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Kesäinen virkistyspaikka Mikkelin työläis
naisille ja -lapsille.

M ikkelin sos.-dem. Naisyhdistyksen kokouk
sessa maalisk. 19 p :nä päätettiin tulevaa kesää 
varten vuokrata huvila, jossa työläisnaiset ja  -lap
set voivat viettää kesäisiä lomahetkiään. Asiaa 
eteenpäin kehittämään valittiin johtokunnan li
säksi 5 jäsentä kesäsiirtolatoimikuntaan. Toim i
kunnalle annettiin valtuudet vuokrata huvila ja  
muutenkin järjestää kesäsiirtolakysymys.

TULin Nuorten ohjaajainkurssit.
N eljä viikkoa kestävät nuortenohjaajainkurssit 

toimeenpanee Työväen Urheiluliitto Helsingissä 
Jyryn voimistelusalissa ensi huhtikuun 18 p:stä 
toukokuun 13 p:ään.

Sortavalan Sos.«dem. Naisyhdistys 
5-vuotias.

T.k. 19 p :nä tuli kuluneeksi S vuotta Sortavalan 
Sos.-dem. Naisyhdistyksen perustamisesta.

Tampereen Sos.-dem. Naisyhdistys 
arpajaishankkeissa.

Tampereen Sos.-dem. Naisyhdistys on saanut 
luvan toimeenpanna 100,000 arpaa käsittä
vät arpajaiset vuoden 1922 aikana, kesäsiirto- 
lansa rakennusrahaston hyväksi. A rpojen hinta 
tulee olemaan 1 mk.

Eduskuntavaalivalmistelut.
Porin Sos.-dem. Naisyhdistyksen kokouksessa 

asetettiin ehdokkaiksi tulevia eduskuntavaaleja 
varten seuraavat puoluetoverit: V . Tanner, Fanny 
A hlfors, Miina Sillanpää, Hilm a Laine, H j. A h l
fors ja  V . Korhonen.

Toejoen Sos.-dem. Naisyhdistys on eduskunta- 
ehdokkaiksi asettanut Fanny A hlforsin  ja  Kalle 
Lammisen.

M ikkelin Sos.-dem. Naisyhdistyksen kuukausi- 
kokouksessa maalisk. 19 p :nä keskusteltiin edus
kuntaehdokkaista ja  päätettiin yksimielisesti yh
tyä kannattamaan jo eduskuntaehdokkaaksi ase
tettua H ilm a V alj akkaa.

Laki avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista 
eduskunnan käsiteltävänä.

(M iina Sillanpään lausunto.)

K un katselee avioliiton ulkopuolella syntyneitä 
lapsia koskevaa lainsäädäntöä, niin huomaa, että 
yhteiskunnan valtaa käyttävä luokka on tahtonut 
suojata itsensä tekojensa seuraamuksilta. H errat 
lainlaatijat pitivät huolta siitä, ettei miehellä ollut 
velvollisuutta luvattomasta yhdynnästä syntynee
seen lapseen nähden. Teko ei ollut rangaistava 
vaan seuraus. Siksipä vuoden 1734 laki rankaisi 
äitiä ja  lasta, joka oli uskaltanut ilman kirkon lu
paa syntyä, eikä myöntänyt lapselle perintö
oikeutta edes äitiinsä, puhumattakaan isästään. 
K uvaavaa senaikaiselle oikeuskäsitteelle on, että 
laki, joka kielsi avioliiton ulkopuolella syntyneeltä 
lapselta oikeuden periä vanhempansa, myönsi 
vanhemmille oikeuden periä avioliiton ulkopuo
lella syntyneet lapsensa. V . 1878 laissa tunnus
tettiin avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi jo 
puolittain äitinsä lapseksi siten, että sellaiselle lap
selle myönnettiin oikeus periä äitinsä mutta vain 
puolet siitä, mitä avioliitosta syntyneet lapset peri- 

•'•vät. Isää laki sen sijaan edelleen asettui suojaa
maan, joten avioton lapsi ei vieläkään saa periä 
isäänsä eikä isänsä sukulaisia. Siis edelleen ran
gaistaan viatonta lasta, teon seurausta, -ei tekoa.

Sillä että avioton lapsi tehtiin perinnöttömäksi, 
selitettiin pyrityn muka siveellisyyttä kohotta

maan. Siitä kyllä olikin tuhoisa seuraus turvatto
malle äidille ja  lapselle.

Sitävastoin viettelijää •—  isää •—  ei asetettu 
mitenkään rangaistavaksi, vaan myönnettiin vielä 
oikeus vannoutua vapaaksi isyydestä samaan ai
kaan kun äidiltä kiellettiin oikeus valallaan todis
taa kuka oli —  lapsen isä. Tällainen oli laki. 
Lapsen teki se perinnöttömäksi samalla kun se 
kielsi petetyn, hyljätyn äidin todistusten puut
teessa vannomasta, että hänenkin lapsellaan on 
isä, joka ehkä peläten yhteiskunnallista ase
maansa, sukulaisuus-suhteitaan tai muuta kyynil- 
lisesti vannoi ja  kieltäytyi täyttämästä isän vel
vollisuuttaan. K un laki oli tällainen, niin ei ihme, 
että yleinen mielipide muodostui samanlaiseksi. 
Avioton äiti äpärälapsineen oli yhteiskunnan ulko
puolella, yhteiskunnan hylkiöitä molemmat. K a t
santokanta oli yhtä raaka kuin lakikin, langennut 
huonomaineinen nainen ja  äpärälapsi olivat kuin 
saastutetut, ruttotautiset, joita jokainen katsoi oi
keudekseen, kohdella niin huonosti kuin mahdol
lista.

Aviottomani lasten kasvatuksesta ei ole ollen
kaan pidetty huolta, vaan ovat he jätetyt koko
naan kasvatusta vaille. Seurauksena on ollut, että 
yhteiskunta on saanut tuntuvasti maksaa laimin
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lyöntinsä. Esitän tässä tohtori A . H ei
kinheimon kirjasta, nimellä ” A viotto
mia lapsia ja  heidän äitiänsä” erään 
lausunnon. K irjo itta ja  sanoo:

”  Tällaisissa olosuhteissa lapsi kasvaa 
ja  varttuu. M utta tuo aviottoman lap
sen nimitys, joka suorastaan luetaan 
hänen nimeensä kuuluvaksi, se on aina 
muistuttamassa häntä siitä, että hänen 
ei suinkaan sovi luulla itseänsä mui
den kunniallisten ihmisten vertaiseksi.
Onko siis kumma, jos nuoressa nai
sessa, joka on oppinut rakastamaan 
tuota yhteiskunnan hylkimää ” itsel- 
lisakkaa”  omana äitinänsä, ja  joka 
ymmärryksen kehittyessä yhä selvem
min huomaa, että jos äiti olisikin ereh
tynyt, niin ainakin hän, lapsi, on syytön 
kaikkeen siihen ylenkatseeseen ja  hä
väistykseen, jota hän pahaisesta tyttö
lapsesta saakka on saanut joka paikassa 
kokea ■—  jos hänessä, jonka povessa 
naisellisen puhtauden vaatimus voi olla 
yhtä voimakas kuin konsanaan kun
niallisen talontyttären, vihdoin syttyy 
katkeruus —  syvä katkeruus tuota ih
m isarvoa polkevaa, nurjaa yhteiskun
taa kohtaan ja  hän melkeinpä uhalla 
päättää näyttää koko maailmalle, että 
on hänkin nainen, niinkuin nuo muut
kin •—  ainakin yhdessä merkityksessä.
Ja sitten mikä ääretön erotus talontyt
tären ja  ” itsellisakan” tyttären lankee
muksen vä lillä ! Toisella on aina ystä
viä, jotka voivat häntä sääliä jopa koet
taa hänen häpeäänsä peitellä; toista ol
laan valmiit ulos potkimaan, ei tahdota 
nähdä mailla halmeilla, ■—  ” Semmoinen 
se oli sinun äitisi, semmoinen olet 
sinä ja semmoinen tulee sinun kaka- 
rastasikin. K yllä  te olette . sitä ijankaikkista 
joukkoa!”  ■—  Tarvinneeko huomauttaa, kumpi 
kohtelutapa on enemmän omiansa langennutta 
nostamaan.

Nämä seikat minun mielestäni riittävästi selit
tävät sen yleisesti huomatun tosi-asian, että ” kylä- 
huoran”  asema niin mielellään menee perintönä 
äidistä tyttäreen. N e ovat myös omiansa viitto
maan suuntaa, mihin olisi pyrittävä, jos mieli 
saada epäkohta korjatuksi.”

Lakiehdotuksessa esitetään ikärajaksi, johon 
saakka huoltovelvollisuus olisi ulotettava, 17 V. 
Edustaja K aila vaati ikärajan alennettavaksi 16 v.

koska, kuten hänen sanänsa kuuluivat ” ei ole hy
väksi, jos nuori ihminen on liian kauvan elätettä
vänä” . Edustaja Kailan mielestä on nuorelle ih
miselle vahinkoa jos häntä avustetaan 17 ikävuo
teen saakka. Virkamiesperheiden lapsille makse
taan eläke 21 vuoden vanhaksi, enkä ole kuullut 
kenenkään sanovan siitä heille koituvan vahinkoa. 
Mutta tässähän onkin kysymys ■—  aviottomista 
lapsista. K oska mielestäni avioliiton ulkopuolella 
syntyneet lapset myöskin tarvitsevat ammatti- 
oppia kyetäkseen elämän taistelua kestämään, eh
dotan, että eläkevelvollisuus uletutetaan 18 ikä
vuoteen.

Osuuskauppaliike on vallankumouksellinen voima.
Jean Jaures.


