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tonsa silloin kohtaisi heitä. On siis hyvin tärkeätä 
selvittää, että äänestyksessä ei ole tarvis sanoa ei tuon 
taivaallista kenellekään kuolevaiselle jos ei tahdo, ja 
koska listat ovat aivan samanlaisia kaikki ei kukaan 
saa selville jälestäpäinkään, kuka ketäkin äänesti, koska 
äänestäjä ei pane nimeään listaan. Kiihkeään akita- 
tionityöhön vaalien varalle, rivit on saatava lujene- 
maan.

Paljon terveellistä oppia olemme saaneet tästä it
sellemme, joita on hyvä muistella seuraavilla kerroilla. 
Vahingosta viisastutaan, mutta ei rikastuta.

Yksi.

Naistemme tehtävistä. 

Uudenmaan piirin naisten 
edustajakokous.

Uudenmaan vaalipiirin naisten edustajakokous al
koi täällä t. k. p. klo 10 a. p. työväenykdistyksen pie
nessä salissa Yrjönkatu 27.

Laulettiin alussa »Ylös herää kansannainen», minkä 
jälkeen kokouksen avasi piirin agitatsionikomitean p uo
lesta rouva Emmi Huttunen, lausuen samalla edusta
jat tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajiksi valittiin 
rouvat Maria Laine ja Eva Juuri-Oja, sihteereiksi rouva 
Alma Luhtala ja neiti Hanna Ranta.

Valtakirjain tarkastettua huomattiin edustajia ole
van ainoastaan 19, jotka edustivat 17 osastoa ja yh
distystä. Paitsi edustajia olivat läsnä agitaattorit Ida 
Aalle, Aura Kiiskinen ja Sandra Reinholdsson, joille 
myönnettiin täydellinen esiintymisoikeus.

Ensimäiseksi otettiin keskusteltavaksi kysymys 
naisten vaaliagitatsionista. Sen alusti rva Fiina Pie
tikäinen. Huomautti kiihotuksen vaativan paljon voi
mia ja varoja, mutta ei saa peljästyä. Täytyy uhrata 
kaikki. Miehiä paljon enemmän liikkeellä kuin naisia. 
Sen vuoksi pitää lähettää vaikka heikompia naispuhujia 
kiertämään etupäässä syrjäisiin maakyliin, joissa kur
juus on suurin ja naiset enimmän jälellä. — Viittasi vielä 
porvarillisten agitatsionikeinoihin, jotka ovat monessa 
paikassa saaneet aivan lahjomisen luonteen. Ei esit
tänyt mitään erikoista keinoa, toivoi keskustelussa niitä 
paremmin ilmenevän, valittiin komitea laatimaan p a n 
net, joiksi hyväksyttiin seuraava:

l:nen kohta.

Kokouksessa ilmenneiden mielipiteiden mukaan 
ehdottaa komitea hyväksyttäväksi seuraavan ponnen:

a) Agitatsioonin tarkoitustaan vastaavalla tavalla 
järjestämiseksi vaaditaan, että komitea palkkaa vaaliin 
asti, jos mahdollista 3 vakinaista kiertävää puhujaa 
sekä sihteerin, joka hoitaa agitatsioonin järjestämisen 
ja käy puhum assa tilapäisesti. Sihteerin tehtävät jär
jestää komitea, joka hankkii muitakin tilapäisiä pu
hujia.

b) Naisosastojen on kunnittain toimeenpantava 
suuria naisten kokouksia ja illanviettoja, joihin saa

daan puhujia ja muutakin ohjelmaa, mikäli mahdollista, 
agitatsioonikomitealta, kun siitä ajoissa ilmoitetaan, 
jos kunnat ovat liijan laajoja kokoontumiselle, jaetta
koon kunnat niin moneen osaan kuin kiihoitukselle 
parhaiten sopii.

c) Ilmoitukset agitatsioonitilaisuuksista on tehtävä 
ajoissa ja kaikilla mahdollisilla keinoilla, niinkuin esim. 
kulma- ja porttikäytävä-ilmoituksilla.

d) Kirjallisuutta on levitettävä kaikissa tilaisuuk
sissa ja komitean on hankittava vapaata kirjallisuutta 
niin suuressa määrin kuin mahdollista.

2:nen kohta.

a) Varojen hankkimiseen agitatsiooniin on komi
tean toimeenpantava iltamia, vapaaehtoisia keräyksiä 
y. muita.

b) Osastojen on toimeenpantava iltamia ja kerä
yksiä kokoustilaisuuksissa, joista tulot ovat tilitettävät 
agitatsioonikomitealle.

Aura Kiiskinen alusti veroituskysymyksen, jonka 
johdosta keskusteltiin jotenkin vilkkaasti. Palkollisky- 
symyksen alusti Miina Sillanpää, sekä uskontokysy- 
myksen. Viimemainittu otettiin keskusteltavaksi sen 
vuoksi, että porvarilliset puolueet yhä hyökkäävät p uo
lueen kimppuun, erittäinkin suomettarelainen puolue, 
jonka lukuisat akitaattorit erittäinkin maaseudulla selittä
vät, että työväenpuolue sen vuoksi, että se ei ole ot
tanut uskontopykälää vaaliohjelmaansa, hyväksyy sen, 
että kirkot on hajoitettavat, papit tapettavat y. m. hul
lutusta. Puolue ei kumminkaan tahdo sitoa kenen
kään vakaumusta, eikä määrätä kenenkään kantaa 
uskontokysymyksessä, vaan jättää sen kokonaan jo
kaisen yksityisasiaksi. Että puolue ei nyt ole ottanut 
uskontokysymystä ohjelmaansa merkitsee ainoastaan 
sen, että yhteen vaaliohjelmaan ei mahdu koko p uo
lueohjelma, koska puolueohjelma on tehty jo kauvan 
sitten, eikä nykyisiä vaaleja varten.

Kysymyksen johdosta keskusteltiin. Ida Aalle 
huomautti, että sosialidemokratisen liikkeen on mah
doton ottaa itselleen mitään erikoisuskontunnustusta 
suosiakseen, koska liike on kansainvälinen, ja siis 
sen lipun alle täytyy mahtua kaikki eri uskontunnus- 
tajat, sen vuoksi voi jokainen kunnioittaa sitä jumalaa 
kenen hän parhaaksi katsoo, meillä ei ole oikeutta 
halveksia kenenkään vakaumusta.

Rouva Kanervo alusti kysymyksen eduskuntaeh
dokkaista tehden selvää mitä olisi vaadittava ehdok
kailta, arvostellen Uudenmaan piirin naisehdokkaita, 
erittäinkin pitäen neiti E. Villmanin asettamisen sosiali- 
demokratien ehdokkaaksi todisteena, että ei vielä tun
neta puolueen periaatteita, koska voidaan neiti Villman 
pitää kylliksi varmana ja arvokkaana kelpaamaan nais
ten ehdokkaaksi pääkaupungissa. Toivoi kuitenkin 
että tuo erehdys vielä korjataan toisessa äänestyksessä. 
Pohjustaja ehdotti keskusteltavaksi olisiko Maria Lai
neen ja Miina Sillanpään molempien jäätävä Uuden
maan piiristä ehdokkaiksi, tai olisiko toisen näistä 
siirryttävä johonkin toiseen piiriin, johon heitä; myös 
oli pyydetty.

Keskustelun päätökseksi tuli, että ensi äänestys 
Helsingissä ratkaiskoon asian, ja että Maria Laine, jos 
hän saa riittävästi ääniä jää myöskin Uudenmaan pii
riin. Kokous hyväksyi periaatteen, että yhden ei olisi 
antauduttava useampaan kuin yhteen piiriin ehdok
kaaksi, koska kyllä löytyy naisia joita voidaan ottaa 
huomioon.
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Luettiin akitatsionitoimikunnan tilikertomus, joka 
hyväksyttiin.

Agitatsioonin järjestämiskomiteaan valittiin 7 jä
sentä: Huttunen, Helstedt, Luhtala, Laine, Ranta, Kan
tanen ja Filppula. — Varalta Pietikäinen ja Pöysä.

Komitealle jäi piirikokouksen kokoonkutsuminen, 
jos näkee sen tarpeelliseksi.

Rouva Laine lopetti kokouksen lyhyellä puheella, 
kiittäen läsnäolijoita innosta, ja lausuen toivomuksen 
että naiset tästä lähtien innokkaammin toimisivat ko
ettaen toteuttaa yhdessä tehtyjä päätöksiä.

Illalla oli komitea toiminut iltaman monipuolisella 
ohjelmalla, jossa aika kului rattoisasti puoleen yöhön.

M. S.

— Kauvatsan työväenyhdistyks. naisosasto
piti puolivuosikokoustaan sunnuntaina jouluk. 16 p:nä 
suutari Kivisellä.

Ensinnä luettiin osaston toimintakertomus, tilin
tarkastajien tarkastamat tilit, jotka hyväksyttiin.

Puheenjohtajaksi valittiin emäntä A. Jyräkoski ja 
sihteeriksi neiti F. Kivinen molemmat uudelleen.

Edustajain valitseminen Porissa pidettäviin kokouk
siin jätettiin tammikuun kuukausikokoukseen, toivossa 
että sitä ennen pidettäisiin koko kuntaa käsittävä työ- 
väenkokous.

»Työläisnaisen» ja »Sosialidemokraatin» asioitsi- 
jaksi v. 1907 valittiin F. Kivinen.

Päätettiin ottaa yksi osuus Osuuskunta Kehi
tykseen.

Seuraava kokous pidetään tammikuun 6 p:nä Viktor 
Nordlundilla Kauvatsan kylässä.

— Yleinen Vaasan työläisnaisten  kokous oli 
eilen illalla Työväentalolla. Neiti Aura Kiiskinen alusti 
valaisevasti kysymyksen: »Mikä on sosialidemokratian 
suhde uskontoon?» Asiasta syntyi vilkas keskustelu, 
joka pidettiin vastauksena kysymykseen.

— Seinäjoella  piti nti Aura Kiiskinen esitelmän 
jouluk. 23 p. Siellä oli suomettarelaisia lukuisasti kuun
telemassa tokko ne sosialistit kieltävät jumalan kuten 
äskettäin eräs suomettarelaisagitaattori oli heille usko
tellut. Vaikka eivät he tätä makupalaa saaneetkaan 
kuulla, oli eräs arvon neiti kehunut puhujaa »hulluksi» 
— takanapäin. Edessä ei kukaan suutansa avannut, 
vaikka heitä nimenomaan kehotettiin.

Saman päivän iltana oli palvelijaosastolla ensimäi- 
nen iltamansa. Siellä puhui tov. M. Aalto etupäässä 
palvelijoille. Nti Kiiskinen lausui erään runon, jonka 
jotkut ottivat persoonaansa loukkaaviksi, vaikka tus
kinpa se siksi oli tarkotettu.

—- Harvinainen tilaisuus tarjoontui Heinolan 
työläisnaisille ynnä muille, viime lauvantaina ja sunnun
taina saada aatteellista lämpöä ja innostusta niistä esi
telmistä, joita täällä piti Suomen työläisnaisliikkeen in
nokas taistelija neiti Ida Aalle Helsingistä.

Kun työläisnaisosasto sai tiedon neiti I.fAallen 
saapumisesta, toimi se iltaman lauvantai-illaksi. Iltama 
alotettiin laulamalla torvisoiton säestyksellä, kansain
välisellä marssilla, jonka jälkeen rva Asta Orasmaa piti 
tervehdyspuheen teroittaen työläisnaisia y. m. ymmär
tämään nyt oman asiansa ja asemansa käyttämään 
äänioikeuttaan, niin että siitä on hyötyä työläisille eikä 
yksin porvaripuolueille, j. jotka liukkain kielin koittavat 
kehittymättömiä kurjuussiskojamme vetää puoleensa

riviä lujittamaan. Kenkään ei ole heikko olemaan mu
kana tässä työssä köyhien hyväksi. Ja palkka se tulee 
varmasti, vaikkapa hitaasti ja omantunnon rauha, jonka 
näin ollen saavutamme taistellessamme sorrettujen 
edestä.

Neiti M. Valkjärvi lausui lämpimästi aatteellisen 
runon »Köyhän koti». Esitettiin sitte kuvaelma - »Raa- 
tajapoika», joka sai veden vierähtämään katselijain 
silmiin. Vielä lausui pontevasti neiti Jenny Myrsky- 
rinta runon: »Maasta se pienikin ponnistaa». Kerto
muksen esitti neiti Vilgren.

Seurasi sitte tuo laajasisältöinen esitelmä neiti Ida 
Aallelta, naisasian synnystä ja kehityksestä tässä maassa. 
Hän osoitti mitenkä työläisnaisten täytyi omia todel- 
lisimpia ihanteita palvellaakseen vetääntyä eri ryhmään 
porvarinaisista, jotka myös samalla jakaantuivat kahteen 
eri puolueeseen.

Tilaisuuteen oli kerääntynyt yhdistyksen huoneet 
ahdinkoon asti kuulijoita.

Vielä sunnuntaina piti nti Aalle kaksi esitelmää 
puolueen vaaliohjelmasta runsaalle kuulijakunnalle. Esi
telmiä palkitsi yleisö syvimmällä mieltymyksellä.

Nämät hauskat aatteelliset yhdessäolot lopetettiin 
laulamalla »Työväen joukot» ja huudettiin kolmikertai- 
nen eläköön-huuto työväenliikkeelle, Ida AalleMle ja 
toverillisuudelle.

— Mikkelin läänin vaalipiirin sos. dem. 
naisten edustajakokous on päätetty pidettäväksi lau
vantaina 5 p:nä ensi tammikuuta Mikkelissä ja kehot
taa Mikkelin naisten sos. dem. vaaliagitatsiooni toimi
kunta kaikkia naisosastoja lähettämään edustajia ja 
niillä paikkakunnilla, missä ei naisilla ole erityisiä osas
toja työväenyhdistyksiä valitsemaan naisedustajia. Tär
keimpänä kysymyksenä tulee kokouksessa esille naisten 
järjestäytyminen valtiolliseen toimintaan ja naisehdok
kaiden asettamisesta edustajavaaleihin.

Kiiruhtakaa
tekemään voitavanne »Työläisnaisen» hyväksi. Hank
kikaa tälle tilauksia, sillä peräti välttämätöntä on tä
män ilmestyminen aikana, jolloin naisilla on valtiolliset 
oikeudet. Jokaisen osaston tulisi tätä levittää vähin
täin muutamia kymmeniä vuosikertoja. Ottakaapa tämä 
keskustelun aiheeksi osaston seuraavassa kokouksessa. 
Ilman riittävää tilaajamäärää ei tällä lehtiyrityksellämme 
ole mitään merkitystä

Osuuksien ostaminen on ainoa keino tämän lehden 
kannatusosuuskunnan tukemiseksi. 10 mk. osuushin- 
nan voivat yksityisetkin suorittaa. Osastot sitäkin 
paremmin saattavat ostaa vähintäin 5 osuutta. Se on 
osastojen velvollisuus viime naisten edustajakokouksen 
päätöksen mukaan.

Lehdessä ilmoittaminen käy erittäin hyvin laatuun, 
vallankin sopii osastojen ilmoittaa tässä näin vuoden 
alussa, milloin vakinaiset kuukausikokoukset pidetään. 
Osastot lähettää mieluimmin aina tilauksien ja ilmoi
tusten hinta heti, sillä lehtemme tulee suorittaa paino- 
kustannuksensa viipymättä, eikä meillä ole mitään sei
sovaa pääomaa.

Kirjeenvaihtajia toivoo lehtemme ja keholtamme 
yksityisiä aatetovereita sellaisiksi rupeamaan, samoin 
osastoja keskuudestaan valitsemaan kirjeenvaihtajan.


