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Työläisnainen,
joka alkaa ensivuoden alusta säännöllisesti ilmestyä 
kerran viikossa jatkona Palvelijatarlehdelle ilmestyy nyt 
ensikerran uudessa muodossa. Vaatimattomana se 
astuu kilpailun taistelutantereelle anoen itselleen van
hempien veljien suopeata suosiota. Onhan työläisnaiset 
aina tottuneet luottamaan omiin voimiinsaa, aina lap
suudesta saakka pyrkineet itse elättämään itsensä, koska 
heillä ei ole ollut vanhempien perintöä. Siksi nytkin 
lähtee »Työläisnainen» rohkeana, uskaliaana ja voiton 
varmana ulos avaraan maailmaan, toivoen, että siellä 
tapaa henkilöitä, jotka sitä ymmärtävät ja jotka ovat 
saman hengen lapsia kuin hän itsekin. Täten pyytää 
uusi tulokas sulkeutua sekä vanhojen että uusien ystä
viensä arvoisaan suosioon.

Joulukuun numero ilmestyy noin 24  sivuisena 
nimeltä , »Työläisnaisen joululehti» monipuolisena ja 
erittäin arvokkaana; siihen ovat useat työläisnaisille 
tunnetut kirjailijat luvanneet apuansa. Lehti jaetaan 
Palvelijatar lehden tilaajille, Yksityisnumerot maksavat 
25 p:niä.

Palvelijatar lehden asioitsioita ja lukioita k e h o te 
taan keräämään tilauksia joululehdelle, ja lähettämään 
ne ennen ensi joulukuun 15 p. Palvelijatar lehden toi
mitukselle, jotta voitaisiin määrätä painoksen suuruus.

Palvelijain yleinen edustaja
kokous Lahdessa.

T. k. 6 päivä alkoi ensimäinen koko maata käsit
tävä palvelijain kokous Lahdessa. Jo ,  edellisen päivän 
illalla havaitsi kaupungissa edustajia toivehikkaasti kes
kustellen ja iloiten siitä, että vihdoinkin on saatu ai
kaan kokous, joka kovaosaisten palvelijain tilan paran
tamista on ammatillisesti lähtenyt alkuun järjestämään.

Vähä ennen k:lo 10 tuli pienemmissä ja isom 
missa ryhmissä edustajia Lahden t. y:n talolle. Kaik
kein ensiksi tarkastettiin valtakirjat, joiden mukaan ko
kousta avattaessa oli edustajia seitsemättä kymmentä; 
edustettujen palvelijain luku kappaleen kuudetta tu
hatta. Pitkin kokouspäivää saapui uusia edustajia.

Kokous alettiin Köyhälistön laululla.

Toimittaja Sivenius paikkakuntalaisena tulkitsi 
iloaan siitä, että saa tervehtiä edustajat tervetulleeksi. 
Hän lausui, että palvelijat ovat iloisia siitä, että vih
doin on päästy näin pitkälle, että järjestäytyminen 
alkaa palvelijainkin riveissä.

Sitten puhuja teki selkoa ammattijärjestäytymisen 
suuresta arvosta. Erinomaisena todistuksena , amma
tillisen järjestymisen arvosta sanoi,  puhuja olevan 
maamme kirjaltajain hyvin järjestyneen ammattikun
nan. Se ajoi vaatimuksiansa erittäin hyvin viime koe
tuksessaan. Ammatillinen järjestäytyminen on samoin 
välttämätöntä palvelijoillekin. Lausui lopuksi edustajat 
tervetulleiksi tärkeään alkutyöhön!

Tervehdyssanain jälkeen valittiin puheenjohtajaksi 
Miina Sillanpää Helsingistä ja Oskari Lylykorpi 
Mäntsälästä. Kirjureiksi tulivat V. Laine Terijoelta 
ja Hilma Nousio. Johtavaan valiokuntaan tulivat: I.
Lehto Nokiasta, Latva Turusta, Iida Aalle Helsingistä, 
V. Kivisalo Hämeenlinnan maaseurakunnasta ja neiti 
salom aa Heinolasta.

Kokous päätti, että järjestyneeseen työväkeen kuu
luvat henkilöt saavat olla läsnä ja ottaa osaa keskus
teluun, mutta äänestykseen eivät saa ottaa osaa. P or
varilliset ja järjestymättömät eivät saaneet lupaa olla 
saapuvilla, mutta porvarillisten lehtien kirjeenvaihtajat 
saivat pitkän keskustelun jälkeen luvan olla kokouk
sessa.

Sitten seurasi Miina Sillanpään alustus palkollis
e s t a .

Palkollislaki on hyväksytty 1865, jonka jälkeen 
kehitys on kulkenut aimo matkan ja jo  siksikin se 
sääntökokoelma on vajava. Se laki on säädetty pal
kollisten suojelussäännöksi, mutta todellisuudessa se 
on isäntäin suojeluslaki. »Kohtuus» sanaa siellä laissa 
käytetään ja isännät käyttävät tätä »kohtuutta» hyväk
seen aina ruumiilliseen rangaistukseen saakka, jonka 
palkkaussäännön eräs pykälä turvaa. Se on kurja laki.

Nykyään vielä ovat porvarit käyttäneet tätä lakia. 
Olosuhteiden pakosta täytyy palvelijan antaa itsensä 
vuodeksi toiselle, j o s  poistuu palveluksesta ennen 
vuoden loppua, rangaistaan.

Ei palvelija saa pitää tavaroitansa toisen luona, 
koska isännät luulevat silloin palvelijaa varastajaksi. 
Sama laki määrää »kohtuullisen» ruuan, mutta toiselta 
puolen turvaa isännän, määräten, että ellei ole ruokaa, 
niin ei ole pakko sitä palvelijoille hankkia. Asunnon 
suhteen määrätään, että se pitää olla kunnollinen. Mi
ten on nyt palvelijain asuntojen laita. Epäsiveellisyys 
on asuntokysymyksen huonon järjestämisen tulos, 
mutta sitä eivät isännät omakseen tunnusta. Meillä on 
nykyään jo  palkolliset tulleet huomaamaan, että itse

Jae taan  P alvelijatarlehden tilaa jille .
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täytyy ryhtyä korjaamaan oloja. Ei ole laissa turvaa. 
Tosin on joitakin isäntiä, jotka antavat paremman 
olon palvelijoilleen, kuiri mitä laki suoraan määrää, 
mutta toiset käyttävät lain väljyyttä nylkemiseen. Isän
nät näet pitävät laista kiinni. Se myöskin on ikävä 
kohta, että palkollisen täytyy seurata muuttaissa isän
tää ja taloa myytäessä seuraavat palvelijat, kuin juh
dat talon mukana ostajalle. Ei ole mitään säilytettä
vää nykyisessä palkollislaissa. Pohjakerrosten jouk
kona on meidän purettava tämä laki.

Ylellisyyspalkollisia on maassamme 27,000 naista 
ja 8,000 miestä, maataloudessa työskentelevät, jotka 
muodostavat palvelijain pääjoukon, eivät kuulu tähän. 
Palkolliset ovat ikävämmässä asem assa kuin ketkään 
muut. Sanotaan, että palkolliseksi ei rupea kukaan 
muu kuin se, joka ei muuhun kykene. Edustajat 
täällä ovat nyt palkollisten luottamina lähetetyt laati
maan tienviittoja mihin pyritään. Kaiken kaikkiaan 
vaadin, että Palkollissääntö on vaadittava kumotta
vaksi ensimäisellä eduskuntaistuntokaudella.

Vilkkaan keskustelun perästä lähetettiin asia valio
kuntaan, johon tulivat Lehto, Eloranta, Ö hrnberg ja Sil
lanpää, komitea laati kysymykselle seuraavan perustelun:

Että koska palvelijain palkkauslaki asettaa palkol
liset erikoisasemaan muihin työläisiin verraten, vaikut
taa se palvelijoihin ja heidän asemaansa monella ta
valla. He saavat usein halveksimista muilta kansalai
silta. Siten on yhteiskunta heidät osittain vieroittanut 
toisista työläisihmisistä. Sen vuoksi on vaadittava 
koko tuo vanhentunut Palkollisten palkkaussääntö pois
tettavaksi.

Komitea ehdotti seuraavan ponnen:

Nykyinen Palvelijain Palkollislainsää- 
däntö, joka asettaa palvelijat toisiin, vapai
siin työntekijöihin verraten erikoisasemaan 
on kokonaan kumottava ja palvelijat ovat 
asetettavat yleisen ammattityöntekijäin lakien 
alaisiksi.

Agitaattori Jalava alusti kysymyksen: »Miten
palvelijat käyttäisivät aikansa lyhemmän työpäivän 
saatua?» Alussa Jalava viittasi palvelijain nykyiseen 
tilaan, pitkään työpäivään, huonoon ruokaan ja näiden 
epäkohtain tuottamaan velttouteen ja tylsyyteen. Sitä
vastoin lyhyt työpäivä ja kunnon ravinto vaikuttavat 
pirteyttä ja kehittymisen halua. Vapaa-aikoina hakee 
ihminen jotain toimintamuotoja. Käsityötaito on men
nyt taaksepäin, sillä tehtaat valmistavat esineitä niin 
halvalla, että käsiteollisuus ei voi tehtaiden kanssa 
kilpailla. Mutta varmat voimme olla, että vapauden 
laajetessa tulee halua kaikkeen kehittymiseen. Käsi- 
teollisuus vississä määrässä silloin myös kohoaa. Ja 
toinen puoli, henkinen kehitys vaatii myös toiminta
muotonsa. Varmaan tulee silloin perustettavaksi ajan vaa
timuksia vastaavia edistysseuroja. Tiedonhalu lisääntyy, 
ammattitaito kehittyy ja huvituksia vaaditaan. Itsestään 
kasvaa työpäivän lyhenemisen jälkeen kehittymis- 
muodot.

Muutamien puhevuorojen jälkeen lykättiin kysy
mys valiokuntaan, joka siitä muovasi seuraavan 
ponnen:

Palvelijat käyttäkööt osan vapaa-ajas- 
taan ammatillisen ja tietopuolisen kehittämi- 
sensä hyväksi.

Maalais- ja kaupunkilaispalvelijain suhteesta alusti

Miina Sillanpää. Valiokunta antoi kysymyksestä seu
raavan lausunnon:

Katsoen siihen, että sekä maalais- että kaupunkilais- 
palvelijat ovat aivan samanlaisessa asemassa, vaikka
kin heidän välillään on jonkun verran väärinkäsitystä 
olemassa, on koetettava yhteisen edun kannalta saada 
palkolliset sekä maalla että kaupungeissa läheisempään 
vuorovaikutukseen keskenään ja siten tukemaan toinen 
toistensa vaatimuksia. Koko Suomen palvelijat yhtenä 
vahvana ryhmänä voivat esittää vaatimuksensa paina
vammin ja siten varmemmin voiton saavuttaa. Sen 
vuoksi esittää komitea seuraavannan ponnen:

O n koitettava saada käsitteet sulautu
maan yhteen molempia sekä kaupunkilais
etta maalaispalvalijain yhdenlaisesta ase
masta. Että ei toiset tai toiset halveksuisi 
toisiaan, vaan että molemmat tuntisivat ole
van sa samaan ammattiluokkaan kuuluvia ja 
täten taistelussa tukisivat toisiaan.

Tohtori Ryömä oli laatinut alustuksen terveellisestä 
ruokajärjestelmästä, jonka hra Eloranta luki kokouk
selle. Valiokunnan laatima ponsi ruokalistasta hyväk
syttiin seuraavassa m uodossa :

Palvelijain on saatava hyvistä ruoka- 
aineista valmistettua ravitsevaa ja mahdolli
simman vaihtelevaa ruokaa 3 kertaa, päi
vässä.

Toimittaja Eloranta alusti palvelijain palkkaus- 
ehdot, jonka johdosta  vilkkaasti keskusteltiin, valio
kunta ehdotti seuraavat ponnet, jotka hyväksytiin.

Palvelukseen sitoutuminen tehtäköön korkeintaan 
kuukaudeksi kerrallaan, kuitenkin niin, että palvelemi
nen jatkuu ilman eri sopimusta ellei puolelta tai toi
selta sanota vapaaksi vähintään 14 vuorokautta ennen 
kysymyksessä olevan palveluskuukauden loppua.

2 §•
Kesäinen työpäivä kestäköön korkeintaan 10 tun

tia, mutta voidaan myös sopia lyhemmästä työpäivästä 
palvelijan ja isännän vapaan suostumuksen mukaan.

3 §•
Erityisesti raskaissa ja epäterveellisissä töissä on 

10 tunnin työpäivä kesällä lyhennettävä 8 tuntiseksi.

4 §•
Talvinen työpäivä olkoon korkeintaan 7 tuntia.
Kesäaika luetaan Maariasta Mikkeliin ja talviaika 

Mikkelistä Maariaan.

5 §•

Jok a  vuorokausi on saatava vähintään 9 tuntia 
yhtämittaista lepoaikaa.

6 §•
Jo s  palvelijalle joutunut taloudellinen tehtävä vält

tämättömäsi! vaatii aamulla aikaisin työn alkamista ja 
mahdollisesti illa myöhemmin jatkamista on palvelijan
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siinä tapauksessa saatava niin paljon keskipäivällä lo
maa oinaan vapaaseen käytäntöönsä, että ainoastaan 
korkein työpäivän tuntimäärä tulee palvelijan työtä 
tehdä.

7 §•
Ylitunteja älköön periaatteellisesti hyväksyttäkö, 

mutta taloudessa sattuvain erityisten tapausten varalle 
sallittakoon korkeintaan 3 tuntia ylitöitä viikkoa kohden.

8 §■
Jokaisena kuukautena olkoon palvelijalla oikeus 

saada kaksi vapaata arkipäivää, lukuunottamatta valtiol
lisia ja kunnallisia vaalipäiviä, jotka myös ovat saata
vat asiaan kuuluville vapaapäiviksi.

9. §•
Sunnuntaisin älköön palvelijaa vaivattako työssä 

enempää 4 tuntia.
10 §.

Palvelijalla olkoon täysi oikeus asettaa sijainen 
sunnuntaiksi.

11 §.
J o s  palvelijalle sattuu jotain perhe-elämään kuu

luvia tapauksia, sukulaisten kuolemia y. m. s. olkoon 
palvelija oikeutettu sijaisen asetettuaan päästä vapaaksi 
viikon ajaksi. Erikoisesti tärkeissä tapauksissa pääs
köön palvelija viikoksi vapaaksi ilman sijaisen asetta
mista, kuitenkaan saamatta siltä ajalta palkkaa.

12 §.
Palvelijain asunnot ovat varattavat kyllin tilavat ja 

ilmavat ja ne ovat pidettävät puhtaana, eikä palvelijain 
asuinhuoneissa saa pitää tavaroita tai aineita, jotka pi
laavat ilmaa.

13 §.

Naispalvelijoille ja miespalvelijoille on varattava 
eri makuuhuoneet.

14 §.

Makuuvaatteet ovat puhdistettavat vähintään ker
ran viikossa.

15 §.

Palvelijan sairastuessa on isännän tai hänen sijai
sensa pidettävä huoli sairaan hoitamisesta vähintään 
14 vuorokautta ilman korvausvaatimusoikeutta. Siinä 
tapauksessa, jos  palvelija tarvitsee lääkäriä, korvatkoon 
isäntä siitä johtuvat kulut ynnä lääkkeet. Jo s  palvelija 
on palvellut vähintään 10 kuukautta, muussa tapauk
sessa suorittakoon maksun palvelija, jo s  hänellä on 
varallisautta yli 150 mk. tahi sitte viimeisessä tapauk
sessa  kunta, jonka piiriin palvelija kuuluu.

16 §.

Palkka määrättäköön aina rahassa.

17 §.

Ylitunneista maksettakoon 50  pros. korotus poh
japalkkaan verraten.

18 §.

Eri paikkakunnan palvelijat määrätkööt itse erityi
sessä kokouksessa alimman palkkansa.

Oskari Lylykorpi ehdotti lyhyessä alustuksessaan 
palvelijain vaaliin osanotosta  seuraavan ponnen:

On järjestettävä palvelijain keskuudessa 
vaaliagitationi ja selvitettävä heille tähän 
asti käytännössä olevaa palkkaussääntöä, 
sekä sos. dem. puolueen vaaliohjelmaa.

Maan työväenyhdistykset tai vastape- 
rustettava Palvelijain Liitto velvoitetaan val
vomaan palvelijain vaaliin pääsyä, ettei heitä 
siitä voida estää ja jo s  niin tapahtuisi saat
tamaan estäjän ansaittuun rangaistukseen.

Toveri Lehto Nokiasta alusti muutamilla sanoilla 
palvelijain liittoutumiskysymyksen ja päätökseksi tuli 
valiokunnan laatima ponsi:

l:ksi että perustetaan koko maata kä
sittävä Palvelijain Liitto ja liittyy se yhteis
toimintaan tämän kokouksen valitsemien 
jäsenten kautta jo  perustetun Palvelijatar 
Liitton kanssa.

2:ksi että valitaan 7 jäsentä lisäksi Pal
velijain Liiton toimikuntaan, joista kaksi va
litaan Helsingistä ja viisi muilta paikka
kunnilta.

3:ksi Liittotoimikunta kokoontuu ker
ran vuodessa, tai jos  tarve vaatii niin useam
minkin. Matkakustannukset ja päiväpalkat 
toimikunnan jäsenille maksetaan Liiton ra
hastosta.

Liittotoimikunta velvoitetaan hoitamaan 
agitationia sekä heti kun sen varat myöten 
antavat ottamaan vakinaisen palvelijain agi
taattorin.

Liittoon kuuluvat osastot suorittavat 
Liiton agitationirahastoon veroa 5 penniä 
kuukaudessa jäsentä kohti.

Liittoon kuuluvat osastot kartuttakoot 
sitäpaitsi agitationirahastoa iltamilla, keräyk
sillä y. m. sopivalla tavalla.

4:ksi tämä kokous velvoittaa, että täällä 
olevat edustajat koti- ja lähiseuduille perus
tavat palvelijain osastoja paikallisten työ
väenyhdistysten yhteyteen, missä sellaisia 
löytyy. Paikkakunnilla missä ei työväen
yhdistyksiä ole, perustettakoon palvelijain 
asiaa valvovia toimikuntia. O sastot ja toi
mikunnat ovat vuorovaikutuksessa Liiton 
toimikunnan kanssa.

5:ksi Valiokunta ehdottaa liiton nimeksi 
Suomen Palvelijain Liitto.

Suomen Palvelijaliiton toimikunta määrättiin toi
mimaan Helsingissä. Ilman lippuäänestystä valitsi 
kokous tähän toimikuntaan 2 jäsentä Helsingistä, jo 
hon tulivat Voitto Eloranta ja V. Ahtio sekä lippu
äänestyksellä maaseudulta viisi jäsentä, äänestyksen 
tulos oli seuraava:

A. Salomaa Heinolasta . 
J. Pohjola  Kangasaita . 
Alma Kemppi Somerolta 
O. Lylykorpi Mäntsälästä 
E. Peltola Vaasasta . .

36 ääntä. 
32  »
30 *
27  »
26  »
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Varalle:

W . Kivisalo 24  ääntä.
J. Kujala. . 15 »
Laakkanen . 1 0  »
Tapola . . 10 »

Senjälkeen seurasi kysymys uuden edustajakokouk
sen ajasta ja paikasta.

Miina Sillanpää ehdotti uuden kokouksen pai
kaksi Tamperetta siitä syystä, että Pohjan puoliset ei
vät olleet mielissään, kun kokous pidettiin Lahdessa. 
Samalla hän myös ehdotti kokouksen ajaksi ensi py
häinpäivä viikkoa eli palvelijain vapaaviikkoa.

Eloranta huomautti, että tällä kertaa Karjalan puo
liset pitivät siitä, että kokous oli Lahdessa, mutta pi
dettäköön seuraava kokous vuorostaan ensi vuonna 
Tampereella. Ensi kokouksen ajaksi ehdotti E. elo
kuun alkua sillä perusteella, että sen kokouksen pää
tökset silloin ennättävät palvelijain tietoon, ennenkuin 
ennättävät uuden pestin ottaa, sillä laillinen pestaus- 
aika alkaa syyskuun alusta.

Muutaman puhevuoron jälkeen hyväksyttiin uuden 
palvelijain edustajakokouksen ajaksi elokuun alkupuoli, 
josta  päivän määrääminen tarkemmin jätettiin Palveli
jain Liittovaiiokunnan määrättäväksi ja aikoinaan ilmoi
tettavaksi ja kokouspaikaksi hyväksyttiin Tampere.

Keskusteltiin vielä agitationin järjestämisestä ja 
kaikki edustajat olivat sitä mieltä, että olisi saatava 
kerätyksi varoja heti niin paljon että saataisiin agitaat
tori, joka järjestäisi palkollisten agitationin erittäinkin 
maaseudulla, velvoitettiin Liittotoimikunnan heti ryhty
mään toimenpiteisiin tämän kysymyksen toteutta
miseksi.

Pöytäkirjat päätettiin painattaa alustuksineen, ja 
ponnet erikseen pienenä 5 pennin vihkona, jotka toi
vottiin saatavan levenemään hyvin laajalti.

Miina Sillanpää lopetti tämän pari päivää kestä
neen Suomen palvelijain ensimäisen edustajakokouk
sen lausumalla kokoukseen osaa ottaneille edustajille 
ja avustajille kiitollisuutensa. Erityisesti hän kiitti 
siitä innosta ja tarkkaavaisuudesta, jota edustajat oli
vat osoittaneet sillä, että puhevuoroja oli käytetty pe
rin runsaasti. Lopuksi toivottiin tälle työlle runsasta 
satoa, että vihdoinkin punalipun juurelle kerääntyy jätti- 
läisjoukot ensin voittamaan ja sitten luomaan ihmis
kunnalle mahdollisimman siedettävät elämisen mahdol
lisuudet kaikkien kansankerrosten hyväksi.

Lopuksi kajahti kolminkertainen »eläköön» repäi
sevällä voimalla Suomen Palvelijain Liiton m enes
tykselle.

K okouksessa oli edustajia seitsemään kymmeneen, 
edustaen noin 6,000 palkollista.

Edustajina oli kirjava joukko. Siellä oli nuoria 
miehiä, jotka olivat kumarassa kuten 70-vuotiaat 
ukot, joka oli tulos liian raskaasta työstä nuoruuden 
aikana, siellä olijoilta puuttui usealta ulkonaisen kehi
tyksen tuntomerkit, mutta hämmästyipä suuresti kuul
lessaan heidän puhuvan, sillä se oli usein kaunopuhe- 
liasta, sielukasta ja ennen kaikkea asiallista. Edusta
jat, ollen itse vuosiorjuudessa kasvaneita ja vailla kaik
kia sivistyksen edellytyksiä, toivat päivänvaloon neron 
tuotteita, olojen tuntemusta, joita saa etsiä sivistynei
den kokouksista. Tekisi mieli huudahtaa, miksi ei ole 
näitä kykyjä vedetty päivänvaloon? miksi on nämä 
haudattu, kytketty vuosi vuoden jälkeen kauvas erä
maahan, pois ihmis-ilmoilta ankaraan orjuuteen? Mi
ten paljon nämä olisivatkaan voineet vaikuttaa kansan
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keskuudessa, jos  he olisivat saaneet kehittyä vapaasti? 
Ei enää pelota palkollisten järjestäytyminen, sillä tämä 
valiojoukko joka oli koolla, ja jotka kaikki näyttivät 
olevansa oivallisia agitaattoreita, voivat saada ihmeitä 
aikaan ensi kokoukseen mennessä. Siihen mennessä 
toimikaamme tarmolla.

M. S.

Naisten ehdokkaat eduskunta
vaaleissa.

Nyt ollaan jouduttu siihen aikaan, jolloin toden
teolla täytyy ryhtyä lopullisesti määrittelemään, keitä 
naisten ehdokkaiksi ensi vaaleissa asetetaan. Useista 
sanomalehtiuutisista on näkynyt, että toisin paikoin on 
ehdokkaita jo  asetettu, muutamissa paikoissa piiri- 
kokouksissa, toisissa yhdistyksien kokouksissa. On 
myöskin näkynyt, että samoja naisehdokkaita on ase
tettu useampaan piiriin, toiset kolmeen, toiset ehkä 
jo  useampaankin; jos  tätä menoa jatkuu, voivat yhdet 
ja samat naiset kohta olla ehdolla jokaisessa piirissä. 
Että tästä tulee suuri hämminki, on luonnollista, koska 
valituksi voi tulla ainoastaan yhdestä piiristä. On siis 
kiireesti otettava keskusteltavaksi, miten järjestämme 
asiamme niin, ettei menisi liian myöhään.

Ensiksikin olisi naisten joka paikkakunnalla koe
tettava tulla yksimielisyyteen ehdokkaistaan, joka parai- 
ten tapahtuu piirikokouksissa. Naisten olisi' siis kii
reesti pidettävä piirikokouksensa ja siinä yhdessä so
vittava ehdokkaistaan, jotka he sitten tarjoovat yhteiselle 
piirikokoukselle, joka ne asettaa lopullisesti. Ei ole 
myöskään oikein, että asetetaan niitä jotka voivat 
olla yleisemmin tunnettuja pitempiaikaisen toimin
tansa kautta, joka paikkaan ehdolle, sillä kyllä var
masti voimme uskoa, että he siinä piirissä, mihin itse 
haluavat asettua, varmasti tulevat valituiksi. Naisten 
täytyy etsiä uusia ehdokkaita, ja tehdä heidät tunne
tuksi piirissään, sillä ainoastaan siten voimme saada 
ehdokkaamme eduskuntaan valituiksi. Meidän on tul
tava yksimielisiksi omassa keskuudessamme. Olen kuul
lut, että toisin paikoin on tässä suhteessa asiat hyvin 
kireällä. Y h d essä  ja samassa vaalipiirissä on voitu 
jakautua kokonaan kahtia, koska toisen kaupungin nai
set ovat lausuneet, että he eivät hyväksy niitä naisia 
ehdokkaikseen, jotka toisessa alueessa voidaan panna 
ehdolle. Yksimielisyyttä ei siis voida saavuttaa muualla 
kuin naisten koko piiriä käsittävässä edustajakokouk
sessa, jo ssa  täytyy sopia naisten yhteisistä piiriehdok- 
kaista.

Olisi siis naisten ryhdyttävä nopeasti toimeen ja 
kutsuttava kokoon naisten piirikokous, joihin piiri- 
kokouksiin voidaan pyytää avustajaksi puolueen nais- 
agitaattori Ida Aalle, tai sosialidemokratisen naisliiton 
agitaattori Aura Kiiskinen. Edellistä haluttaessa pitää 
kääntyä puoluetoimikunnan puoleen Helsinkiin ja jäl
kimäistä naisten liiton puoleen Viipuriin. Kun ajoissa 
ilmoitetaan, voidaan täten saada avustusta maksutto
masti, joka on otettava huomioon.

Ehdokkaaksi kykeneviä löytyy kyllä useampia, 
vaikka he eivät olekaan agitaattoreita, joita kaikkialla 
on tahdottu asettaa etusijoille. Meidän pitää ottaa huo
mioon, että lainlaatijani työ on aivan toista kuin agi- 
tatsioonityö, koska siellä eduskunnassa ei ole suur-


