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2Bir finben, baf3 es eine moralijcfje unb oaterlänbijdje 
«Pflidji ber macfjtfjabenben Älajjen ijt, uns bie geforberten 
5Recf)te gu geroäfjren, unb roir oetjicfjern, baf3 bie 35erroeige= 
rung berfelben eine neue 93ranlajjung fiir uns gurrt meiteren 
ftantpfe fein roirb."

2)I)ä jatfeitiin agitatjioonia. Maisien fofoufjia pibeitiin 
ja  erittäin rumettiin itinnitfämään puolta jiifjen, että nais» 
ten äänioifeus pihistetään maalifelpoijuuteen. Aaisten liitto 
ajetti oman mafinaijen naisagitaattorin ja läptti jen Iijäfji 
tilapäispuiujia. tRäin on pibettp liiton toimesta 1 p:stä 
§einätuuta 1905 1 p:ään irjeinäfuuta 1907 

231 efitelmää 
41,333 tuutijalle,

175 paiffatunnalla.
Jäm än  Iijäfji aroustetiiin Sfjanneliittofursjeja Äouroo»

Iasja.
Siiton toimiitamain firjajien M u  tällä ajalla oli 8.
5tun jitten maamme nelijatoinen ebuslunta oli pittän 

toosja olonja ajalla jaatu fjproäfjpntään eI)botus uubetji 
roaltiopäimäjärjestptjetji ja  roaalilaitji jofa fai jen roafjmis» 
tutjen forfeimmasja paifasja 20 p. fjeinöfuuta 1906, niin 
altot tpöläisnaisten toiminta läänipä uujille urille. Jo jin  
eiroät äänioifeus itäraja (24 m.) ja Iruununroeromafju mel» 
mollifuus fetä äänioiteuben tielto mairoaisapua nauttimilta 
tppbptä ipöluoffaa, maan tpöfjört oli fäptämä, jillä oliljan 
naijilla äänioiteus ja  maaltfelpoijuus ja moifjart ipöluoffa 
npt tuntea oleroanfa mertitjemä tefijä enjimmäijesfä paria» 
mentisja.

Olemme et)fä liian pfjipuolifesti pul)uneet Suomen 
tpöläisnaisten roattiollijesta toiminnasta. Ammatillinen jär» 
jestäpipminen on mpös jämällä aitaa ebistpnpt. SDtpös 
juuria laffoja pufjfeji ja  merfittäroin näistä, Iaffo SBoifan, 
ftpmintefjtaan ja  ftuujanfoslen Iaffo jofa päätipi tpöläisten 
tappiolla ja jonfa jofjbosta jatoja naijia joutui pois tpö» 
paifastaan. Safot roiefä nöifjtit aifoifjin omat etupöäsjä 
tefjbastpöläisten ja  faupungisja tpösfentelemäin ammattilais» 
ten, fjarroemmin maatpöläisten pritpfjiä palffojen foroitami» 
feffi ja tpöpäiroän Ipfjentämijeffi fetä ifjmijellijen fofjtelun 
jaarouttamijefji. 5fun ei tnaasja ollut ammattijärjestöä, 
ejiintpiroät lafot ujein fjajanaijina ja  liian F)arfitjematto= 
masti alettuina. SBeimätpä niistä jentään toijet moitioon» 
fin. Aiiben jefä ammatillijen itjctietoijuuben anjiofji on 
fumtninfin fatjoftaroa, että rtaijet alfaroat pl)ä enemmän 
roafaroasti ammatillijia järjestöjä muobostaa. tpalmelijat» 
taret, ompcfijattaret, apurinaijet, tefjtaalaijet, pejijät p. m. 
muobostaroat Iijää ammattiojastoja ja  nämä pfjtpmäi jär» 
jestöifji Iiittpäfjeen jitten perusteltuun S u o m e n  tp ö m äen  
a m m a tt ijä r je s tö ö n . Jäm än  pfjbesjä mainitjemme että 
miime taimena oli maasjamme ennen fuulumattomia iorp» 
parifjäätöjä Saufosja, fpäätöja, joisja M uijia, ifänfä paif» 
fafunnalla raataneita perheitä tcfjtiin fobittomifji, ja  m. m. 
eräs perfjeen äiti tuli jurusta mielenfjäitiöön.

diaamme jojialibemofratinen puolue piti jpffpllä 1906 
plimääräijen puoluefofouffeit, josja m a a lio f jje lm a  Ijproäf» 
(pttiin.

tjfuolueejeen fuuluroa tpöläisnaisten liitto piti jitten 
8, 9 ja 10 p. Iofafuuta 2Biipurisja plimääräijen fofoufjen. 
Siiton fasmamista fumaa, että ebustettuna oli 68:stä ojas» 
tosta 130 ebustajaa jefä puolto laujeilla 26 ajanottajaa. 
Soroittiin menettelptaroasta maaleja roarten. Staaialous» 
fpfpmps, palfollisfpjpmps, tpömäen fuojeluslait, fanjalaisma» 
paubet, funnallinen äänioifeus, foulureformi, mäfijuomain 
fieltolafi ja amionaijen täpjiroaltaijuus p. m. roaaliofjjel»

man fpjpmpffet fäjiteltiin. SBielä päätettiin perustaa jano= 
malefjti ojuusfunta oman Icljöen ulosantamista marten.

Seuraji toimintarifas taimi. Siaijet toimimat miesto* 
merien fansfa pfjteijisjä roaalipiiri, funnallis» ja  aluejärjes= 
töisjä. älaispufjujieu M u m aasja nouji fpmmeniin. 9}f» 
jimpä liiton toimesta, jofa plimääräifesfä ebustajafofouf» 
jesja otti nimefjeen jo jia l ib e m o g ra t in e n  n a is l i i t to . tjti» 
betliirt 190 ejitelmää 245 paiffafunnalle noin 50,000 fuu» 
lijalle Sppspuolella jaettiin agitatjiooniIef)tinen „JpöIäisnai= 
jet roaalitoimintaan" ja  jitten maalien alla 50,000 fp. So= 
jialibemofratijen naisliiton roaalijulistusta. 2BaaIiftiIjotius* 
fulfueita pantiin fautta maan 3 p. maalisfuuta jatulin iisjä  
ojanottajain Iufu pfjteenjä fpmmeniin tufjanjiin.

Jam m ifuusja oli alfanut ilmestpä Jpöläisnainen So s. 
bem. naisliiton äänenfannattaja jen fannattamijefji perus» 
tetun Iefjti=ojuusfunnan julfaijemana. Seljii on 8 jirouinen 
ja ilmestpp ferta miifosja! S e  ilmestpp tpalmelijatarlefjben 
jatfona, jofa laffaji.

SBaltioIIijet maalit 15 p. IDtaalisfuuta antoimat tun» 
netun tulofjen. 19:sta naisedustajasta on maltiopäiroil» 
lämme 9 jojialistia. SRämä omat niiben anomusten Iijäfji, 
joita puolue on tefjnpt, tehneet 4 anomusta nim. 

palfollisfäännön laffauttaminen; 
amionaijen jaattaminen täpjiroaltaijefji; 
fotien perustaminen turroattomille lapjille, aroiottomille 

äibeille ja  f)eibän lapjilleen.
ätaijen naimaijän toljottaminen 15:sta 18:n muoteen.

Dtpfpään on Suomen jos. bem. naisliitosfa 93 ojas» 
toa. SBeroa on mafjettu 3709:sta jäjenestä. Ulaisojastoja 
on m aasja noin 190 maan ne omat jofo niin nuoria, et» 
teimät ole eljtineei liittoon Iititpä taf)i eimät juorita mero» 
jaan jäännöllijesti. i}3uoIueesjamme olemain naisten Iufu 
20,000 maifjeilla, efjfä pii.

Staifesia liiffeemme menestpmifestä Ijiiolimatta tun» 
nemme järjestösfämme moninaisia puutteellifuuffia. Uupu» 
matonta tpötä faimataan ennenfuin jojialibemofratinen maa» 
ilmanfatjomus moittaa firfollijen pinniipfjen ja pormarillis» 
ten malljeiben jofaijemia nais=airooja. ä)lös pf)ä jiis puna» 
lippu nostafaamme, jiinä fumasturoat peränneen föpfjälistön 
fanjainroälijet iljanteet jieluifjin painafaamme.

Suomen jorretun luolan naijet tahtomat olla mufana 
ebistämäsjä roalon foittoa näillä Säpin raufoilla rajoilla, 
fplmämäsjä iljmisfuntaan paremman tulemaijuuben fiementä.

„5föpl)älistöllä on fofo maailma moitettaroana ja  me» 
netettämä main fafjleenja."

Hilja Pärssinen (Liinamaa)

M issä  syy  naisten epäitsenäisyy
teen?

Slaijet omat niin epäitjenäijiä, eitä fje ei tobellafaan 
anjaitfis äänioifeutta, fuulee ujein janottaman. toji on 
että naijet omat epäitscnäijiä, — mutta mistä jofjtuu tämä 
epäitjenäijpps? Dnfo je pfjinotnaan fasmatufjen jpp, tai 
onfo maljbollijesti muitafin jpitä olemasja jotfa maifutta» 
roat naisten ejiinipntijeen?

Jäp tp p  mpöntää, että muojitufjanfien fasmatus on pai» 
nanut Ieimanja naijeen, jillä fjäntä on opetettu tuntemaan 
alaarmoijen ajemanja, fjäntä on estettp Ijanffimasta itjellcen 
lameampaa tietomäärää jillä je maan tefiji Ijeibät — epä» 
naijellijifji. Jietämättömppttä pibettiin naisten juurimpana 
^pmeenä. IRaijen täptpi olla riippuroainen miefjistä, jillä



liiloin I)ön ei mpösläan rooinut felaantua i)t)teis!unnalli|iin 
!i)|t)mt)I|iin eifä Iolien ja afetufjien tulfttfemifeen.

Huft aita jota on luonut uubet olot, ei ole täsfä ful)= 
tees|a rooinut tuottaa igqbijttäroää tulosta, jillä fpt) ei ole 
niinfään helposti poistettaroisfa, fillä niitä on lutemattomia.

ipainatoantpana ftjqnä on fummmftit pibettäroä nats» 
ten alljaifet pallat, |illä puonolla anjiolla ollen, on nainen 
aina riipputoainen miehestä, ei ainoastaan naineena roaan 
jopa tpttönäfin ollen.

Hiteillä on itfein pibettp e|itelmiä ftroeps moraaalin mä» 
bännäi|i)i)bestä, mutta Ien pl)tei)bes|a on partooin etfttti) ai» 
fufpitä jotta roaituttaroat [iroeellt[i)t)s moraalin Jjeifontumi» 
feen. ©  ole otettu ljuomioon, että naisten riipputoainen 
ajema pafottaa peitä fumaitiemaan fellaistatin jota |otii 
peibän ftroeellifptjs tunnettaan toastaan, patoitaa peitä 
turmautumaan miepiin |iinätin, misjä naifen itfenöi» 
fenä ollen tulift feistä omilla jaloillaan. Dn fpllin tunnet» 
tua miten alpaifet on naifen paltat, ne ei ammattitrjöläifil» 
lefäätt noufe jota paifasfa ebes puoleen miesten palloista, 
ja tpöiäteferoä nainen tarroit|eee ruotaanfa pptäpaljon tuin 
miestin, tottofraan [autoin ja roaatteenfa tuletoat maffamaan 
jotentin |aman toerran, mutta miten riittää paltta tun an» 
fto ei oietaan jama. Hlatfen täptpp näin, ollen fupistaa 
menojaan puomattamasfa m ääräsfä ja puroitutfiin ei jää  
mitään: Htuorena ollen faipaa nainen tummintin puroitilai» 
fuuttafin [itä |uuremmalla fppllä fosta pänellä et ole iifellä 
puonetta misfä rooift iltanfa roiettää raupasfa, fillä pienen 
paltan täpben täptpp pänen afua jontun perpeen luona 
josfa faa afua mapbollifesti famasfa puoneesfa perpeen mut» 
ben jäfenien tansfa.

tämmöinen perpeen luona afuja on aina tiellä ja to» 
btn tunnetta ei firtä moi tuta ja' fiffi täptrp) etfiä puroia ulfoa 
oman tobin. Hilutta fosta faifti puroit matfaa, täptpt) jiis 
löptää jofu roaraftaampi jota olift niin armollinen ja antaifi 
iltama lipun fefä mapollifesti tarjoili mpösfin teetä tai tai)» 
roia fillä omat rapat ei riitä, fiöptääffeen tämmöifiä taroal» 
jeeria täptpp olla liepafoiroa ja  — [uroaitferoainen. 
nen ipntinen on itfefäs ja miepet meillä on itfetfäitä on 
pmmärrettäroisfä; fillä peitä on fitfi fasroatettu. kuntien 
että pe omat afeman perroina ja että peiliä on fitä jota 
naijilta puuttuu jota tummintin on pffi elämän roäliiämättö» 
miä ebellptpffiä, — rapaa jonta amulla pe en|in faamat 
naifet itfestään riippumaifitfi fefä epfä lopulta antautumaan 
peibän pimojenfa tppbptgffeffi; [e on ufein tulos tästä afiart 
olotilasta.

3t[enäisi)ps=tunne on jotafin toista, jos nainen anfait» 
fee itfe niin paljon, että päneltä riittää fiitä uprata pieman 
puroitteluunfin fefä että pän moi afeitaa itfelleen fiebetlä» 
mämmät elimepbot, ja  tuntiesfaan, että pän ei ole fenesiä» 
tään riippumainen ja että pän; moi feistä omilla jalot!» 
loan, tuntee pän itfenäifpi)tenfä fasmaroan ja rooimanfa 
roartturoan.

perpeen äitinä ei ole naifen aferna parempi, fillä moni 
on mennpt naimifiin juuri toimeentulon rouofft ja tunnos» 
faan tietää ja tuntee aina miepen etemämmppben ja  naifen 
riippuman afeman. Rosfa ei naifen tpötä terran arroos» 
telia tpönantajain luona niin miffi fitä arroosteltaifi tobin 
piirisfätään jonta arroostelijana on ainoastaan roaimon 
oma mies. ©entäpben fuuleetin perpeen ifän ipan luon» 
non mutaifesti fanoroan, että etpän finä mitään anfaitfe ja 
eipän [huilia ole mitään fanottamaa miten minä rapat täp» 
täit. Xofiafiapan fe on, että nainen ei naimifesfa ollen 
ufeinfaan moi mennä anfio tpöpön, mutta poitaesfaan mie» 
penfä taloutta ja  lapfia, on tai fetin Iuettaroa tpöffi, jota 
rooibaan arroostella misfin taffan mutaan, jota tofin ei ra» 
pasfa fufaaan fuorita, maan jota on tunnustettama naifen 
attfioffi ja ofallifuubeffi ppteifeen pefään.

Hlatfen itfenäifppben tasmattamifesfa on epbottomasti 
otettaroa puontioon palffaus tpfpmps, ja juuri npt tun in»

notfaasti faiftialla popbitaan fimeelltfpps fpfpmpsta opje» 
fääntöifen paureuslaitoffen Iopettamifen jopbosta, nttn on 
fpptä ottaa tämäfin puoli afiasta puontioon.

HR i i n a S .

Poimintoja elämäntaistelusta.
(N uorisoliito ille  om iste ttu .)

Eläm ä on taistelua, ja jo s  kukaan niin m e työläisnaiset 
tiedäm m e että se  on totta. En tahdo tässä kosketella niitä 
kärsim yksiä jotka meitä kohtaavat puoliso in a  ja  äiteinä, vaan 
tahdon om ien kokem uksieni perusteella tehdä selvää lap 
suus- ja  tyttövuosien taistelusta. E läm ä on koulu, vaan orpo- 
lapsille on se  liian kova koulu. Siitä ajasta jo llo in  itse tätä 
koulua kävin on kulunut kaksikym m entä vuotta, vaan 
m uistan hyvin m itä tuo m aailm an koulu  m inulle opetti. 
Sinun täytyy olla nöyrä ja  kuuliainen kaikille ihm isille jo s  
tahdot elää, sinun täytyy kärsiä nälkää ja  vilua, sinun täy
tyy tehdä paljon  työtä, sin ä et saa  lukea sanom alehtiä tai 
m uutakaan kirjallisuutta siksi että olet orpo  ja  täm ä viim ei
nen kohta tässä kasvatusoh jelm assani olikin a in oa joh on  en 
ollut tyytyväinen sillä lukuhaluni oli niin suuri että minun 
täytyi saad a sitä tyydyttää. Lainailin  sitten k irjo ja  jo ita sä 
lää lueskelin. T äm ä kirjallisuus jo ta tällätavoin hankin, ei 
siis ollut mitään valittua kirjallisuutta sillä jo u k o ssa  oli sem - 
m oisiakin  kirjo ja jo ita m oni äiti ei olisi antanut alaikäisen 
tyttärensä luettavaksi. N äistä selvisi m inulle m onta elämän 
varjopuolta, kuin m yöskin se että köyhillä ihm isillä ei ole 
ihm isarvoa. Parhain huom io oli kuitenkin se, että tulin 
selville siitä miten nuoret, o r p o ty tö t  ovat eläm änsä m at
kalla 'suurim m an vaaran alaisia sillä  heidän heikko p u r
tensa harvoin voi välttää noitaj eläm än meren salakareja, 
verkkoja ja  pau lo ja, jo ita heidän^eteensä viritetään, sillä ih
m iset harvoin säälivät osatonta. N äm ä tietoni olivat siis 
ainoat aseeni vastaisen elämäni varalle. O lin viisitoista vuo
tias kun taistelin isäntääni vastaan sillä hän oli susi, lam 
masten vaatteissa, hän tahtoi iskeä m inuun ham paansa, raa
della minut. Silloin  käytin asettani ensikerran ja.i voitto 
oli m inun. M uistan miten pusersin  laihat käteni nyrkkiin, 
tein pyhän lupauksen luojani kasvoin  edessä, taistella edel
leenkin h u on oja  m iehiä vastaan, vaikkapa henkeni hinnalla. 
T ah doin  kasvattaa heitä, tahdoin san oa heille että ette tee 
oikein miehet, sortaissanne heikonpanne naiset jo p a  lapset
kin jalkainne alle, jättääksenne sitten heidät turvattom ana 
aaltoin m ukana ajelehtim aan elämän m yrskyisellä merellä. 
Ja  hyvin tietäen heille ei kenenkään auttavaa kättänsä o jen 
tavan voim attom ina, tahdottom ina ovat he sitten pahoitetut 
jättäytym ään yhä edelleen aaltoin ajeltavaksi, siksi kunnes 
hyökkyaallot ovat lyöneet heidät rannanteräville kiville veri
sinä, runneltuina ruum iiltaan ja  sielultaan, ovat nuo onnetto
mat vihdoin saapuneet satam iin, vankiloihin, sairaaloihin, 
pakkotyölaitoksiin  köyhäintaloihin. Pelastus on siis tullut 
vaan liian m yöhään. T e  nuoret naiset, teidän tulee käyttää 
sam o ja  aseita tässä  kasvattam istyössä jo ita m inä käytin tyttö- 
vuosinani ja  käytin hyvällä menestyksellä.

Elkää su osik o  m iehiä jo illa  huom aatte olevan h u on oja  
tapoja, tai jotka puhuvat halveksivasti naisista. T ietäkää että 
täm ä koskee teidän ja  koko naissuvun kunniaa ja  eläm änne 
onnea. K uinka m oni eikö o le oivaltanut liian m yöhään, 
silloin kun kaikki on mennyttä, kunnia, eläm änonni, kaikki. 
O m asta kokem uksestani tiedän että tässä kasvattam istyössä 
saatte väärinym m ärtäm istä jo p a  vihaakin osaksenne, vaan 
älkää näistä välittäkö. T iedän  että jo u k o ssa  on sem m oisiakin  
jotka teitä todella rakastavat, kunnioittavat, ja  oivaltavat


