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pia so in tu ja . —  N iiden tu levaisuu tta  a ja te llessan i tu n 
nen kum m aa läm pöä k öy h älistön  asiaa  kohtaan .

S ik sip ä  pidänkin hou kkin a niitä ty ö lä isiä  jo tk a  ei
vät o le  astu n eet jä r je sty n eid en  rintam aan —  vaan kir
velevinkin olkapäin suu televat ru o sk ijo itan sa .

V aikka m inun asiani ovatkin  kertom allani kannalla , 
o len  aina koittanut m aksaa jä se n m a k su t sekatyölä is- 
o s a s to o n , puhui nainen , täy ttäessään  laastilaatikkoonsa.

K ysyin, p aljo n ko  tu o  hänen ku orm an sa  painaa. 
E ihän  se  paina niinkään p aljon  kuin tiilikantam us, ai
n oastaan  32  kgr. vastasi hän p o is tu essa a n  taakkansa 
kan ssa .

Sy vissä , su ru llisissa  m ietin n ö issän i jäin  katsom aan 
hänen jä lkeen sä . H aih tum attom an kuvan jätti m ieleeni 
hänen ryppyiset hu olien  uurtam at k asv o n sa , kokonaan 
synkän, likaisen harm aa o lem u ksen sa .

Y h tä  to ivottom an harm aa tuntui olevan koko  hä
nen eläm än sä kuin ty ö n säk in  ja  savinen  pu kunsa. 
M utta, olipa hänen eläm ässään  valoakin luova piirre, 
hänen  luja lu ottam u k sen sa  k öyh älistön  o ikeu teen  ja 
siihen  jo h tav aan  jär jestäy ty m isen  voim aan. H u okasin , 
oi jo u d u  pian k öy h älistön  kevät, e läm ää ja  onn ea luova 
kevät, jo n k a  perästä  koittaa ru n sassa to in en  so s ia lis 
min k e sä ! -  Maiju R—o.

Yhteiskunnan ainainen mätäpaise.

Prostitutsionia vastustavan kansainvälisen liiton ehdo
tuksesta on Pietarissa oleskeleville prostitueratuille naisille 
lähetelty n. k. kyselykirjeitä, joiden avulla koitetaan saada 
tietää, mikä on ollut syynä heidän lankeemukseensa.

Erityistä huomiota herättää näiden välitön vastaus kysely- 
kirjeen kahdenteentoista kysymykseen, nimittäin: mikä ajoi 
prostitutioni-tielle?

Vastaukset ovat hyvin kirjavia. Toiset vastasivat leikil
lisesti, toiset vakavanluontoisesti. Kaikessa tapauksessa puhuvat 
vastaukset toiselta puolen elämänsä ehtojen vaikeuksista, 
ehdot, jotka ajavat naisihmisen tälle kauhistuttavalle tielle, 
toiselta taasen siitä alhaisesta siveellisyyskäsitteestä, joka heissä 
on jo  vallinnut ennenkuin he ovat astuneet ylenkatsottuihin 
riveihin.

»Tahdon levätä raskaan työn jälkeen» —  vastaa työ
läisnainen, joka hankkii itselleen virallisen »piletin» jo  18 
vuotiaana. »Työläisenä on vaikeaa elää, —  vastaa toinen, 
—  palkka on pieni. Ensialussa oli se minulla vain sivu- 
tulotoimena, mutta sittemmin piti olla »piletti» ja jätin muun 
työn kokonaan.»

»Tahdoin saada lapsilleni parempaa ravintoa, mutta 
sittemmin kun lapset kuolivat päätin elää miten vaan sattuu, 
sillä onhan se yhdentekevä miten elää kun ei kerta lapsia 
ole . . .»

Syvää murhe-elämätä todistavat nämä muutamat rivit. 
Siinä näemme äidin, joka on uhranut itsensä lastensa täh
den. Ja  löytyykö tämän jälkeen vielä käsi, joka uskaltaisi 
heittää kivellä tätä onnetonta katunaista?

On niitä paljon sellaisiakin, jotka ovat valinneet tämän 
tien täysin tietoisina sen tarjoamista vaaroista, mutta jotka 
siitä huolimatta eivät ole tahtoneet kieltäytyä siitä syystä, 
että siltä tieltä oli helppo poimia kultakolikkoja ja tulla 
niiden avulla riippumattomaksi ja rikkaaksi.

Tässä esiintyvät silminnähtävästi edessämme sellaiset 
tyypit, jotka eivät tiedä mitä tekevät.

Onpa tämänkin kaltaisia vastauksia kuin: »Omasta 
tahdostani. En tahdo pelastua. »Se oli harras tahtoni . .»

Näissä vastauksissa kaikuu loukatun sielun ylpeä ääni, 
ja kuinka paljon murhetta onkaan sitten tämän äänen takana! 
Kuka voi mitata tuskien suuruutta, missä on se mitta? . . .

Sittemmin on vielä sellaisiakin vastauksia: »Mielistyin 
miehiin» . . . »Ylioppilas petti» . . . »Palvelin ravinto
lassa, enkä varjellut itseäni» . . . »Ympäristö vaikutti» —  
ja paljon muita tähän suuntaan käypiä vastauksia.

Siinä vastaukset ylenkatsottujen kanssaihmistemme. Vas
taukset ovat yhtä kirjavia, kuin itse elämä. Muuttakaamme 
elämä toisellaiseksi, niin katoavat nämä kirjavuudetkin 
itsestään.

— Kuntien velvottaminen kätilöjen hankki
miseen. Senaatti on eduskunnan v. 1907 tekemän ano
muksen johdosta päättänyt pyytää H. Majesteetiltaan lupaa, 
komitean asettamiseen tarkastamaan voimassa olevaa kätilö- 
ohjesääntöä ja erityisestikin sen niitä määräyksiä, jotka kos
kevat kätilöjen valmistamista ja silmällä olisi pidettävä, että 
kunnat vastaisuudessa voidaan velvoittaa ottamaan palve
lukseensa kätilöjä.

Naistemme toimintaa.

— H elsingin N aisosasto  ja  siveellisyysrik ok set. Viime 
tiistaisessa naisosaston  kokouksessa rva Elvira W illm an-E loranta  
alusti kysym yksen siitä, mitä olisi tehtävä niiden siveellisyysrikos
ten joh d o sta , jo ita  viim e aikoina oli tavan takaa esiintynyt. Alus
ta ja  huom autti, että voidaksem m e ym m ärtää tänlaisia luonnotto
m ia ilm iöitä, täytyisi ensin ym m ärtää m iten ihm inen on kehittynyt 
ja  että ym päristö m uodostaa yksilön, ja  että nykyinen yhteiskun
ta jär jestelm ä on turm ellut ihm isen herm oston ja  elim et niin ko
konaan, että tuonlaiset tapaukset kun K aivopuiston him om urha 
on tulos siitä luonnottom asta elintavasta, jo h o n  taloudelliset olot 
ihm isiä pakoittavat. Puhuja m ainitsi, m iten italialainen oikeustie
teen professori Ferri on sanonut, että ihm isellä olevien olo jen  tu
loksena ei o le  vapaata tahtoa, sen mukaan ei rikoksellista pitsisi 
sulettam an vankilaan rangaistukseksi, vaan parantoloihin sentäh- 
den, eitä vaikka ne ovat yhteiskunnalle vaarallisia niin nykyiset 
vankilat eivät anna rikokselliselle ennen kaikkia tarvittavaa luon
nonm ukaista hoitoa. Lait, sanoi puhuja, eivät todista muuta kun 
kunakin aikana eri kansanluokkien voim asuhteita, jo iden  oikeudel
lisuus muuttuu voim asuhteiden kanssa. O ikeustieteen professori 
Forell sanoo , että luonnottom at sukupuolirikokset, ovat sairaaloi- 
suuden ja  herm ostum isen synnyttäm iä, usein perinnöllisyydestä 
johtuvia ilm iöitä. Sukupuolirikokset, sanoi puhuja, ovat tulos siitä 
taloudellisesta kehityksestä, jo s sa  m e eläm m e, sillä niin kauvan 
kun aineellinen toim eentulo on avioliiton perusteena, joka estää 
yksilöt rakkauden joh tam ana suhdettaan rakentam aan, niin kau
van kun rakkautta rahalla ostetaan ja  myydään, niin kauvan tulee 
m yös sukupuolieläm ä olem aan luonnoton. R ikokset poistuisivat, 
jo s  so s ia a lis e ssa  yhteiskunnassa kom m unistien ehdottam a avio- 
liittom uoto, jon ka mukaan rakkaus olisi yksinm ääräävä avioliittoa 
alettaessa ja  joka avioliitto kestäisi ainoastaan niin kauvan kun 
rakkautta olisi. J a  yhteiskunta luonnollisesti huolehtisi lapsista 
eikä vaimo olisi taloudellisten o lo jen  pakosta sidottu suokupuoli- 
eläm ään. Lisäksi sanoi puhuja, että nykyajan avioliitot pakoitta
vat mitä erim ielisem m ät ja  toisiaan vihaavat henkilöt, yhdyselä- 
m ään, jo sta  avioliito issa syntyneet lapset ovat jo  perinnöllisyyden 
kautta onnettom ia ja  herm ostuneita.

K eskustelussa huom autettiin, että olisi kansan naisille yleensä 
tehtävä selvää sekä kehitysopista että sukupuolikysym yksen syistä 
ja  seurauksista ja  toivottiin, että naisosasto  toim eenpanisi yleisiä 
kokouksia, m issä luen to jen  m uodossa tätä kysym ystä selosteltai- 
siin. M yöskin lausuttiin toivom us, että sos.-dem . naisliitto ottaisi 
tä tä  kysym ystä koskevan kohdan huom ioonsa. Erittäin tärkeänä 
pidettiin, että vanhem m ille selostetaan  heidän velvollisuuuttaan 
pitää silm ällä lapsista usein perinnöllisyytenä ilm eneviä itsesaas- 
tutus oireita jo tk a  johdonm ukaisella  hoidolla voidaan parantaa.

M uutam at puhujat huom auttivat m yöskin, että poliisin me
nettely K aivopuiston him om urhan ilm isaam iseksi näyttää varsin 
kum m alliselta.

Kysym yksen täm än puolen joh d osta  päätettiin kehoittaa 
naisosaston  joh tokuntaa kutsumaan y leisen  kokouksen. Lopuksi 
yhtyi kokous seuraavaan ponteen :

»N e räikeät siveellisyysrikokset, jo tka viime aikoina ovat 
tapahtuneet, ovat tulos siitä luonnottom asta yhteiskuntajärjestel
m ästä, jon ka m uuttam isen ainoastaan sosialidem okratian oh jel
m an toteuttam inen voi aikaansaada. Sen  ohjelm an selvittäm i
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seksi kehoittaa kokous s. d. naisliittoa toim eenpanem aan luen- 
noita ja  kustantam aan asiaa valaisevaa kirjallisuutta.»

K okouksessa oli runsaasti osan o tta jia  ja  keskustelu vilkasta.
M. S.

— H elsingin P alvelija taryh d isty s siveettöm yyd estä .
H:gin; palvelijataryhdistyksellä oli y leinen kokous viime sunnun
taina siveellisyyskysym yksen joh dosta . K okouksen p u heen johta
jaksi valittiin Miina Sillanpää ja  sihteeriksi O lga M ajanen.

P u h een joh ta ja  alusti kysym yksen, viitaien m uutam alla sa 
nalla viim eaikoina yhä lukuisim m iksi käyneihin alaikäisten rais
kauksiin, jo ista  K aivopuiston him om urha oli antanut painostusta 
niitä julkisuuteen tuom aan. K ysym yksestä sukeutui varsin vilkas 
keskustelu ja  huom autettiin siinä, että siveelliseen rappeutum iseen 
vaikuttaa hyvin suuressa m äärin taloudelliset olot, ne kun porva
ristossa ovat kehittyneet senlaisiksi, että eläm än vaatim ukset ase
tetaan niin suuriksi, että om aa katia perustavalla täytyy olla joko  
suuri perintö tai pitkä virkaura takanaan, jo llo in  palkka kohoaa 
niin suureksi että hän voi säätynsä mukaan elää. T yöiäisp iireissä 
taas taloudellinen apävarm uus estää aikaiseen avioliittoa perusta
m asta. N uoruusaika käytetään sitten m itä hurjim piin irstailuun 
jok a  ei voi olla seurauksia jättäm ättä  ja  jo k a  lopulta puhkeaa ju l
kisuuteen, luonnottom uuteen saakka kehittyneenä sairaalo isena il
m iönä, jo lla isia  ovat sukupuolirikokset, ei ainoastaan tyttölapsia, 
m utta myöskin poikkalapsia kohtaan. T äm än joh d osta  olisi y leensä 
enem pi kiinnitettävä huom iota kasvatukseen ja  y leensä selitettävä 
kansalle sukupuoli-irstailun seurauksia m. m. sukupuolitauteja 
jo tka m elkein poikkeuksetta seuraavat hillitöntä eläm ää ja  tautien 
ohella on m yöskin puhuttu perinnöllisyydestä, joka sukupuoli- 
irstailijan  jä lkeläisissä  ilm enee usein ruum iillisena sairaaloisuu- 
tena, sekä sen laisissa luonnottom issa teoissa  kuin on K aivopuis
ton him om urha. Ehdotettiin m yäskin huom autettavaksi sos.-dem . 
N aisliitolle, että liitto sam alla kun se ryhtyy kustantam aan pienten- 
lasten hoitoa koskevaa kirjallisuutta, m yöskin ottaisi huom ioon, 
että kansalle olisi selosteltava vanhem pien velvollissudesta hank
kia lääkärin hoitoa lapselle jo s , kuten usein tapahtuu lap sessa jo  
aivan pienenä havaitaan luonnotonta sukupuoliviettiä. Sam oin 
huom autettiin, että kouluissa olisi opetettava lapsille näistä kysy
m yksistä soveliaassa m uodossa. M yöskin lausuttiin, että san o 
m alehdissä olevat n. k. naim ailm oitukset ovat om iaan turm ele
m aan nuorison ihanteita, sillä niistä, usein sangen julkeaan , m uo
toon puetuissa ilm oituksista, saa om aa vakaum usta vailla olevat 
nuorukaiset sen käsityksen että rakkaus on kauppatavaraa, jo lle  
nykyaika ei pane m itään m erkitystä. Sam oin  on Tannerin  op
pien laita, jo ista , niin luonnollisia kun ne väitetäänkin olevan, 
osa  on kaikkea luonnollisuutta vastaan.

Myöskin huom autettiin pika-ajurien m enettelystä, ne kun 
aivan yleiseen, erittäinkin iltaisin ja  öisin ahdistelevat kaduilla 
käveleviä naisia, toisinaan joku herranroikale troskassa, toisinaan 
ilm an. Päätettiin asiasta lähettää ajuriyhdistykselle sekä ajuri- 
palvelijain am m attiosastolle  kirjelm ä. Lopuksi valittiin viisihen
kinen kom itea, jok a  keskustelun perustalla m uodosti seuraavat 
ponn et:

1) E ttä lasten vanhem m at ja  op etta jat pitäisivät silm ällä lap
sia myöskin sukupuolivietin suhteen , jok a  usein perinnöllisesti 
herää lapsissa varsin aikaiseen ja  joka luonnottom uus järk ip eräi
sellä hoidolla parantuu;

2) ja  että kouluissa ensiluokalta alkaen lapsille opetettaisi 
terveysoppia, sekä soveeliiassa  m uodossa sukupuolieläm än m er
kitystä;

3) että kansalle y leensä olisi selostettava irstailuista johtuvia 
sukupuolitauteja ja  niiden perinnöllisyyttä tuleviin sukupolviin;

4) että lausutaan paheksum inen niille lehdille, jo tka ilm oit
tavat n. s. naim ailm oituksia, jo ista  osa on kylläkin aivan viatonta 
laatua m utta osa su oranaisista siveettöm yystarkoituksista lähte
neitä, niinkuin ilm oitukset, jo issa  halutaan herrasm iehille nuoria 
naisia rakkaustoveriksi;

5) että n. s. tannerilaisuus sukupuolikykym yksessä suuressa 
m äärässä sotii tervettä järkeä  vastaan jo ten  sitä työväen luokalle 
vahingollisena on vastu stettava;

6) sekä, että ajuriyhdistykseltä, että ajuripalvelija-am m atti- 
osastolta kysytään, tietävätkö m ainitut yhdistykset, että on pika- 
ajureita, jo tk a  varsin ju lkeasti antautuvat naisia pyydystelevien 
herro jen  palvelukseen, täten m öytävaikuttaen tärkeän paheen 
edistäm istä. M. S.

— T am p ereen  äitien  osaston  koko uksessa  t. k. 8 p. oli 
keskustelun aiheena kysymys kirkon ja  valtion erottam isesta. A lus
ta ja  selosti m itenkä kristinusko alkujaan oli köyhien ja  sorrettu
jen  etu ja puoltava ja  yhteiskunnallisia väärinkäytöksiä tuom itseva, 
m utta valtioitten viralliseksi uskonnoksi tunnustettuna on siitä 
tullut vallassaolijo ille  ase, jon ka avulla he pitävät työläisluokkaa 
tietäm ättöm yydessä ja  kuuliaisuudessa. Kun valtio ylläpitää kirk
koa, pakoittaa se nekin kansalaiset, jo tka eivät kirkon oppia hy
väksy, eivätkä kirkollista laitosta käytä, m aksam aan v ero ja  kirkon 
ylläpitäm iseen. T ästä  ja  sitä yhteyttä seuraavista ihm isten om an
tunnon vapautta rajoittavista kahleista ei päästä m uuten kun

eroittam alla kirkko valtiosta, silloin on uskonnollakin m ahdolli
suus ja lo stu a  ja  puhdistua siitä saastasta, joka siihen on täyty
nyt yhdistyä, että se on voinut palvella sortoa ja  väkivaltaa. K es
kustelussa yksim ielisesti kannatettiin kirkon erottam ista valtiosta 
sekä tuotiin esille, että työläiset vastustavat sitä ainoastaan tietä
m ättöm yydestä ja  porvarisluokka etu jen sa tähden. Jo s  kerran 
saataisiin kaikki kirkon kuuliaiset opetuslapset sellaiseen  paikkaan, 
jo s sa  heille asiata selitettäisiin , niin eivät hekään silloin asiata 
oikein ajateltuaan sitä vastustaisi.

Päätettiin  kaikin keinoin harjoittaa agitatsionia asian hy
väksi.

K eskusteltiin siitä ikävästä tosiseikasta, ettei täkäläisten työ
v äen jär jestö jen  toim im iesten vaim ot edes kuulu osastoon , toiset 
sanoivat, e tt’ei heidän m iehensä laske heitä kokouksiin, koska 
pelkäävät vaim ojensa oppivan siellä  vaatim aan itselleen ihm isar
voa, to iset arvelivat, p o issaolon  syyksi vaim ojen om an velttouden. 
Syksyn tullen päätettiin heille toim ia oikein hyväohjelm ainen vas- 
taanottokokous.

V ielä oli kokouksessa runonlausuntaa ja  luettiin osaston 
nyrkkipainossä ilm estynyt sanom alehti, sekä valittiin sille toim it
tajat.

Seuraava kokous pidetään 1 p:nä kesäk.

— Prostitutsionin vastustam iskokous Pie
tarissa. »Valkoista orjakauppaa» vastustavan kongressin 
kokouksessa on m. m. tehty seuraavat päätökset: naisten 
suojelusta varten tehdastyössä on asetettava erityisiä nais
puolisia ammattitarkastajia, jota paitsi yötyö on kiellettävä. 
Naisille on myönnettävä oikeus ottaa osaa lainsäädäntölai- 
tosten työhön tällä alalla. Prostitutsionia vastaan ehdotetaan 
erityisiä toimenpiteitä ja vaaditaan kovennettua rangaistusta 
alaikäisten viettelemisestä. Samoin ehdotetaan toimenpiteitä 
pornografian (siveettömän kirjallisuuden) vastustamiseksi. K o
kouksessa oli läsnä yli 30 0  osanottajaa, niiden joukossa 
paljon yhteiskunnallisia toimimiehiä, naisyhdistysten edus
tajia y. m. Vankilan ylihallituksen päällikön apulainen Boro- 
vitinov ehdotti puheessaan, että naisten suojelusyhdistys 
ottaisi ohjelmaansa sellaisen kiellon aikaansaamisen, ettei 
alaikäisiä tyttöjä saisi ottaa haureuslaitoksiin. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin duuman jäsen von Anrep, joka 
lausui toivomuksenaan, että kokous herättäisi yhteiskunnan 
taisteluun yhtä häpeällisintä ilmiötä vastaan elämässämme.

V. de Planson luki naisten suojelus-yhdistyksen 10-vuo- 
tiskertomuksen, kosketellen valkoisten orjain kauppaa. Euro- 
pasta viedään naisia Turkkiin, Kiinaan, Intiaan, Etelä-Ame- 
rikaan y. m.

Moskovan työläisten edustaja Pavlov valitti, että rait
ti uskokoukseen osaaottaneiden työväen edustajain kova koh
talo, ammattiyhdistysten vainoaminen ja nykyiset valtiolliset 
olot ovat estäneet monta kokoukseen saapumasta. Akatee
mikko Behterev puhui sukupuolitaudeista, siveyden hyö
dystä ja  haureuslaitosten vahingollisuudesta.

Kokous päättyi sunnuntaina 25  p. huhtikuuta.

— Fitchburgin kouluissa on syksystä 1909 
alkaen otettu käytäntöön 8-vuotinen koulukurssi, alkaen se 
6 vuoden iästä ja päättyen 14 vuoden ikään, jolloin oppi
las voi siirtyä korkeakouluun. Ennen kurssi on ollut 9 
vuotinen, 5 vuoden iästä 14 vuoden ikään. Ensi syksynä 
ei siis enään 5-vuotisia lapsia alempaan kouluun oteta vas
taan. Keskimäärin on 248  lasta niin nuorena ennen kou
luun otettu, joka määrä nyt tulee kouluissa vähemmän ole
maan, vähentäen jossain määrässä opettajienkin tarvetta. O p
pilaita oli lukuvuoden alkaissa Fitchburgin kouluissa kaik
kiaan 9 52 . Tällätavoin toteutetaan Amerikassa pohjakou- 
luaatetta! __________

— Asiamiesten jotka ovat velkaa edellisiltä 
vuosilta, tulee viipymättä tilittää maksettavansa 
konttoriin. Huom! Osuuskunta kokouksessaan  
velvoitti hallinnon julkaisemaan laiminlyönei
den nimet. Konttori.


