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Vastaava toim ittaja:

o 1

Tilaushinnat Suomessa
Koko v u o s i ...........................
Puoli
»
...........................
Yksityisnumcroita . . . .
Amerikassa koko vuosi . . 1 doll.
»
puoli
» . . . . .
Venäjällä koko vuosi
. . 1 rupi.
»
puoli
» . . . . . .

NAISLIITON

25 cent.
65 »
75 kop.
90 »

MI I NA S I L L A N P Ä Ä
Toim itussihteeri:

HILJA P Ä R S S I NE N
O s o i t e H e ls in k i, E l ä i n t a r h a 14

Suurlakon m uisto
on kuluniattomasti painunut Suom en kansan mieliin. Kun
kaksi vuotta takaperin kansamme ikäänkuin yhdestä sopi
muksesta nousi poistamaan niitä puristuksia, jotka bobrikoffilaisaika oli sille saattanut, niin koetti silloin työväki
saavuttaa mahdollisimman määrän valtiollisia edellytyksiä
taloudelliseen vapautumiseensa. Se pakotti etuoikeutetut si
toutumaan yksikam arin ja yleisen äänioikeuden lupaukseen.
Noina lakkopäivinä lausui myös työväki mielipiteensä m o
nessa yhteiskuntakysymyksessä. Niinpä lakkautettiin suur
lakon ajaksi Helsingissä ohjesääntöinen prostitutsiooni ja
yli koko maan pantiin toimeen yleinen kieltolaki, joka
edisti suuresti lakkoviikolla tapahtumain rauhallista kehitystä.
Myöskin ammatillisen herättämisen vuoksi toimeenpantiin
ammattilaisten kokouksia jo p a palvelijatar lakko ja toim een
pantiin eräissä kaupungeissa.
Suurlakko antoi voimallisen sysäyksen köyhälistöliikr
keellemme. Sen vuoksi työväki m uistojuhlia viettää.
Om ituinen sattuma kuitenkin on, että taantumuksen
voiton merkkinä näiden juhlien yhteydessä olem m e pakoitetut näkemään miten yläluokkamme on kääntynyt köyhä
listöä vastaan tehden kansan silmäin edessä sovinnon 2 0
milj. myöntämisellä Venäjän byrokratian kanssa.
Eduskunta on lopettanut ensi istuntokautensa suomatta
suurempia toiveita edistykselle. Torpparilaki tarttui jarru
tukseen, kunnallisesta äänioikeudesta ei mitään kuulu, sen
sijaan sai hallitus äänten enemmistöllä 1 milj. 9 0 0 ,0 0 0 mk.
ylimääräiseen poliisivoimaan ja samaan tarkoitukseen liki 4
m iljoonaa — uudelta eduskunnalta.
Näitä ajatellessa ja eduskuntatyön antaessa pettymyksiä,
tulee meidän yhä uudelleen Saarijärven Paavon tavoin kai
vaa ojat kahta syveminät. Suurlakon muisto innostaa. Se
myös velvoittaa meitä uusiin ponnistuksiin.

H. P.

Polttava kysymys.
Päivän polttavampia kysymyksiä on meillä nykyään
ohjesääntöisen haureuden lopettamisesta johtuvat toimet onnettomain naisten auttamiseksi. Kerrotaan, että senaatin an 
tama lakkautusmääräys astuisi voimaan tammik. 1 p. v. 1 9 0 8 .
Siihen mennessä olisi siis tämän kysymyksen yhteydessä
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olevat asiat selvitettävät ja etsittävä mahdollisuus kyseenalai
sille naisille saada työtä, josta voivat ansaita niin paljon,
että sillä elävät. Täm än järjestystoim en alku pitäisi lähteä
senaatista. Saa nähdä miten päin siellä asiat selitetään.
Mikä 011 oikeastaan » ohjesääntöinen haureus?» Se on
mielivaltaisin kaikista lain tulkitsemisesta. Rikoslain 20 lu 
vun 10 § san oo : »joka pitää huonetta haureuden harjoit
tamista varten, taikka viettelee naisen haureeUisuuteen, ran
kaistaan parituksesta kuritushuoneella, korkeintaan kolmeksi
vuodeksi ja menettäköön kansalaisluotsamuksensa.
Sellaisen viettelemisen yritys on rankaistava.
Nainen, joka sellaisessa huoneessa, taikka muuten ylei
sesti, antautuu haureuden välikappaleeksi, rankaistakoon
vankeudella korkeintaan kahdeksi vuodeksi.»
Tätä rikoslain pykälää ei ole kumottu, ja sen voimassa
ollessa, on hallitus, senaatti, vastoin lain määräyksiä laati
nut ihan päinvastaiset säädökset, joissa annetaan ihan se
naatin lupa, haureuden harjoittamiseen.
Toisin sanoen,
haureus julistetaan — lailliseksi elinkeinoksi, jonka amm a
tin harjoittaja, aivan laillisella tavalla hakee elinkeino-oikeu
det
poliisilta ja antautuu lääkärin tutkittavaksi kuten
elinkeinonharjoittaja alistuu ammattitarkastukseen.
Antaessaan ohjesäännöt on hallitus mennyt yli selvän
lain, jota se ei ole edes koittanutkaan saada muutetuksi.
Tätä on puolustettu sillä, että oli muka pakko saada pa
kollinen tarkastus naisille tarttuvien tautien levenemisen eh
käisemiseksi (miehet niitä luonnollisesti eivät levitä!!) ja
siksi täytyi yhteiskunnallisen vaaran tähden järjestää hau
reus lailliseksi elinkeinoksi. Naiset saivat nyt poliisilta oi
keuden pitää yleisiä huoneustoja (porttoloita), siitä ei enää
rankaistu lain mukaan. O nko tarttuvat taudit sitten vähen
neet sen kautta, että naiset ovat olleet tarkastuksen alaisia?
Ei ole, sillä vuosittain ovat ne kauhistuttavassa määrässä
enenneet.
1 9 0 3 v. tilasto Helsingissä lääkäriseuran julkai
sem a osoittaa, että miehistä oli joka kahdestoista mainittuna
vuonna hakenut lääkäriltä apua tartunnan tähden ja naisista
joka 52:n. Eikö se puhu selvää kieltä.
O n sanottu myöskin, että jo s ei olisi yleisiä naisia,
niin ei kukaan siveellinen nainen saisi rauhassa kulkea ka
dulla, ja tätäkin on uskottu. Eivät edes naiset ole tulleet
ajatelleeksi, että »siveellinen» mies ei naista kadulla häiritse,
vaan, että ne jotka sitä tekevät, ovat juuri näissä luvailisissa
epäsiveellisyyspesissä raaistuneita. He ovat oppineet koh
telemaan naista kaikella halveksumisella, jota vaan voivat
osoittaa, sillä prostitueerattuja kohtaan saa käyttäytyä miten
vaan, sillä nehän ovat — ulkopuolella lain turvaa ja ihmis
ten kunnioitusta ja sääliä.
Eräästä herraskoulusta kerrottiin, että viidennen luokan
oppilaista, siis keskimäärin 16 vuoden ikäisistä pojista oli
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enempi kuin puolet saastutetut sukupuolitaudeilla.
T äm 
möistä ei voisi tapahtua, jo s ei olisi ollut laillisia, julkisia
epäsiveellisyyslaitoksia, joissa he vanhempien toverien opas
tamina ja väkijuomien sokaisemina turmeltuvat, kadottaen
elämän ihanteensa ja oppivat näkemään naisessa ainoastaan
sukupuoli-olennon, jota on oikeus sen mukaan kohdella.
Siksi työläisnaisia katuritarit häpeämättä ahdistelevat.
Mikä on saattanut meidänkin maassamme niin suuren
joukon naisia antautumaan prostitutsiooniin? Meillä ei tie
tääkseni ole tilastoa mainituista naisista. Mutta eräs parii
silainen tilasto, joskin se on vanha, osoittaa jossain määrin
vaikuttimia. Sen mukaan 5 ,1 8 3 prostitueeratusta oli jo u 
tunut kurjaan asemaaansa:
1,441 nälän pakotuksesta.
1 ,405 hylättyjä, joista 2 8 0 oli raskaana.
1,255 orpoja, jätetty täydelliseen avuttomuuteen.
2 8 9 entisiä, isäintänsä viettelemiä palvelijattapa.
37 elättääkseen vanhoja vanhempiaan.
26
»
nuorempia siskojaan.
23
»
om ia lapsiaan.
Täm äkin tilasto puhuu kaunistelematonta kieltä, sitä
samaa, jota meidän työläisnaiset aina ovat sanoneet nimit
täin, että useammassa tapauksessa nälkä pakottaa naisen ra
hasta myymään itsensä, joka kuitenkin on vastoin kaikkia
luonnon lakeja.
O hjesääntöisen haureuden lopettaminen on synnyttänyt
liikettä itse asianomaisten naisten keskuudessa, ja osa heistä
on kääntynyt työväenyhdistyksen naisten puoleen kehoittamalla osastoa ryhtymään toim enpiteisiin heidän avustamiseksensa, sillä he uskovat, että työluokan naiset ovat heitä
lähempänä ja ymmärtävät heitä.
H elsingjn t.-y. naisosasto onkin jo ryhtynyt toim enpi
teisiin. T . k. 13 p. oli osasto kutsunut yleisen naisten ko
kouksen, jossa keskusteltiin mihin toim enpiteisiin olisi ryh
dyttävä näiden naisten avustamiseksi, jotka haluavat ryhtyä
työllään toimeentulonsa hankkimaan. Naisia oli kokouk
sessa erittäin paljon, ja siellä ehdotettiin, että mainitun ko
kouksen valitsema komitea ryhtyy ottamaan selvää, miten
paljon on työhalullisia, ja mitä ammattia he osaavat tehdä
y. m. Komitea velvoitettiin ryhtymään rahojen keräyshommiin, m. m. kääntymään senaatin puoleen anom uksella
saada raha-apua työlaitoksien toim eenpanem iseen. H uo
mautettiin, että ainoa mahdollisuus työnsaantiin on käsityöammatti, koska palvelijoiksi ei heitä tahdota ottaa, tehtaissa
sydäntalvella on tavallisesti työnpuute, koska siellä työväkeä
vähennetään, ulkotöissä ei ole myöskään työnaika, jää siis
käsityöt jälelle. Nyt on kumminkin huomattava, että useam
mat näistä naisista ovat aivan tottumattomia mihinkään am 
mattityöhön ja siis tarvitsisivat ensin saada perusteellista
ammattiopetusta. Täm ä kumminkin kysyy varoja ja tointa.

*

Täm än kysymyksen yhteydessä tulee myös toinen ky
symys esiin, joka on ehdottomasti tämän kysymyksen
kanssa keskusteltava, ja se on, miten saadaan naisten palkka
nousemaan niin, että he voivat elää ansiollaan, sillä jo s ei
löydetä mitään keinoa joka voi auttaa naisia palkkojen ko
rotukseen, on myös prostituerattujen avustaminen aivan
merkitystä vailla. Nyt tiedetään, että teollisuusliikkeissä,
jotka ovat erinomaisen kannattavia liikkeitä, maksetaan mar
kan paikkeille päivässä palkkaa. Miten se riittää; katso
kaamme, miten paljon elanto naiselle maksaa päivässä.
Otaksutaan, että nainen ansaitsee 2 mk. päivältä, se tekee
noin 4 8 mk. kuussa. Ruokaan m enee:

kahvia . .
aamiainen .
päivällinen .
illallinen
.

.
.
.
•

.

2 0 pmiä.
. — : 40
i
. — : 50
»
•

Sum m a

—

:

40

1: 5 0 pmiä.

Kuukaudessa menisi tämän mukaan 4 5 mk. ruokaan.
Asuntoon menee vähintäin 8 mk. kuussa, jo lloin saa asua
jonkun perheen luona. Palkka siis ei riitä. Täytyy su
pistaa m e n o ja .T ä y ty y tulla toim een markalla päivän, syödä
ainoastaan kaksi kertaa päivässä ja juoda kerran kahvia.
Täten m enee ruokaan kuussa 3 0 mk., asuntoon 8 mk., pe
suun menee noin 3 mk. summa 41 mk., jäännös 7 mk.
jää siis kuussa vaatteisiin, kenkiin, huvituksiin y. m. Mutta
nyt on harva, joka ansaitsee 2 mk. päivässä. Suurin osa
saa vaan 1: 5 0 p. Siitä saa hän kuluttaa ruokaan ainoas
taan 5 0 p. päivässä. T oisin sanoen, syödä yhden kerran,
kahvi on jo silloin ylellisyystavara. Tai jo s palkka on
1 mk. päivältä, täytyy olla kokonaan syömättä, ja kerran
päivässä saa vielä juoda kahvia kiloleivän kanssa. Tai jo s
ruokaan uhraa sittenkin vielä 5 0 p. päivässä, se on 15
mk. kuussa, 8 asuntoon, 3 pesuun, summa 24, vaatteisiin
y. m. ei jää enää mitään. Jo s sitten vielä olisi aina var
masti työtä ympäri vuoden, mutta saattaa tulla työn sulku
tai seisaus kuukaudeksi tai pariksi.
Millä elää silloin ?
Porvarit sanovat, että silloin kun on työtä, pitää säästää,
mutta mistä silloin säästää, kun työaikanakin saa kärsiä
puutetta. Ken tuntee olevat olot Helsingissä, tietää miten
elintarpeiden hinta on noussut, asunnot kallistuneet ja vaat
teet ynnä muut sen mukaan. Kun vielä tietää, että naisen
palkka ei ole noussut ollenkaan, vaan että ihan mielival
taisesti maksetaan ollenkaan välittämättä elääkö hän sillä
tai ei; jo s sittenkin vielä väitetään, että nälkä ei pakoita
naista myymään itseään, niin varmasti voi sanoa, että osa
näistä naisista, jotka ansaitsevat noin markan paikkeille päi
vässä, eivät voi sillä tulla toim een, vaan että heidän on
pakko hankkia tavalla tai toisella lisätuloja.
O nko siinä tarpeeksi, että kiinnitetään huom io yksin
omaan niihin, jotka jo ovat poliisin kirjoissa, sillä jo s näille
naisille h a n k itta isiin työpaikkoja, joissa he voisivat ansaita
elatuksensa, niin millä estetään ne naiset sortumasta, jotka
eivät vielä sitä ole tehneet. Vaara uhkaa heitä ennemmin
tai m yöhem m in, sillä nälkä on ankara herra, joka ei tunne
sääliä uhriaan kohtaan.
Näyttää siltä, kun tässä lopultakin olisi pakko tulla
työväenkysymyksen ydinkohtaan, se on, että epäsiveellisyyttä
ei voida poistaa muuten kun työväenolojen parantamisella.
Työpalkkojen kohottaminen on ainoa tie, jota myöten
voim m e kulkea ja jo k a tuottaa tulosta.
Valkonauha ei onnistu paremmin kuin muutkaan hyväntekeväisyysyhdistykset, poistamaan pahetta sillä, että se
koettaa auttaa niitä, jotka jo ovat vaipuneet paheeseen, kun
se ei tahdo tehdä mitään poistaakseen paheen syitä. Sillä
niin kauvan löytyy seurauksia kuin syitäkin on olemassa.
Nyt olem m e tulleet sellaiseen aikaan, jo lloin huom io
naisten alhaisista palkoista on taas mitä räikeämmin astu
nut esiin. Nyt jo s koskaan on myöskin ryhdyttävä toimiin
naisten palkkain kohottamiseksi. Otettakoon jokaisessa am 
mattiosastossa tämä kysymys esiin, ja keskusteltakoon, mi
ten voidaan palkankorotuskysymystä ajaa perille. Meidän
velvollisuutemme on poistaa syyt, jotta seuraukset olisivat on 
nellisemmat.
Tuliseen toimeen jokainen.

Miina S.

