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tyttären Fanny Tossavaisen S:joen pitäjän Jauhomäen ky
lästä mainittuun rikokseen epäiltynä. Mainittu F. Tossa
vainen oli viime talven aikana Kuopion pitäjän Kuvemäen 
kansakoululla kiertokoulunopettajan kurssia suorittamassa, 
josta hän pääsikin läpi opettajaksi kelvollisena, ja lienee jo 
paikankin saanut.

Poliisitutkinnossa, joka pidettiin t. k. 13 p., hän ensin 
kovasti kielsi tekoansa, vaan kuitenkin hän lopulta tunnusti 
ja kertoi, että ollessansa mainitulla koululla oli hän viime 
maaliskuun 28 päivän aamuna noin kello 6 mainitun kou
lun käymälähuoneessa yksinänsä synnyttänyt lapsen, jonka 
pään päälle hän vahingossa poikasi. Silloin oli lapsi vaan 
yhden kerran älähtänyt. Hän kääri lapsen esiliinaan y. m. 
vaatteisiin, toi seuraavana päivänä pääsiäislomalle tullessaan 
S:joeIla ja heitti sen sitten jokeen. F. Tossavainen on 18 
v. vanha ja viime kevännä pääsi hän ensi kerta ripille. T. k. 
15 päivä passitti hänet S:joen piirin nimismies Kuopion lää
nin vankilaan.»

Erinomaisen luja sitkeys on noilla sielullisesti sairaassa 
tilassa olevilla naisilla. Eräästäkin kerrottiin, joka tehtyään 
epätoivoisen tekonsa ajoi hevosella kirkolle talvipakkasella 
karkoittaakseen epäluulon. Kun hän sitten vilustui ja ko
vin sairastui selveni asia.

Rikostilastomme osoittaa lastenmurhain lisääntymisestä
seuraavaa:
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Tähän rikokseen sortuneiden naisten rankaisu on an
kara. Leikkasin irti Sosialistista uutisen:

»T. k. 19 p. tuomittiin Maskun y. m. kuntain välikärä- 
jillä ent. talollisen tytär Maria Ottela Utkelan tilalta Ruskon 
kappelista 5 vuodeksi kuritushuoneeseen syystä, että hän 
viime toukokuun 19 p:nä oli synnyttänyt täysin kehittyneen 
tyttölapsen, jonka hän synnyttämisen jälkeen tukehuttamalla 
surmasi.»

Kun itse teko on kamala ja nainen tietää noin kovan 
rangaistuksenkin saavansa, niin täytyy jo tyhmimmänkin 
käsittää, että yhä syyttämällä ja lisäämällä kiveä kiven päälle 
luomme uusia onnettomia.

Siis on meidän noustava sellaista katsantokantaa vas
taan, jota vanhoilliset naiset eduskunnassa edustivat Se ei 
lainkaan sisällä samaa kuin tapojen löyhentäminen, sillä 
kuten jo sanoimme sosialidemokratit kauhistuvat nykyisen 
yhteiskunnan siveettömyysmuotoja ja törkeää »naisyhteyttä» 
sekä paljastavat olevan mädännäisyyden voidakseen kohot
taa ihmiskunnan ihaanteeksi siveellisen yksiavioisuuden ja 
perheen, jotka rahavalta turmelee ja repii. — Mutta kuurot 
vastustajamme eivät tahdo tätä kuulla, he vetävät hurskau
den kaapun päälleen ja luulevat sillä kaikki tehneensä.

Meitä leimataan, tullaan solvaamaan tässä kuten muis
sakin pohjakerrosten oikeuksia puoltavassa asiassamme. 
Mutta se ei saa meitä tehdä taantumukselliseksi, sillä muis
takaamme : missä ihmisyysvaatimukset ovat kysymyksessä, 
siinä on sosialidemokratian riennettävä etunenässä.

H. P.

Maamme ruotsalaisten työläis
naisten järjestymisestä.

Toisen ruotsalaisen työväen edustajakokouksen pöytä
kirja on painosta ilmestynyt. Käännämme siitä lehteemme 
seuraavan otteen: Naisliike:

Miina Sillanpäältä oli kokoukselle saapunut seuraava 
kirjelmä:

»Työväenliikkeen todellinen kehitys vaatii myöskin nais
ten järjestäytymistä. Sentähden täytyy panna suurta painoa 
agiteeraukseen heidän yhteenliittymisensä hyväksi. Ja siihen 
nähden, että naisten asema on poljetumpi kuin miesten ja 
heitä on järjestelmällisesti kasvatettu alistumaan kohtaloonsa, 
täytyy tässä kumota kaikki heitä sortavat ennakkoluulot. 
Ammattiliike on asetettava etusijalle, sillä nykyisten palkka- 
suhteiden vallitessa on naisen mahdotonta olla aatteelliseen 
toimintaan innostunut. Kun työpäivää täytyy kohtuuttomasti 
pidentää, niin jääkö mitään aikaa itsekehittämiselle? Täytyy 
siis korottaa palkkoja naisammattilaisille, sillä nykyisistä pal
koista voidaan suoraan sanoa, että herrat liikkeenomistajat, 
jotka maksavat 1: 25 päivältä, kuten esim. karamellitehtaissa, 
järjestelmällisesti pakottavat työläisensä prostitueeraukseen, 
sillä nykyoloissa on mahdotonta elää sellaisilla palkoilla.

Täytyy saada yhdenvertaisuusaate naisissa niin eläväksi 
ja voimakkaaksi, että jokainen nainen, mitä ammattia hän 
harjoittaneekin, tuntea olevansa yhteiskunnan jäsen, jolla ei 
ole ainoastaan velvollisuuksia, mutta myöskin oikeuksia, joita 
hän täydellä oikeudella omistaa niitä kehittääkseen edukseen.

Mutta näitä toiveita ei voida toteuttaa, elleivät nyt jo 
mukana olevat naiset kokonaan uhraa itseään tälle työlle 
naisten kaskuudessa ja elleivät miehet heitä tue. Ulkonaiset 
suhteet eivät tule paremmiksi; siksipä tulee työläisjoukkojen 
itse ryhtyä toimimaan, ja tätä tarkoitusta varten tulee pe
rustaa erityisiä naisosastoja (klubeja) kaikkialla, missä suinkin 
mahdollista. Erityisen toimintansa kautta oppivat naiset alun 
pitäen luottamaan omiin voimiinsa, ja saman sukupuolisten 
tovereinsa seurassa on heidän helpompi keskustella sellai
sista epäkohdista, joita he usein kainostelevat vetää julki
suuteen, niin uskomattoman kurjia kuin ne ovatkin.

Suomen työväenliikkeessä on naisten erityistoiminta 
näyttänyt sangen hadelmälliseksi. Nykyään on noin 150 
naisosastoa, jotka kuuluen sosialidemokratiseen naisliittoon 
harjottavat laajaa agitatsioonitointa. Tämän toiminnan tulok
seksi on katsottava myöskin naisten vilkas osanotto viimei
siin vaaleihin.

Olisi toivottavaa saada aikaan yhteisvaikutusta erikielis
ten naisosastojen kesken, sillä meidän yhteiset etumme pa
kottavat meitä siihen. Meidän luokassamme ei kieliriitoja 
saa tulla kysymykseen, ei halveksimista toisten kieltä kohtaan; 
meidän tulee yhdistää voimamme kapitalistista järjestelmää 
vastaan, esiintyköön se sitten suomen- tahi ruotsinkielisenä 
tyranniutena.

Kaikki mukaan, miehet ja naiset, suomen- sekä ruotsin
kieliset, sillä kaikki kärsimme samaa sortoa, josta vaadimme 
päästä vapaiksi saavuttaakseni me oikeutta ja ihmisarvon.

Miina Sillanpää.»

Tämän kirjelmän kuultuaan päätti kokous huutoäänes
tyksellä lähettää toveri Sillanpäälle kirjeen, vakuuttaen ko
kouksen toverillisen kiitoksen ja tervehdyksen.

Seurasi Aina Petterssonin alustus: Nainen on histo
riallisesti ensimmäinen sorrettu. Naissukupuolen alkuperäi
nen luokkasorto tapahtui miehen kautta. Huolimatta sorre
tusta asemastaan yhteiskunnassa, jossa tavat, uskonto ja mo
raali ovat naisen aseman pahentaneet, on hän kuitenkin
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täyttänyt suuren historiallisen tehtävän. Ei mikään valtiolli
nen, uskonnollinen tahi yhteiskunnallinen liike ole järkyttä
nyt aikaa, naisten siihen tarttumatta hehkuvalla sielullaan 
ja kiihottamatta miesten tahtoa uusiin ponnistuksiin suurten 
päämääräin saavuttamiseksi. Mirabeau kuului lausuneen 
Ranskan vallankumouksan aikana: »Jos meillä ei olisi naisia 
mukana, emme mitään aikaansaisi.»

Meidän aikanamme, kun suuria kumouksia valmistetaan, 
on välttämätöntä, että myöskin naisten tulee olla mukana.

Porvarillinen naisliike, joka muutamia vuosikymmeniä 
on kestänyt, on kieltämättä saanut paljon aikaan valmista
malla persoonallisia oikeuksia myöskin naiselle, vaikka sa
malla täytyy sanoa, ettei tämä liike ole suorastaan koskenut 
työläisnaista ja kaikki työ hänen hyväkseen on kantanut hy- 
väntekeväisyysleiman. Ainoastaan sosialismissa myönnetään hä
nellä kaikki inhimilliset oikeudet, ja meidän maassamme ja yh
teiskunnassamme on juuri sosialidemokratisen puolueen ansio,
että äänioikeus myönnettiin myöskin työläisnaiselle. —----------
Sosialismi sisältää niinmuodoin myöskin naisliikkeen koko 
sen laajuudessa. Se antaa naiselle vapauden työskennellä 
käsi kädessä miehen kanssa, mutta jättää naisen kodin omaksi 
niissä tapauksissa, missä hän sitä itse tahtoo, määrätessä 
lailla lyhempiä työpäiviä voidaan jo lähimmässä tulevaisuu
dessa tätä ajatusta edistää suurin askelin.

Mutta juuri tämä syvä itsensä kehittäminen tulee olla 
yksinomaan työläisnaisen omaa työtä. Täytyy tunnustaa 
että tämä tärkeä työ ruotsalaisten sosialistein kesken on voit
tanut varsin vähän myötätuntoa. Meidän aatteittemme ylei
sen työn keskellä on tämä kysymys pysynyt sivulla. Kyllä 
tiedämme sosialismin naisten osanotottakin kulkevan voit
toon, mutta on aika havaita uusien olosuhteiden vaativan 
ihmisiltä uusia ajatuksia. Naisjäsenillämme on tosin oikeus 
ottaa osaa yleiseen toimintaan eri yhdistyksissä, mutta juuri 
yllämainittu sorron ja kieltäymyksen synnynnäinen, edellisiltä 
sukupolvilta peritty tunne ja usein miehissä samoin peritty yli
mielisyys naista kohtaan ovat suurina esteinä monelle puhuak
seen vapaasti ja avonaisesti ajatuksiaan; naisen työ on sentähden 
enemmän passiivista. Tosin on riveissämme monta atteellista ja 
nerokasta naista, jotka voisivat vaikuttaa paljon enemmän liik
keen hyväksi ulospäin, sekä tehdä arvokasta sisäistä työtä, jos 
heillä olisi tilaisuutta työskennellä oman sukupuolensa piirissä. 
Se on selvää että puolue kokonaisuudessaan voittaisi tästä san
gen paljon. Naiset, jotka siten liittäytyisivät sosialidemokra- 
tisia aatteita edistämään, tulisivat niiden tukipylväiksi. — 
Suomenkielisissä työväenyhdistyksissä on jo monta nais- 
osastoa, jotka työskentelevät menestyksellä. Helsingissä muo
dostettiin 6 p. huhtik. 1907 toveri V. Sundströmin alot- 
teesta ruotsalainen sos.-dem. naisosasto, kuuluen Helsingin 
ruots. työv. yhdistykseen, ja tuntuvat sen noin 50 jäsentä 
hartaasti- suosivan osastoaan. Yhdistyksen tarkoitus näkyy 
sääntöjen 1 § mukaan olevan edistää työläisnaisten yhteen
liittymistä, vaikuttaa luokkatietoisuuden kohottamiseksi ja 
sosialidemokratisten aatteiden levittämiseksi sekä jäsenien 
vaurastuttamiseksi, niin hyvin henkisesti kuin aineellisestikin.

Sen perusteella mitä yllä olen esitettänyt, pyydän ko
kousta hyväksymään seuraavaa:

että jokapaikassa, missä sos.-dem. työväen 
yhdistyksiä on, tulee perustaa naisosastoja, kuu
luen edellisiin, tarkoituksella kuten edellä on 
selitetty;

että tämän työosan toteuttamista tulee har
rastaa jokaisessa uudessa paikassa, missä ylei
nen työv. yhd. perustetaan;

että näiden naisosastojen tulee mikäli mah
dollista liittyä Helsingin ruöts. naisosaston kanssa 
sekä lähettää seuraavaan edustajakokoukseen toi
vomuksia tahi keskustelukysymyksiä.

Lyhyt keskustelu syntyi, missä ylläolevaan yhdyttiin. 
A. Käcklund tahtoi naisliikkeen kahdeksi eri tarkoitukseksi 
merkitä, että naisten tuli saada sama palkka kuin miesten 
sekä sivilioikeudellisessa suhteessa on heidät asetettava sa
man arvoisiksi. Rouva E. Sjöblom huomautti, että naisten 
monet taloudelliset toimet estävät heitä enemmän ottamasta 
osaa yhdistyselämään. Aina Pettersson huomautti väärin
ymmärtämisestä, ettei tarkoitus suinkaan ollut eroittaa nais
liikettä yleensä sosialidemokratisesta liikkeestä. Naisia ei saa 
kasvattaa miesten vihollisiksi, vaan hyviksi tovereiksi. E. Jo
hansson ehdotti, että ensimäiseen kohtaan tulisi lisätä: »missä 
olosuhteet sen myöntävät».

Eri kohdat hyväksyttiin ehdotetulla lisäyksellä.

Ajan varrelta.

Huomasitteko hyvät lukijani kuinka eduskunnassa oli
vat kaikki »köyhälistöä». Suomettarelainen lihava rusthollari- 
tyyppi nousee ylös ja ruikuttaa: »pois manttalirasitukset, 
että tilanomistajaköyhälistö jaksaa elää kitkuttaa.» Lihava 
nuorsuomalainen puhuu, että hiki valuu rasvaiselle otsalle: 
ei missään tapauksessa kaikille metsästysoikeutta ja kalastus
oikeutta, millä sitten talollisköyhälistöläiset elävät. Suomet
tarelainen pauhaa herroille helpompaa pääsyä virkoihin ja 
manaa ruotsalaista »yläluokkaa», usuttaen sillä tavalla ihmi
siä luokkavihaan. Maalaisliiton neito Räsänen haltioituu ja 
näkee hengessään kansakoulunopettaja »köyhälistön» -sy k 
syllä kai marssivat lisää palkkoja pyytämään oppikoulun ja 
seminaarin opettajat y. m. köyhälistö — aina vain »köyhä
listö», kai siis köyhät rovastit. Kun tahtoivat notariaatti- 
laitosta niin »köyhät» herrasasianajajat silloin mankuivat. 
Kaikki ne nyt ovat olevinaan köyhälistöä, kaipa viinapat- 
ruunatkin, kun kieltolakiasia tosiksi alkaa tulla. Eikös se 
ole kekseliäästi tehty. — Luulevatko omistamattoman luo
kan nälän sillä sammuvan, jos rikkaat köyhyyttään ruikuttaa.

*

Oletteko seuranneet lakkotaisteluja. Niitä käydään yhä. 
Kotkassa tosin saatiin sovinto. Surkeaa on monella taholla. 
Viipurissa rakennustyöläisten lakko tuotti syviä vaurioita. — 
Osittain se yhä jatkuu. Paljon työläisiä on pois muuttanut.

Rikkureita on tuotu ja haalittu yleensä lakkoihin. Niinpä 
Viipuriin, Lahteen ja Turkuun venäläisiä ja virolaisia. Ka
talaa todellakin, eikä parane vaikka koetetaan kuten Fellman 
Lahdessa kiertäen puhdistautua. Venäläiset kelpaavat työ
väelle rikkureiksi, mutta kun ne tulevat virkoihin rikkureina, 
pitäisi meidän olla niitä poisajamassa. Se on kuvaavaa.

Lakkoa olisi kartettava, mikäli voidaan. Onhan se 
kaksiteräinen ase. Sitä ei aina kuitenkaan voida välttää, 
niinpä kerrotaan:

T. 4. 26 p. ryhtyivät kaikki Oulun edustalla olevan 
Toppilan sahalla työskentelevät naiset, luvultaan 60 lakkoon. 
Lakon syyksi mainitaan, ettei sanotun sahan isännistö ole 
ollut taipuvainen heidän palkankorotusvaatimukseensa. Nai
set ovat sahalla työskennelleet urakalla ja ansainneet 1: 75 
— 2: 25 päivältä. Vaadittu palkanlisä nostaisi päiväpalkkaa 
heille noin 65 penniä, joten huonompikuntoiset tulisivat 
saamaan päivältä 2: 40 ja reippaammat 2: 90.

Lakon johdosta seisautettiin työt samana aamuna klo 6


