkin edistyksen ja taantumuksen vuoroastuntana kuin kasvavan tasa-arvoisuuden kaarena - eika lainkaan lineaarisena tapahtumahistoriana kohti alati tasa-arvoistuvaa yhteiskuntaa.
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***

Professori Hannu Soikkanen on sanonut, etta suhteessa menneisyyteen on olemassa kaksi paamyyttia. Joko siella on pelkkaa kurjuutta
ja siita seuraavaa masennusta ja kapinaa tai siella vallitsee ihmisten
valinen idylli. Tahankin ty6hOn nuo myytit ovat vaikuttaneet, joskaan
niiti ei ole pidetty yleisina totuuksina. Tutkimus tyOlaisnaisten asemasta voidaan hahmottaa idylliin kallellaan olevan taloudellisen kertomuksen (kasvu) tai kurjuutta painottavan poliittisen kertomuksen
(sota) kautta.
Kolmannen tavan hahmottaa tyOlaisnaisten asemassa tapahtuneita
muutoksia tarjoaa valtion harjoittaman sosio-juridisen saantelyn (kontrollin) arviointi. Jalkimmaisen nakOkulman lasnaolo on merkittava tarkasteltaessa nimenomaan sellaisia yhteiskuntia kuin Suomi tai muut
Pohjoismaat, joissa sosiaalista turvajarjestelmaa kehitettiin ainakin periaatteessa kansanvaltaisesti ja joissa yhteiskunnilla oli paranevia taloudellisia mandollisuuksia osallistua tyOlaisvaimojen kaksoistaakasta
johtuvien epakohtien kompensointiin. Sen sijaan yhteiskunnissa, joissa ei ollut taloudellisia tai poliittisia edellytyksia kompensaatioihin,
trtilaisnaisten asema oli monessa suhteessa toisenlainen. 168 Suomalaisten tytilaisnaisten asemasta kasin tutkittava aikakausi voidaan hahmottaa iiiin toteutuvien kuin toteutumattomienkin mandollisuuksien aikana ja monensuuntaisten muutosten jannitteiseni punoksena.

168 Tasty nakiikulmasta ei ole yllkttAvia, etta viimeaikainen venalainen tutkimus korostaa palkkatyahlin siirtymisen kurjistaneen naisten elimaa. Ks. esim. Shapiro 1992:
Hesli - Millers 1993.
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1910-50
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Lyhenteet

EK
ELKA
HeRo
HIC A
HTY
KA
Ka
KK
MV:KTKKA
SA
SAJ
SAK
SATA
SEA
SKP
SKS
Sos.min.ark.
SSTP
SVT
TA
TKK
TMTT

Etsivã Keskuspollisi
Elinkeinoelaman Keskusarkisto, Mikkeli
Helsingin Raastuvanoikeuden arkisto
Helsingin Kaupunginarkisto
Helsingin TyOvaenyhdistys
Kansallisarkisto
Kansan Arkisto
Kulutusosuuskuntien Keskusliitto
Museovirasto: Kansatieteen kAsildrjoitusarkisto
Sosiaalinen Aikakauskirja
Suomen AmmattijArjestO
Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto
Satasannainen nainen -kerAys, SKS
Suomen Elokuva-arkisto
Suomen Kommunistinen Puolue
Suomalaisen ICirjallisuuden Seura
SosiaaliministeriOn arkisto
Suomen Sosialistinen Tykivienpuolue
Suomen Virallinen Tilasto
TyiivAen Arkisto
Tilastokeskuksen kirjasto
Tyiivaen Muistitietotoimikunta
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Landeluettelo

PAINAMATTOMAT
LAI-ITEET

Tyikeien Arkisto (TA):
-K.A. Fagerholmin arkisto, saapuneet kirjeet 1941
-Fazerin tr5huonekunnan pOytakirjat
1928-29
-Aino ja Werner Forstenin arkisto
-Helsingin Tyijvaenyhdistyksen Leipuriammattiosaston arkisto
-Helsingin Tytivaenyhdistyksen naisammattiosastojen toimikunnan opintopiirin pOyakirjat 1923-24
-Marna Salmela-Jarvisen arkisto
-Naisten Siveellisyyskokouksen aineisto
1917 (sig. 176)
-Paasivaaran Margariinitehtaan lakon asiakirjat 1928
-Sosialidemokraattisen Naisliiton (Sosialistisen) edustajakokouksen pOytikirja
7.-10.12.1921
-Suomen Anunattijarjestiin arkisto ja naisjaoston asiakirjat
-Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen
edusktunarylunan pOrakirjat 1907-40
-Suomen Sosialistisen TyOvaenpuolueen
puolueneuvoston ja puoluetohniktmnan seki eduskuntarylunan payakirjat
1920-23
-Suomen Sosialistisen Tyiivaenpuolueen
naissihteeristiin asiapaperit 1922-23
-Suomen Sosialidemokraattisen naisliiton
arkisto 1900-1950
-Tietoja G.A. Serlachius Ab:n tytilaisista
(sig. 331.7)
-TOWs- ja talonpoikaisnaisten edustajaliiketta kisittelevat asiapaperit 1925-30

vintolan, yOmajan, kahvilan ja biljardinpidosta seka muista samankaltaisista liikkeista.
-LaakintOhallituksen arkisto. Tehtaan sairaaloiden vuosikertomukset 1920-30luvuka. Aitiysneuvolat 1939-42. KatilOiden synnytyskertomukset 1939.
-Sosiaalihallituksen arkisto. NaistOiden
Keskustoimiston arkisto.
-SosiaaliministeriOn arkisto. Tietoja Helsingin suurista ja keskisuurista perheistA seka niiden oloista vuonna
1943.
Tutkitnus perheellisyyden vaikutuksista
naisten tyOsuhteeseen 1946.

Elinkeinoeleimein
Keskusarkisto (ELKA):
-Forssa Oy:n arkisto
-A. Ahlstriim Oy:n arkisto
-Enso-Gutzeit Oy:n arkisto
-Forssan Saha Oy:n arkisto
-G.A. Serlachiuksen Mantin tehtaan arkisto
-Littoisten Verkatehtaan arkisto
-Suomen Sokerin TOOlOn Sokeritehtaan
arkisto

SosiaaliministeriOn arkisto
(Sos.min.ark.):
lomankayttOkomitean arkisto 1938-40.

Tilastokeskuksen kirjasto
(TKK):
-Thitaulut yrityksittlin 1910.1938

Kansallisarkisto (KA):

Helsingin
Kaupunginarkisto (HKA):

-Etsivin Keskuspolksin arkisto (EK). Vasemmistososialistisia ja kommunistisia
naisia kasittelevat asiakirjat 1918-30.
-Helsingin Raastuvanoikeuden arkisto
(HeRO). Saapuneet asiakirjat: Perukirjat 1900, 1938.
-Komitea-arkistot. KomiteatnietintO no
24. 1921. Ehdotuksia asetukseksi ra-

-Maitopisarayhdistyksen arkisto
-Terveydenhoitoviraston arkisto
-TylittOmyysavustuskomitean arkisto
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Kansan Arkisto (Ka):
-Lasten kesasiirtoloita koskeva aineisto
-Valtiollisten vankien huoltoyhdistysten
arkisto

PAINETUT LAIITEET
Ammattientarkastus Suomessa. Vuosikertomukset 1916-50. Helsinki 1919-51.
Ensittunainen Yleinen TyOlaisnaisten
edustajain kokous 4.-6.7.1900. Helsinki 1900.
Ensimmaisen Tyiivaenyhthstysten edustajain kokouksen pOytikirja 18.20.9.1893. Helsinki 1894.
Ensitnmaisti vuonna 1891 pidettivaksi
aiottua Yleisti Suomen Tykivaenkokousta koskevat asiakirjat. Helsinki
1892.
Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1910-40. Helsinki 1911-41.
Helsingin TptivaenjarjestOjen Punaorpotoimikunnan kertomukset 1926-29.
Helsinki 1926-29.
Helsingin TyOvaenyhdistyksen vuosikertomukset 1890-1917. Helsinki 18911919.
Helsingin Valtiollisten Vankien Huoltoyhdistyksen saannOt. Helsinki 1926.
International Labour Office: Studies and
reports B:18. The Social Aspects of Rationalisation. Geneva 1931.
International Labour Office: Studies and
Reports 1:4. Employment of Women
and Children. Geneva 1939.
Kaupunkien ja maaseudun tyiitatekeville
naisille. Suomen AmmattijarjestOn lentokirjanen 1929.
Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta 1902-50. Helsinki 190451.
Kertomus Kymin Osakeyhtiiin tehtaalla
sattuneista sellckauksista, idisen piirin
ammattientarkastajan ja maan naispuoliusen ammatintarkastajan antama
joulukuussa 1904 seka sen yhteydessi
julkistetut liitteet. Teollisuushallituksen tiedonantoja 37.
Kertomus Sosialihallituksen
don itarkastusosaston ja sen alaisten
kiiyhainhoidon piiritarkastajien toiminnasta vuonna 1918.
Kertomus Suomen Elintarveteollisuustytivaen liiton toiminnasta 1922. Helsinki
1923.

Kolmannen yleisen Suomen tydvienyhdistysten edustajain kokouksen ptiytakirja 17.-20.7.1899. Tampere 1899.
Kunnallisten kansankeittiOiden perustaminen ja hoitaminen. Kirj. Miina Sillanpaa. Helsinki 1918.
Luettelo tykinhaluisista Mintan, kinekosken ja Laskelan tehtailla 1908 ja 1909.
1910.
Luettelo Vaatetustytintekijain liiton vuonna 1926 tytiehto- ja pallckaliildceiden
aikana toimineista lakonmurtajista.
Helsinki 1926.
Luettelo 10.4.1928 alkaen lakossa olevista Suomen Gummitehdas Oy:n tydliisista. 1928.
Miksi trtiehtosopimuksia vastustetaan?
Tutielma tykiehtosopimusjarjestelman
vaikutuksista. Julkaissut Suomen
TyOnantajain Keskusliitto. Helsinki
1937.
Onko tyiiehtosopimusten kayttkiOnotto
Suomessa perusteltua? Julkaissut Suomen TyOnantajain Keskusliitto. Helsinki 1937.
POydkirja Sosialidemokraattisen Naisliiton edustajakokouksesta Landessa 5.7.9.1909. Mikkeli 1909.
POytikirja Sosialidemokraattisen Naisliiton 'Vista edustajakokouksesta Helsingissi 1.-3.9.1911. Mikkeli 1911.
POydkirja Suomen Ammattiyhdistysten
Keskusliiton Helsingissi lokakuun 19.21. p:na pidetysta kokouksesta. Helsinki 1931.
POrairja Suomen Ammattiyhdistysten
Keskusliiton ry Helsingissa huhtikuun
22.-24. piivina 1934 pidetysta edustajakokouksesta. Helsinki 1934.
POytakirja Suomen Ammattiyhdistysten
Keskusliiton ry Helsingissa toukokuun
16.-19.paivina 1937 pidetyn toisesta
varsinaisesta
edustajakokouksesta.
Helsinki 1937.
Sananen tykivaenasiasta. Lentokirjasia
tykivielle 2. Helsinki 1903.
Sosialidemokraattisen Naisliiton IX edustajakokouksen pOytikirja Helsingissa
5.-7.12.1919. Kotka 1920.
Suomalaisen Martta-liiton vuosikertomukset 1925-30. Helsinki 1926-31.
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Suomen Ammattijarjestiin edustajalcokousten pOyalcirjat liitteineen 190729. 1907-29.
Suomen AmmattijarjestOn naisjaoston
lentokirjaset: Tyikkekevan luokan naisille. Helsinki 1926. Kaupunkien ja
maaseudun tyOtAtekeville naisille. Helsinki 1929.
Suomen Ompelijain ensimmaisen edustajakokouksen pijytlkirja 20.-21.8.1901.
Tampere 1901.
Suomen Sosialidemokraattisen Naisliiton
kandeksannen
edustajakokouksen
pOytilcirja 4.-6.10.1917. Mikkeli 1917.
Suomen Sosialidemokraattisen Naisliiton
seitsemannen edustajakokouksen pOytalcirja 23.-25.10.1913. Porvoo 1914.
Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen
ohjelma. Toim. Yrjii Sirola. Helsinki
1906.
Suomen Sosialidemokraattisen puolueen
puoluekokousten pOytalcirjat liitteineen 1901-1939.
Suomen Sosialidemokraattisen puolueen
puoluetilastot 1899-1942.
Helsinki 1900-1942.
Suomen Sosialidemokraattisen TyOlaisnaisliiton X ja XI edustajakokouksen
piiytakirjat 20.-22.5.1921 ja 29.31.1.1926. Hameenlinna 1927.
Suomen Sosialidemokraattisen
naisliiton XII edustajakokouksen pliytilcirja 28.-31.5.1929. Hameenlinna
1932.
Suomen Sosialidemokraattisen Tytilaisnaisliiton XIII edustajakokouksen pijyrakirja 28.-31.10.1932. Hameenlinna
1934.
Suomen Sosialidemokraattisen
naisliiton XIV edustajakokouksen piiyOkirja 27.-29.10.1935. Hameenlinna
1936.
Suomen Sosialidemokraattisen TyOlaisnaisliiton XV edustajakokouksen ptiytakirja 22.-24.10.1938. Hameenlinna
1939.
Suomen Sosialidemokraattisen TyOlaisnaisliiton XVI edustajakokouksen pelytikirja 22.-24.5.1941. Hameenlinna
1941.
Suomen Tilastollinen Vuosikirja 1920-32.
Helsinki 1921-33.
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Suomen Virallinen Tilasto:
SVT D II TyOtilastoa
XI YiityOntekijittaret Suomen teollisuudessa. Kirj. Tekla Hultin. Helsinki 1911.
SVT VI ViestOtilastoa
47 ja 48 ViestOlaskenta 1910
58 ViestOlaskenta 1920
71 WestOlaskenta 1930
79 VAestiimuutolcset 1931-32
98 ViestOlaskenta 1940
SVT XI Lääkintedaitos 1910
SVT XVIII Teollisuustilasto
SVT XXIII Oikeustilasto
SVT XXVI Tapaturmatilastoa 1910-45;
Tylitapatunnat 1920
SVT MOM Sosiaalisia erikoistutkimuksia
Marraskuun lakko v. 1917 ja
kapina v. 1918. 1921.
Asuntolaskenta 25.4.1919.
1921.
5. Elinkustannukset tilinpitokaudella 1920/1921. 1925.
Lastaus- ja purkamistyOntelcijain olot. 1929.
Tutkimus liikeapulaisten tyii-,
palkkaus- ym. oloista vuonna
1925. 1929.
YOtyiintekijàttirien ty6-, asunto- ja terveysolot. 1935.
Tyolaisnuorisotutkimus. 1935.
Elinkustannustutkimus vuodelta 1928. A. Kaupunkien ja muiden
asutuskeskusten tilinpitoperheet.
1936.
Kutomateollisuuden tyOntekijain olot 1929. 1936.
19. Kaupunkien asunto-olot 1938.
1940.
Toisen Tykivienyhdistysten edustajain
kokouksen pOytalcirja 9.-11.7.1896.
Tampere 1897.
Toisen yleisen Suomen Tydlaisnaisten
edustajain kokouksen pilytäkirja 17.19.7.1902.
TyOlaisnaisten kolmannen edustajakokouksen pOytakirja 17.-19.7.1905.
Tampere 1905.
TyOlaisnaisten ylimairaisen edustajakokoulcsen piiytakirja 8.-10.10.1906. Viipuri 1906.
TyOvien Tietokirja 1922. Helsinki 1922.
Valtiopiiviasiakirjat 1908-48.

KomiteamietinnOt

Opinnaytteet:

Aborttikomitean mietintO. Mon. 1945:6.
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Liitetaulukko 1: Naisten osuus Suomen kutomateollisuudessa
vuosina 1910-50
TehdasNaisia
Kutoma
Tehdastykilaistyiilaisista
tyOlaisista
naisista
Ikm
%
%
%
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950

9 798
11 596
17 273
18 722
16 715
25 371
30 647
23 979
38 180

Keskiarvo

73.3
74.0
77.4
79.2
81.6
84.6
86.1
83.3
84.1

10.6
11.5
11.4
10.5
11.5
14.6
17.5
10.9
14.7

37.3
39.6
31.8
29.3
30.2
36.7
40.2
28.7
36.8

80.3

12.6

38.6

Liitetaulukko 2: Naisten osuus Suomen elintarviketeollisuudessa
vuosina 1910-50:
TehdasNaisia
ElintarviketyOlAisTehdastyOlaisista
naisista
tyeslãisistA
%
1km
%
%
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
Keskiarvo

5034
5273
4700
6179
6583
6466
8296
8186
12490

45.6
44.2
58.9
60.6
59.6
55.1
56.8
57.0
60.2

5.4
5.2
4.9
4.4
4.5
3.7
4.7
3.7
4.8

19.2
18.0
11.2
12.2
11.9
9.3
10.9
9.8
12.1

55.3

4.5

12.7

Lande: Liitetaulilkot 1-5: SVT XVIII Teollisuustilastot 1910-50.
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Liitetaulukko 3: Naisten osuus Suomen puu- ja sahateollisuudessa
vuosina 1910-50:
TehdasNaisia
PuuTehdastyiilaistykilaisista
tyOlaisisti
naisista
llan
%
%
%
1910
3646
12.9
13.9
3.9
1915
3240
14.1
3.2
11.1
1920
22.8
7090
7.4
16.9
1925
12049
25.2
8.5
23.8
12212
28.6
1930
8.4
22.1
15536
30.1
8.9
22.4
1935
1940
32.1
9233
12.1
5.3
1945
12856
31.6
15.4
5.9
13608
1950
28.3
5.2
13.1
Keskiarvo

25.1

6.3

16.8

Liitetaulukko 4: Naisten osuus Suomen paperiteollisuudessa vuosina 1910-50:
TehdasNaisia
PaperiTehdastylilaistyOlaisista
tyOlEsistã
naisista
%
1km
%
%
1910
31.6
4.0
14.3
3754
1915
4575
36.6
4.5
15.6
7158
1920
44.3
7.5
17.0
1925
6546
41.2
4.6
12.9
7564
1930
42.4
5.2
13.7
39.6
4.2
7343
10.6
1935
1940
6787
3.9
8.9
43.9
1945
51.1
4.4
9657
11.5
8422
1950
3.2
8.1
39.9
Keskiarvo

41.2

4.6

12.5
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Liitetaulukko 5: Naisten osuus Suomen koneteollisuudessa vuosina
1910-50:
TehdasKonetehdastyOlaisNaisia
Tehdastytilaisistd
naisista
tytilAisista
%
%
%
lkm
2.1
231
0.2
0.9
1910
0.6
2.2
1915
638
3.3
7.4
1.3
1920
1570
3.7
8.5
1905
1.4
3.8
1925
8.1
1.4
2019
1930
3.7
9.4
4.2
2883
1.7
1935
14.5
8.4
1940
6445
3.7
15.2
5.0
13.1
10945
1945
14.0
4.0
10.0
10353
1950
Keskiarvo
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9.2

2.1

5.6

Liitetaulukko 6: Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ja Sosialidemokraattisen naisliiton jasenet vuosina 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
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

Naisliitossa
1km
os. %
353
353
353
1 398
834
2 404
2 440
2 724
2 255
1 194
1 081
1 509
1 244
1 556
1 459
1 396
1 537
3 772

21 22
21 33
29 24
29 46
32 21
36 25
39 13
106 14
81 13
53
8
46
9
64 13
61 11
75 13
82 14
72 13
69 10
121

2 548

81 13

1 285
1 487
1 496
1 525
1 567
2 037
2 157
2 214
1 848
1 963
1 930

51 13
49 17
48 20
52 22
57 21
61 20
70 24
79 24
71 21
70 27
72 28

2 609
2 954
3 022
3 987
3 219
2 842

141 35
152 37
169 34
136 42
116 37
110 44

Puolueessa
lkm
%
1 009
11
1 607
18
1 063
18
1 496
22
3 013
23
3 895
23
21
9 575
18 986
22
18 873
23
16 828
24
14 694
25
12 223
24
11 316
23
11 649
23
12 280
23
10 646
21
10 857
21
14 874
21
19 320
14 710
10 030
8 747
7 482
6 933
7 401
10 133
9 070
9 350
8 708
7 325
6 825
6 558
6 338
6 392
7 510
8 002
8 810
9 477
8 669
6 459

29
30
27
28
27
28
27
27
26
26
26
26
25
26
26
25
27
27
27
26
26
26

Lahteet: Sosialidemokraattisen naisliiton ja Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen tilastot 1899-1940. Vuosina 1917 ja 1919 luvut vaihtelevat: ilmottautuneista noin puolet maksoi jasenmaksunsa. Taulukossa vain maksaneet.
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Liitetaulukko 7: Naisten lukumàãra ja osuus Suomen AmmattijArjestOssi ja Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitossa vuosina 1912-38
Vuosi
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

9 342

19

12 146
16 017
20 149
12 983

20
21
22
18

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

3 339
4 344
4 091
4 471
6 248
7 980
10 522
15 669
16 353

22
22
23
23
23
24
24
24
23

1km
1 702
3 335
3 552
3 048
4 694

%
8
12
12
10
11

7 658
12 232
9 507
8 714
10 460
10 269

19
22
20
18
22
22

Lande: Suomen Tilastollinen Vuosikirja 1920, 1924 ja 1932; Ala-Kapee - Valkonen - Osterberg 1979, s. 64.
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Liitetaulukko 8: Suomen Sosialidemokraattisen naisliiton/ Suomen
Sosialidemokraattisen TyOlaisnaisten liiton saamat avustukset vuosina 1917-39
Vuosi Sdp OTK Valtio Lingmanin Kansan- Kotimaisten
rahasto
valta
tuotteiden
mainostmk
1917
1918
1919
1920
1921 3000
1922 6000
1923 4000 10000
1924 11500 10000 20000
1925 5000 10000 20000
1926 14000 10000 20000
1927 14000 15000 20000
1928 16000 15000 33000
1929 14000 15000 55000
1930 14000 15000 50000
1931 14000 15000
1932 15000 15000 30000
1933 15000 15000 25000
1934 15000 15000 25000
1935 15000 15000 25000
1936 15000 15000 25000
1937 20000 15000 27000
1938 30000 15000 40000
1939 25000 15000 55000

5000
2000

2000
2000
3000
3000
3000
5000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

10000
10000
10000
10000

30000
40000
44000
50000

Lande: Tiedot on keratty naisliiton vuosittaisista tilitiedoista 19171939. Sosialidemokraattisen naisliiton arkisto. TA.
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Liitetaululdco 9: Eraiden teollisuuslaitosten kAytiissa olevien sahkOmoottoreiden ja kaytttivoiman maara seka naisten osuus tyOvoimasta vuosina 1910 ja 1938.

Littoisten verkat.
Forssa Ab
Vaasan puuvilla oy
J. Barker, kutomo
Juseliuksen paitat.

1910
Muutos
1938
hv naisia
1km
hv lkm
hv 1km
- 269 898 +269
+898 -1%
18 270 1550 4580 +1532 +4310 +15
+6
35 210 996 3335 +961 +3125
-4
11 300 282
+259
559 +271
-2
-21
35
+21
+35

4
TOOlOn Sokeritehdas
16
Karl Fazer Oy
Elannon leipomo
9
Sinebrychoff, panimo 14
Strengbergin tupakkat. 89

+34 +30
18
15
52
+11
137 187 1890 +171 +1753 +8
+418 +14
30 128 448 +119
+912 +14
+73
220 87 1132
206 240 514 +151
+308
-5

Rosenlewin Seikun saha 36
Enso-Gutzeit, Norja
Enso Gutzeit, Hietanen 5
A.Ah1striim, Suursaari 2
Karihaaran saha, Kemi 5

-2
+52 +1503
- 52 1503
+281 +13
140 209 2957 +173
+74 +649 +10
25 79 674
+45 +1292 +12
12 47 1304
45 205 2924 +200 +2879 +6

+82 +2045 +31
GAS, Mantan paperit. 19 905 101 2950
Tervakoski
12
90 382 5877 +370 +5787
-3
Voikkaan paperitehdas 27 1290 371 14164 +344 +12874 -11
47 1200 278 6411 +231 +5211 +11
Kymmene Bruk
- 384 12705 +384 +12705 +7
Vallciakoski
Oy Arabia
WSOY, kirjapaino
Nokian Gununitehdas 10
5
Oy G. W. Sohlberg

- 337 1654 +337 +1654 +17
+156 +2
156 +51
- 51
200 287 4807 +277 +4607 +26
+207 +58
+45
23 50 230

Lande: Tyestauluja yrityksittiin vuosilta 1910 ja 1938. TKK.
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THE TIME OF OPPORTUNITIES

Working class women and the change in Finnish
society in the 1910s-1930s
The changes taking place in the status of women over the course
of time have been examined from the perspective of paid employment, family life or membership of organizations. The present study
examines women in a broader context than before, and as a whole.
It also differs from most women's studies as regards the results. To
begin with, the view that the labour markets, work in the home,
and society as a whole were strongly divided into two spheres, women's and men's, poses problems on examining the working-class
woman of the 1910s-1930s. The interpretation whereby the relationship between women and men prevailing in working communities did not change from the end of the 19th century right up
to the Second World War is also problematic.
Basic premises

In order to construct an overall picture of the changes taking place
in the status of women, the examination is confined to the perspectives of two groups of working-class women: those employed in
heavy industry and members of labour parties. The report begins
with an outline of women's terms of employment and home conditions. It then proceeds to assess the political and trade union activities of working-class women in the dispersion of the workers' movement following the Civil War of 1918. Chapter three then examines the system of social norms governing the position and activities of working-class women.
Its subject places the study at the intersection of social history,
the sociology of work, and women's research. This also applies to
the methods employed. The choice of approach was influenced most
of all by the dispositions of women's studies and by the attention
paid to the significance of gender in the course of history. The theoretical starting point was not, however, gender itself but the tension,
between class and gender. In seeking to reveal the history of everyday life, the study drew upon official documents, factory archives,
estate inventories, memorised tradition, the archives of women's organisations, documentary films, diaries, correspondence, etc. The de-
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tails provided by small archives provided an insight into the lives of
women and their survival strategies: how did people live through
the change in society?
Studies of working-class women can roughly be divided into three
categories according to their orientation. The earliest socio-historical
research concentrated on evaluating the impact of industrialisation
on the quality of life of working-class women. With the rise in women's studies, the assessment of the differentiation of the male and
female spheres and through it of the status of women became the
focus of interest. The third area has been analysis of the position of
the working-class woman via dual system theories. The present study, with its emphasis on Finnish history, aims to throw light on the
analysis of the status of the working-class woman by broadening the
perspective from the mutual relationship between paid labour and
home conditions to the role and measures of the state.
The basis for the study, and the two strands running through it,
are two processes of change. The first is the growing proportion of
working-class women with families in paid employment, and with
it the growing conflict of reconciling paid employment with the
running of the home, i.e. the problem of the double workload of
women. The second change concerns the reorganisation of the way
the working classes used their time following the passing of the Acts
on the eight-hour working day (1908, 1917), and the division of
everyday life into work, leisure and rest.
Paid labour

The periods of economic growth, which was extremely rapid compared with the countries of Central Europe, between the First and
Second World Wars brought new employment opportunities for working-class women and a chance to earn some sorely needed ready
money. The price for mothers was, however, high. The wives working in the factories helped to increase industrial output on terms
laid down during the first stage of industrialisation, i.e. at a time
when the factories were hiring young, unmarried women. In practice this meant that women with families were paid a wage intended
for girls with only themselves to support.
The gradual entry of working mothers into paid employment was
not the only process of change in the reorganisation of the labour
markets. At the, same time there was a decrease in the proportion
of children working in the factory sheds, an increase in the number
of old workers, and a transfer of women to jobs formerly done by
men. The hierarchies of the working community became regrouped.
Marriage status, age and level of education questioned the former
division of labour strongly bound to gender: working alongside the
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young women and male workers there were now women with families who upset the social relationships and practices of the working community.
Home conditions
The occupational hierarchy of the workers was reflected in the way
they lived, though not necessarily. The inhabitants of the cities lived
in poorer conditions than the people in the rural factory communities. The shortage of housing became a public problem as the
state and local authorities took an increasingly active stand on the
social significance of housing. An Act on state funds for single-family
housing was issued in 1927. Special measures were introduced to
improve the living conditions of families. Almost no attention was
paid in this to the unmarried people.
A bigger problem than housing for working-class women was
health. Although their stamina was increasing, their average age was
rising and the maternity hospitals were improving, gynaecological
complaints were a major single factor regulating their well-being.
Menstruation from adolescence right through to late middle age,
pregnancies, births and miscarriages ruled the everyday lives of women. Certain significant, though on the whole biased proposals were
in this respect made during the period under study: the marketing
of contraceptives and debate on birth control spread in the 1920s
from the professional journals to the working-class press, a municipal
clinic for venereal diseases was opened in Helsinki in 1934, and the
importance of personal hygiene and self-care was propagated in all
the women's magazines.
The more mothers took up employment outside the home, the
more forcefully child care became a social issue. Combined with this
was the fact that seasonal work was common, compelling the men
to work away from home and leaving their wives de facto sole supporters. This created the need for a reassessment of child care. An
Act on state aid for municipal and private kindergartens was issued
in 1927. Individual employers to some extent also arranged instructive activities for children and young people.
One thing common to all the changes in the home conditions of
working-class women was the fact that they improved the attitudes
to women's welfare. For the most part they were not, however,
implemented until after the Second World War. The processes of
change took a long time, and in many respects the Finnish workingclass women of the 1930s lived in a world that stressed the continuity of values and customs.
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Household policy
Following Finland's declaration of independence from Russia (in
1917) and the Civil War (of 1918), the policy and operating strategy
of the Federation of Social Democratic Women (founded in 1900)
was placed open to question due to the changing political, economic
and social situation. The strict party-political affiliation of the early
years of the century was relinquished in favour of women's fields
characterised more consciously as being for the public good and
non-political. The change in policy signified a shift from the partypolitical margin to the centre of social policy: in the 1920s the position of the woman as the manager of the household, as a consumer
and as the person responsible for raising the future generation acquired a more pronounced social dimension than before.
The clearer orientation of the political women's organisation, the
Federation of Social Democratic Women, towards social work and
the organisation of courses in household economics and consumer
enlightenment was the sum of many factors. One major factor in
getting the policy accepted was the state aid granted for these courses from 1929 onwards. The problems of food supply and public
health issues further enhanced the importance of the individual household. The changes taking place within the party also made an
impact in addition to the outside factors: as a consequence of the
disintegration of the workers' movement and the ruralisation of the
members of the Social Democratic Party, the position of women in
the party administration became weaker. Fewer women than before
were elected as delegates to the party conferences and as Members
of Parliament. The transfer to women's fields can thus be viewed as
a detour, as a form of "non-political" politicising, as a chance to enter
the activities of society over a broader front. The growing proportion
of housewives among the Federation's members, the resulting changing needs, and the striving to recruit more supporters acted as
further grounds for revising the policy. It is a significant fact that
once the Federation had assimilated household enlightenment as one
of its lines of activity, its role as a common organisation for women
became stronger. In the 1930s more and more women came to support the Social Democratic Party through the Federation.
The interpretation by which the Social Democratic Women were
"obliged" to adapt their policy to the middle-class family model therefore appears be something of a problem and can be assessed
from three angles. Dominating the interpretation is the "integration"
of the workers' movement with bourgeois society as if this were a
one-way process: the operating models of working-class women moved towards the bourgeois model, which remained stable. Being "obliged" has been explained in this model by pressure from outside:
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the Social Democrats sought to achieve civil acceptance in all spheres of activity, women's included. The fact that virtually no value is
attached to either economic or party-political factors in the integration interpretation makes it problematic.
Assessing the shift in women's policy via the family orientation of
the Social Democratic Party and the growing pressure from the cooperative movement, the organisation of household economics courses seems natural and only logical. A policy stressing the household
did not turn working-class women into "middle-class" ones, nor did
people at the time view it as a threat to their strivings to reinforce
the independent status of women as full members of society.
Women's right to work
The home-oriented policy was not approved without some argument
by the Federation of Social Democratic Women. The right of working-class women to go out to work began to be voiced more and
more loudly in the 1930s. It was a new demand: from the late 19th
century onwards socialist women had been demanding the right for
working-class women to remain at home. The Federation's magazine
Toveritar published articles on women who earned their own living
and on the right of married women to choose between the home
and paid employment. The debate on the right to work was borrowed from the Swedish magazine Morgonbris and the English The
Labour Woman. Meanwhile debate was conducted in other European
countries in the aftermath of the Depression and with the rise of
the extreme right.
The debate on women's right to work was given impetus by the
legislation introduced during the Depression and weakening the position of women. The debate in the press tended to point an accusing
finger at mothers who went out to work: they were taking jobs that
belonged to men. The attitude in Finland to working married women
was not as negative as it was in Central Europe, and no legal prohibitions or restrictions were imposed. Nevertheless, women were
asked to give up their office jobs, in particular, on getting married
or becoming pregnant. The Finnish trade union movement took a
clearly more permissive view of women's paid employment and
membership of the trade unions than its "brother" organisations,
even though it did in many respects support a family wage system.
The time of opportunities
Much that was old, much that was new. This briefly epitomises the
changes in the living conditions of Finnish working-class women in
the first half of the 20th century. The main research findings on the
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one hand concern the reassessment of the women's activities of the
working-class organisations and on the other hand the consequences
of the transfer of women from the domestic domain to jobs in industry. Occupying the central position in both cases were married
women and their double workload.
The growth in the proportion of married women in Finnish industry was not caused by the Second World War, as has been proposed in previous research, but was the outcome of a long process
starting at the beginning of the 20th century. It coincided with a
new conception of working hours and related practices. The increase in married women in the labour force was the consequence of
changes in the national and the family economies. The move from
the home to the factory tied in with the gradual transition in the
occupation structure from agriculture to industry and services. Neither the economy nor industry is, however, alone sufficient to explain
the changes in the status of women. For the place of women was
redetermined just as much by the social and political processes beginning at the end of the 19th century.
***

The changes - large and small, interwoven and superimposed - revealed by this study can be crystallised in the following ten theses.
During the period for study, the relatively small band of working
wives became a problematic and challenging group both for the
workers' movement and for other non-government organisations.
The effects of wives going out to work grew to be a problem in
society. Focusing on the growing proportion of working mothers
was not, however, an endogenous or unusual observation. It tied in
with the debate waged in various social circles in Western Europe
after the First World War of the placing of women no longer required
by the munitions industry and of the subsequent shift back to the
home of working mothers during the Great Depression.
The Deglerian view that the women's and men's domains become differentiated as industrialisation and urbanisation proceed appears to be supported on examining working communities at first
stage of industrialisation. Young girls and male workers constituted
distinct groups. The differentiation process grew slower as women
with families gradually sought jobs in factories and upset the prevailing dichotomy, Women did not at this stage constitute a uniform
group with common interests. Their status was determined according to a multi-level hierarchy in which sex was only one, albeit
important distinguishing factor among workers.
In the early decades of the century the differentiation of the women's and the men's domains does not appear, on the basis of this
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material, to be so self- evident as has been suggested: neither in paid
employment, nor in the home nor in housing. By contrast, there are
already signs of differentiation in the 1930s. Viewed from this perspective, the condition for differentiation would appear to be a rise
in the standard of living. Correspondingly, the poorer the economic
status of the working-class family, the less differentiation there was.
Differentiation thus seems to have been effected by a rise in the
standard of living and the standardisation of working conditions. As
the terms of employment became established as paid workers, monetary wages became the main form of remuneration, the weighting
of different localities evened out the regional discrepancies and the
production processes were modified by automation and rationalisation, there were clear signs of differentiation in the women's and
men's domains. In Finland this process took place in the period
following the Second World War.
The fact that working mothers earned the same as young girls
strongly conflicted with the strivings of the workers' movement,
such as the principle of equal wages and the idea of a minimum
subsistence. The models for reconciling this conflict put forward by
the women's organisations, the workers' movement and society's
decision makers alike can be viewed as three strategies: a) an attempt
to compensate working mothers for their poor income level by social
and maternity welfare, b) attempts to keep the proportion of working mothers in the labour force relatively low by promoting the
development of a family wage system, and c) attempts to channel
state aid towards homes, child care and enlightenment on consumption.
In the conflicting situation, the role of the Social Democratic
workers' movement as a movement with a strong family orientation
was enhanced. The family orientation was reflected in its policies
and operations: the Federation's adjustments to its policy prompted
directly by demands from the field as a movement for mothers at
home won unconditional approval. The family was the basic pilar
of collective thinking. In the renewed policies of the workers' organisations women wage-earners were assigned a secondary role.
Their marginality was further intensified by the powerlessness of the
trade union movement and the squandering of the resources of the
left-wing socialists and Communists seeking to win the support of
women workers on differences of opinion and the battle for existence.
5) FOr the workers' organisations, the increase in leisure opened
up new forms of recreation with a social orientation improving the
quality of life. Again, the family was to begin with a central actor.
Following the initial emphasis on team sports, individual performances became more and more popular and were finally approved for
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women, too. Individualism entered the workers' organisations "by
the back door" with the growing interest in sport. Leisure pursuits
were a new phenomenon open to ever wider strata of society, above
all young people. Towards the end of the period under study recreation for mothers at home also caught the attention of society.
In the general sense, leisure improved the well-being of workingclass women. The increase in recreational activities and their consumption corrected the imbalance that had emerged between the
rapid changes in working life and the slow practices, with their
emphasis on continuity, of conditions in the home.
The introduction of the eight-hour working day, first for bakers
(1908) and later in other fields (1917), was in principle significant
for women. With the passing of these laws, women's working hours
and, especially, the measures introduced to ensure they were not
exceeded, ceased being subject to special legislation, apart from
night work and work during pregnancy. At the same time women
were no longer equated with children; women became adult workers. Acting as a check to the practical application was, however,
the ancient Marriage Code (1734), which was repealed in 1929.
The target group for the work of the organisations for workingclass women became more clearly focused. Whereas the women
activists at the turn of the century had been concerned with improving the fate of "the poor" or "the people", the agitation in the years
between the wars was already directed more specifically at "working
women", "mothers at home" and "organised working-class women".
The channel for mediation chosen by the women's organisations
became narrower. In the process of specifying the target group more
closely, part of the population became marginalised, both economically and socially, and "the workers" lost their credibility as a homogeneous economic class. The Social Democratic workers' movement
was transformed into a movement for people who earned their living.
In the process, work for the party became professionalised: the
direct ties with the members began to slacken. The leading party
officials were drawn in increasing numbers from those on the
payroll of the workers' organisations, no longer from the ranks of
workers at the factories, laundries or building sites.
8) In the mid-1930s debate on the right of women to work featured in the columns of the magazines for working-class women. This
was to some extent a counterargument to the discrimination against
women practised during the Depression, from which the world was
now recovering, and thus reflected the debate also being waged in
Central Europe and Sweden. The debate was partly stimulated by a
tax experiment (1935-1943) by which husbands and wives were taxed separately instead of jointly. The threats of demographic policy,
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above all concern at the falling number of children, and the recovery
of the economy towards the end of the 1930s and with it the rising
demand for women on the labour markets led to a reassessment of
the status of women.
The debate on the place of women during the period for study
was in fact dominated by two conflicting trends: whereas, on the
one hand, it was stressed that the woman's place was in the home,
on the other hand, women's right to work was being demanded.
The first major change at that time concerned the family household. The concept of the family as a harmonious, collective
economic unit grew weaker. Despite the crucial significance of the
family in the life of the woman, working women now had a chance
to regard themselves as individuals, and no longer just as "family
workers". The process of individualisation also involved an awareness of improvements in the domain of sexual needs, such as pregnancy and contraception, and the resulting rise in the quality of life.
The second major change revealed by the study concerns the
process of democratisation in society, the cornerstone of which was
the Marriage Act of 1929. This paved the way for the strengthening
of the position of women in society. Women's fight for equality
nevertheless seems to be a painful one: for every step forward one
step back rather than a steady upward curve, and certainly not a
linear progression towards a society of equal opportunity.
*44

It has been proposed that two main myths exist with relation to the
past. Either it was nothing by misery, with the accompanying depression and rebellion, or it is a harmonious idyll. These myths affected the present study, too, though they were not regarded as universal truths. The study of the status of working-class women may
be conceived of either via the economic story in favour of the idyll
(growth) or via the political story stressing misery and want (the
Civil War). A third way to view the changes taking place in the
position of working-class women is to evaluate the socio-judicial regulation (control) exercised by the Government. The presence of
the latter perspective is especially significant in examining such
countries as Finland and the other Nordic countries that developed
a social security system that was in principle at least universal, and
in which society had growing economic potential for providing some
compensation for the injustices suffered because of the double workload of women. By contrast, the position of working-class women
in the societies which did not have the economic or political means
for compensation was in many cases different. Viewed via the status
of Finnish working-class women, the period can be seen as one of
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opportunities, some of which were realised and some not, and as a
tense intertwining of changes running in many directions.
Translation: Susan Sinisalo
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