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m ökkinsä ja m uun  om aisuuden , jos hänellä senlaista sattuisi ole
maan, jättämättä avuttomille lapsille mitään äidin muistoa. Rik
kaiden köyhille annetaan satakertainen apu  muka »ansiosta», joka 
ei estä heitä oikeuksien käytöstä, vaan köyhälistöön kuuluville 
annetaan apu  »armosta», joka leimaa hänet yh te iskunnan  hylyksi. 
Eikö se ole sydäm m etön tä  ivaa?

Samaa voitaisiin sanoa ru unun  vero sensuksesta , sillä siinä 
on köyhälistö  aivan sam assa  asem assa.

M eidän naisten täytyy nyt heti ryhtyä entistä ta rm okkaam 
piin ja järkiperäisiin toimenpiteisiin yhd is tyksissäm m e ja y m p ä
ristössäm m e, saadaksem m e joukot käsittämään yleisen äänioikeu
den merkitystä, että voisimme ensi vaaleissa saada  uuteen e d u s 
kuntaan om an  puolueem m e edustajia. Myöskin pitäisi heti jokai
sen na isosas ton  ottaa keskusteltavaksi, millä evästäm m e edus ta 
jiamme ensi valtiopäiville, mitkä kysym ykset ennen kaikkia kai- 
paisi pikaista ratkaisua. Työväen puoluehallinto on jo ehdo tta 
nu t »Työväen suojeluslain», pa lkkaussäännön poistamisen, van
huus  ja työkyvyttöm yys vakuutuksen, äänioikeuden laajentamisen 
kunnalliselle alalle, sekä maanvuokralain uudistuksen.

Sitten on vielä avioliittolain uudis tus , jota voisimme ajatella 
ja josta  o sa s to t  saisivat keskustella, voidaksem m e olla selvillä sen 
u u d is tuksen  tarpeellisuudesta, sekä kieltolaki.

Kuten tästä näkyy, on jo o lem assa suuri joukko eri e h d o 
tuksia jo nyt valmiina, ja toisia voidaan ehdottaa.

S en tähden  naiset, nyt kuin on  aikaa, antau tukaa  herätystyö- 
hön, niin tehkää sitä koko voimallanne, sillä vaaleissa se näkyy, 
josko  olem m e ym m ärtäneet käyttää äänioikeuttam m e itsetietoisien 
naisten tavalla, vai o lemmeko yhä kulkeneet y l ä lu o k k a i s t e n  va
navedessä.

Ansaitseeko nainen mitään, kun hän 
hoitaa kotiaan?

Täm ä on ehkä omituinen kysymys, m utta  samalla on  se 
paljon sisältävä meille työläisnaisille. O n k o  kotitoimia arvostel
tava rahassa, tai m iten? Ansaitseeko vaimo mitään silloin, kuin 
hän työskentelee  perheensä  keskuudessa ,  hoitaa lapsiaan y. m. 
Esitämme täm än kysym yksen sen tähden  keskusteltavaksi, että on 
yleisenä mielipiteenä, että nainen ei ansaitse  mitään, koska  hän ei 
voi työskennellä suoranaisesti rahanansiossa  kodin ulkopuolella, 
ja vaikka hänellä on työtä kuinka paljon tahansa  yhteisen kodin
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hoitamisessa, niin ka tsoo  mies melkein poikkeuksetta, että se on 
hän yksinään, jonka  työllä on jotain merkitystä, ja — naiset usein 
uskovat, että naisen työlle jota tehdään  kodissa, ei voi vaatiakkaan 
m aksua  sam an taksan jälkeen kuin miehelle. T äm ä katsantokanta  
vaikuttaa työläisnaisten palkkojen kohoam iseen  niin haitallisesti, 
että  sen vuoksi täytyy tätä kysym ystä  perinpohjin  pohtia, sillä 
m uuten  tulee nainen aina yhä eteenkinpäin o lemaan ja pysym ään 
lapsipuolen asem assa  yh teiskunnassa.

Tätä kysym ystä  pohtiessa  on meidän mentävä ajassa taak
sepäin, ja katsottava millaiset naisen o losuhteet ovat olleet ennen. 
Me tiedämme, että entisinä aikoina, vieläpä viime vuosisadalla  oli 
nainen porvaris luokassa  kokonaan kielletty itsenäisesti ansa itse
m asta elatustansa, vaan hänen täytyi olla riippuvainen miehistä, 
nainen ei saanu t  tehdä  m uuta  kuin kotityötä, eipä hänen annettu  
opetellakaan julkisesti, vaan oli oppikin oleva miesten yksinom ai
suutta . Naisen tehtävä oli palvella ja huvittaa — miestään. Vaan 
porvarissäädyssä, jossa  ruumiillisen työn teko on  aina ollut hä
peällistä, täytyi kotitöihinkin heti o ttaa naisia työluokasta, joita 
saatiin melkein ilman palkkaa, koska  työluokan mies ei voinut 
seurata  porvarispiirein katsantokantaa, että nainen ei saisi itse 
elättää itseään, ja työluokan naisen oli pakko an tau tua  sille ai
noalle alalle, jos ta  sai edes  ruokansa  henkensä  elättämiseksi. P or
varillisissa piireissä olikin miehellä usein suuri joukko naissuku- 
laisia elätettävänä, jo ten  täytyi keksiä tulolähteiden lisäämistä työtä 
tekevän luokan kiristyksellä. Suurin huoli naisia kohtaan  oli, että 
saatiin heidät kylliksi varakkaisiin naimisiin, sillä m uuten  jäi tytär 
koko ijäksensä su k u n sa  elätiksi. Edes jossain  määrin turvatak
seen heidän elämäänsä, on  laadittu tuo  om ituinen laki, että kruu- 
nunviro issa  oleville virkamiehen tyttärille on maksettava elinkauti
nen eläke, jos eivät pääse  naimisiin, se tah too  sanoa, miehen elä
tettäväksi. Ei ollenkaan voitu ajatella, että nainen voisi omalla 
työllään elättää itseään. Ja tämä laki on vielä voimassa, niin hä
peällinen kuin se naisille onkin.

Kun nyt porvaris luokassa  katsottiin nainen niin mitättömäksi, 
että hän ei kyennyt elättämään itseään, ei hänelle luonnollisesti 
annettu  m yöskään  mitään yhteiskunnallista  arvoa, vaan häntä  pi
dettiin melkein kuten  välttämätöntä talouskalua, jota ilman ei 
voida olla.

Täm ä kuvaus on tosin porvarillisista piireistä, m utta  kuten 
tiedämme, on heidän esimerkkiään pidetty s iv istyksensä ja vallit
sevan asem an sa  tähden esikuvana kansassa. Ja on  sam a katsan
tokanta  ju u r tu n u t  työläispiireihinkin. O lem m ehan  nähneet ja ko
keneet, että sam aa halveksimista ja ho lhoam isha lua  tahtovat meitä 
kohtaan om assa  kodissam m e, om an luokkam m e miehetkin o so i t 
taa ymmärtämättä, että tässä jäljitellään täydellisesti porvaristoa, 
ei ole ajateltu, että työluokan asem a on  aivan toinen kuin po r
variston, työväen luokassa ei naista voida pitää ylellisyystavarana,
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vaan taistelu toverina miehen rinnalla. Työväen luokan naisen 
työntekoa ei ole voitu katsoa häpeäksi, sillä kuvaamani katsan to
kanta työn häpeällisyydestä koski tietysti a inoastaan porvarisluo- 
kan käsitettä. M utta naisen työn halpa arvostelu  jää kuitenkin 
jälelle. Kun naisten työala oli sulettu, ja kuin naiset rupesivat 
pyrkimään itsenäisiin toimiin, joten voisivat itse elättää itsensä, 
niin niille aloille, jotka avaantuivat naisille, oli siksi paljon pyrki
jöitä, että työnanta ja  voi tarjota miten vähän tahansa, sillä tarjok
kaita oli tarpeeksi, niinpä tehtaissa annettiin naiselle puoli siitä 
mitä miehelle maksettiin. Tehtailijat käyttivät halpaa työvoim aa 
hyväkseen, voihan nainen hoitaa saman koneen yhtä  hyvästi kuin 
mies, mutta työstä  täytyi miehelle m aksaa kaksi markkaa, vaan 
naiselle a inoastaan markka. T äm ä lisäsi käsitystä naisen työn hal
puudes ta  kansan  keskuudessa , koska kerran naisen käsillä teh 
dyllä työllä ei ollut sam aa arvoa kodin ulkopuolellakaan, niin 
kuinka sillä olisi voinut olla kodissa.

Minkälainen meidän naisten asema on kodissa jokapäiväi
sessä elämässä, sekä maalla että kaupungissa on syytä vähän 
katsella. Maalla ta lonpoikaisissa  paikoissa  on em ännän hartioilla 
raskas taakka kannettava, p ienem m issä  taloissa tai torpissa, jo issa  
ei kannata pitää palvelustyttöä saa em äntä yksin hoitaa karjan 
joita voi olla 3 — 4 lehmää, sam an verran lampaita y. m. pikku 
eläimiä, sitten pitää ehtiä laittaa ruokaa, siivota huoneet, pestä  
pyykit, kehrätä, kutoa, y. m. saattaa sitten vielä olla 4 — 5 lasta 
jotka pitäisi hoitaa ja kasvattaa, miten ehtii yksi nainen tämän 
kaiken tehdä. Porvarispiireissä pidettäisiin jo 2— 3 palvelijaa vaan 
olen itse kuullut miehen, tuollaiselle suuriperheiselle  äidille sa n o 
van, että »eihän sinun työsi ole mistään arvosta, etkä sinä mitään 
ansaitse». Siinä mies tulee kotiin m etsästä  jo ssa  hän istuen kuor
man päällä on ajanut puita, heiniä tai jotain muuta, heittäytyy 
sänkyyn ruokalevolle ja on kiukkunen, jos  ei lapset ole hiljaa, 
äiti, hän ei voi levätä, ei edes yölläkään rauhassa, sillä lapset tar
vitsevat hoitoa silloinkin. Ja kuitenkin on täm ä katsantokanta, että 
naisen työ ei kodissa ole mistään arvosta  niin juu r tu n u t  kansaan, 
että kestää kauvan ennenkuin  saadaan siinä suh teessa  m uutos ta  
syntymään.

Kaupunkila isoloissa  on o losuhtee t melkein samat, milloin 
pääsee  työläisperheen äiti o ttam aan osaa  mihinkään yleisrientoi- 
hin, sillä siitä estävät häntä perhesuhteet,  jos on perhe  suuri, 
on äiti siihen kiinnitetty niin tarkkaan, ettei ole ajattelemistakaan 
m ennä mihinkään, ei johdu  miehen mieleenkään, että hän jäisi 
kotiin illalla ja antaisi vaim onsa  m ennä osaa  o ttamaan johonkin  
yleiseen kokoukseen  tai iltamaan. Koti kuuluu  naiselle ja siis ol
koon hän kotona.

Että naisten työlle työläisten piireissä, ei vielä anneta  ko
vinkaan suurta  arvoa todistaa  paraiten se seikka, että tytöille ei 
katsota  tarpeelliseksi hankkia am m attiopetusta , pojat koitetaan
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saada johonk in  oppiin, sillä on opittu  näkemään, että tulevaisuus 
on h u o n o  jos  ei ole am m attioppia  saanut. M utta ty ttöhän lähe
tetään maailmalle, vailla kaikkia to im eentulon edellytyksiä. Ei ole 
m yöskään  naisten ammattikouluja o lem assa sam assa  määrässä 
kuin miesten, koska ei ole pidetty naisten am m attiopetusta  vielä 
tärkeänä. Kunnollisen am m attiopetuksen  puute, vaikuttaa m y ö s
kin, että naiset eivät voi tuntea itseään tarpeeksi itsenäisiksi, vaan 
ovat he aina enem m än tai vähem m än epävarmoja esiintyessään. 
T u o  vuos ituhans ia  kestänyt ho lhouksenala inen  tila on syöpynyt 
heidän lihaansa ja vereensä, niin että a inoastaan rohkeim m at to h 
tivat murtaa ne ennakkoluulot,  jotka kahlehtivat vielä naista, ja 
tohtivat esiintyä julkisesti samanlaisilla vaatimuksilla kuin mieskin. 
Kun nyt nainen pyrkii kohottam aan  tö idensä  hintoja, saa hän 
usein kuulla siitä moitteita niiltä miehiltä, jotka itse ovat koitta
neet saada omat työpalkkansa niin korkeiksi, että ne vastaavat 
kaksi tai kolme kertaa naisen päiväpalkkaa. Ei nainen kuluta niin 
paljoa sanotaan, siis ei naisen m yöskään tarvitse yhtä  paljoa an 
saita. Se tu n tu u  niin somalta näytellä tuonlaista  e tevämmyyden 
ritaria ulkopuolella kotiakin, mitä sitten kodissa. Ensi num erossa  
koitan tehdä  selvää miehen ja vaimon suh tees ta  toisiinsa ans ioon  
nähden.

M iina S.

Anna-Liisa ihmettelee.

Kummallista se on, ja niin kovasti olen asiaa ajatellut että 
päätäni kivistää! Tänä aam una  nousin  ylös kello viisi, koska 
rouva  oli san o n u t  että nyt tulee iso siivoaminen, ja haukkasin 
palan ruokaa; pesin kaikki kuurausraasu t  ja panin vedet k iehu
maan, puin ylleni vanhan  hameeni, jonka sain mummoltani, pis
tin isot kenkäni jalkaan ja sidoin liinan päähäni, niin että k u u 
delta olin pesem ässä  yläikkunoita, herran lähtiessä junalle, jolla 
hän joka aam u menee v irastoonsa  kaupunkiin. Ja olin ollut 
ty ö ssä  kolm e tuntia, kun rouva nousi ylös ja tuli ru o k ah u o n ee 
seen s in isessä  kashm iri-aam upuvussaan, ja käski m inun laittaa 
teetä aamiaiseksi itselleen, sillä hän ei voinut nauttia kahvia, pään- 
kivistyksen takia. Ja kello oli kym m enen kun hän nousi pöy 
däs tä  ja tuli v ierashuoneeseen, missä  minä puhdistin  i k k u n a l a u 
toja, ja hän istuutui pehm eään lepotuoliinsa, sanoen : »Oletko h an 
g a n n u t  pois kaikki pilkut yläreunasta, Anna-Liisa? j a  oletko 
varma siitä, että kaikki paikat tulevat puhtaaksi?»

»Kyllä, rouva», sanoin  minä. Voi, se oli kova päivä! H y ö 
rin ja hääräsin niin paljon kuin jaksoin, kuuraten ja laahaten,


