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flaisammaftifarkastajain toimi.

91mmattitarlastuffen uuhesta järiestamifestä pohtimaan 
asetettu fomitea, on äslettätn julaisjut mietmtönfä, josta 
on roaabittu erinäistä Iaujuntoa roiranomaijilta ja t)t)bis= 
tpffiltä. 2uon laufunnon antamijeen menee aitaa, joten £e= 
ollijunstjatlitus on antanut toiroomuslaujunnon, että ainatin 
pahimmat ammattitartastusta haittaam at epätotjbat faatai» 
[iin torjatuffi Iijäämällä tartastajain  tutua. Saufunrtosja 
ilmenee [e [eitta, että m. 1896 jälteen ei ole tullut tuin l:[i 
ammattitartastaja Ii[ää, merraten teollifuus» ja täfitpöpaittojen 
[etä tt)bn orjain [uuren lifääntpmifen. Dmia etuja puolus» 
taen omat am m attitartastajat antaneet mpöntpmän roastauf» 
[en, ef)bottaen, että miespuolisten tartastajain  lutum äärä toro= 
tettaifiin miiteen ja naisten tatjteen. Dnto meibän nptpinen 
naisam m attitartastaja tetjnpt tunnollijesti tet)täroään[ä? Dnto 
hän antanut Iau[untoja, jotta josfatn m äärin tppbpttämät 
naistpöntefijöitä? tuntem atonta. Dnto tartastajanne täpnpt 
taitisja, (ennen työnantajan tietoa) niisjä tehtaan tomerois[a, 
mis[ä nptpään naifia tpöstentelee. Dnto tartastajat ebes ter= 
ran  tuus[a julfais[ut leljbesfä ebes päätohbat niistä [uurista 
numeroista joita on fotoon [aanut. Dnto naistartastajien 
omasta alotteesta toetettu ebes maituitaa työnantajiin nti» 
ben räifeiben epäfof)tain poistami[ef[i mitfä nyfyään täybesfä 
tutasfa rehoittaroat? Ufetmmilla naisammattialoilla miime 
taimena foetettiin enfiferran aitaan [aaba rauhallifitla fei= 
noilla jonfinmoista työfopimusta, tosta muoben alusta I)U= 
huiltiin jostain lain toteuttamifesta, jonfa [euraut[ena olifi 
ollut [uuri lauma nai[ia, — joita harm a tehtailija olifi ottanut 
työhön, — m aitta olifi — pyfiyys yhtfe täynyt, — tämän 
lain fäytännös[ä toteuttaminen oli mielä liian aitoista, tosta 
lytättiin toufotuuhun asti. Silloin olifi tartastajan  ro el» 
roollifuus — (omaten totemutfia?) perusteellifesti opastaa 
naistyöntetijöitä täfittämään ne räifeät epäfohbat, mittä 
mallitferoat naisten am m attialalla. !£el)ttmfö näin? §uomau= 
tettiinfo — että tuotantomarftinoiben yffipuolifuuffien Itfään» 
tyesfä, hetbärt haiman työmoimanfa myyminen tasm attaa 
pääomalle pääomaa. Hefnitfan yhä feljittyesfä tulee yhä 
fuurenemaan fyfyntä naistyöntefijöistä. 933apaan filpailun 
roallitesfa nainen on roistattu totilieben äärestä maailman 
tehbasmarftinoille, Ijuomattaroaa nyfyifille tartastajille. SUtiffi? 
9täemme fen tofifeifan, että nainen omien harrastutfien roä» 
hemmän täfittämifen talia  ei täybellijesti oiroaltanut, ei 
omannut myötätuntoifuuben tunetta niille, fetä tunnetta tuosta 
tyteneroäifyybestään, — efiintyy nainen nöyränä ja tuuli» 
aifena työmoimanfa myyjänä. SRuutamtlla työaloilla nainen 
ofottautuu niin mitfeläfji ja I)yööyHtfetfi tuotannon ro ai» 
mistajatfi. (£i ihme jos nyfyään miestyöntetijät alfaroat 
afjbistella naifia, tosta faaroat maarallifen filpailijan, estäen 
ufein Ijetbän taloubellista taisteluaan. Dnto meibän tarfas» 
tajamme, enempi mies tuin naishentilöt, antaneet tällaisten 
fuurien roastafohtien ilmennesfä, jontinmoista famalle por= 
taalle feiforoaa yhtenäifyyttä, naifen ja miehen taistellesfa, 
päiroän lyhennytfestä, paltfain forottamifesta, — ei tiftua rts» 
tiin — ei [omi. — ^äinroasioin olemme faaneet tilastoja 
työuhreista, että fuurempi profentti on fairaita naistyön» 
tefijöitä tuin miehiä.

Droatfo nyfyään tartastajain  tehtäroät tarfoitustaan 
roastaaroia? Uufia rafituffia ne ebellyttää maan. SJIeibän 
tulee nojautua fofialibemotratien työroäen lainfääbäntöön, 
fiellä on tohtia, jotta roastaaroat tartoitustaan, ja toteutumat 
fun enemmistö istuu ebustunnasfa niitä Iaitfi Iaatimasfa, 
tatfoen [illoin toto töyhälistön parasta, eitä ainoastaan h at* 
main etuja filmällä pitäen.

§ an n a  SR.

Mitä vaaditaan edustajiltamme.

Vaalit on kohta tulossa ja edustajaehdokkaita on jo 
asetettu ja kohta on niistä ensim m äinen äänestys toimitettava. 
Ehdokkaita on koko joukko, ja vaaditaan siis valitsijoilta 
arvostelemiskykyä, kenelle äänensä antaa, ken luottamus
henkilöksi otetaan. M utta miten voim m e osua tässä oikeaan?

Ensiksi on meidän tehtävä selvää itsellemme, mitä vaa
dim m e edustajiltamme! Vaadim m eko ainoastaan että he 
myöskin koittavat eduskunnassa asiaam m e ajaa. Naisiin 
nähden on tähän saakka kritikiä ylläpidetty enempi heidän 
ulkonaiseen esiintymiseensä nähden kun heidän työhönsä. 
Ja olihan se odotettavissakin sillä koko mailman huomio 
oli kiinnitetty heihin. O livathan he Europan ensimmäiset 
naisedustajat. Vaan nyt valitaan heidän seuraajansa ja siis 
voidaan ensimmäisiä kokem uksia käyttää hyväkseen. Nyt 
on tehty koko joukko uusiakin ehdokkaita ja kullakin 
paikkakunnalla luonnollisesti tunnetaan ehdokkaat ja jos sitä 
ei tehdä on hankittava tilaisuus tutustum iseen, että ei silmät 
um m essa vaaleihin lähdetä. Eduskunnan työ ei ole paljasta 
akitationi työtä, ei siellä vaikuta porvareihin sujuva puhe
tapa vaan siellä voi vaikuttaa ainoastaan perusteellisilla tie
doilla ja tilastollisilla num eroilla*). Tietysti on hyvä puhe
taito eduksi, sillä voihan eduskunnan puhujalavaltakin pitää 
akitationipuheita, mutta ei ne sillä ole ehdottom an välttämät
tömiä.

Meidän naisten on myös oltava varuillam m e että ei 
m eihin takerru tuo vaarallinen tauti, että meidän täytyy eh
dottom asti ajaa nainen lävitse joskaan em me itsekään olisi 
ehdokkaaseem m e tyytyväisiä. Meidän pitää kai oppia tästä 
lähin arvostelemaan naisia kykyjen perustalla eikä sukupuolen. 
Jos siis meillä on naisehdokkaita, joita aijom m e lähettää 
eduskuntaan em m e puolusta heitä sillä, että meillä pitää 
olla nainen, vaan sillä, että hän on yhtä kykenevä kuin mies
kin, ja että hän m yös tahtoo syventyä asioihin ja ottaa ne 
yhtä vakavalta kannalta. Samaa mittakaavaa käyttäen, ei tun 
teiden mutta kylmän järjen mukaan kykenemme puoliamme 
pitämään vaalitaistelussa ja sitä tulem m e m yös saamaan tehdä.

Valveelle kaikki naiset! kohta taas vaalit näyttää, olem 
meko itsetietoisia tai vieläkö kuljem m e porvarillisten talutus
nuorassa. M. S.

Paljon naisia eduskuntaan.

Näinä päivinä tulee tapahtum aan puolueäänestys jonka 
jälkeen asetetaan ehdokkaat listoille lopullisessa äänestyksessä. 
Tähän äänestykseen saa ottaa osaa ainoastaan puolueen jäse
net. O n  siis jos tahtoo vaikuttaa ehdokkaiden asettamiseen 
huolehdittava että on jäsen jossain puolue- tai ainakin alue
järjestössä jonka jäsenkortti oikeuttaa äänestämään. Piiri- 
kokoukset ovat jo asettaneet ehdokkaat puolueäänestykseen 
ja niiden joukossa on seuraavat naisehdokkaat. Uudenm aan 
läänistä, Eva Juurioja, Ida Kantanen, Fiina Pietikäinen ja 
Miina Sillanpää, sekä ruotsalaisista Aino Pettersson. Turun 
eteläisestä vaalipiiristä Ida Aalle ja pohjoisesta Mimmi Ka- 
nervo. Hämeen läänin eteläisestä Mari Laine, Aino Salmi, 
Elvira W ilm an-Eloranta ja Alma Jokinen, joka kuitenkin on 
kieltäytynyt. Häm een pohjoisesta Sandra Lehtinen, Olga 
Jokisalo ja Ida Vihuri. V iipurin läntisestä H ilja Pärssinen, 
Anni H uotari ja Edla Lyytikäinen. V iipurin itäisestä Aura 
Kiiskinen. Mikkelin piiristä Anni Savolainen. O ulun ete
läisestä Anna Lindgren ja O lga Leinonen.

*) Tokkohan niilläkään, sillä porvarit viisi veisaavat ala
luokan oikeuksille. Korrehtimrilukija.


