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Miina Sillanpää.

M i i n a  S i l l a n p ä ä :

Äänioikeuskysym ys oli ratkaistu, vaalipäivä määrätty, 
Suomen kansa valmistautui ensimmäisiin vaaleihin, joihin 
kansan syvät rivit pääsivät osallistumaan. Ensi kerran tunsi 
Suomen mies ja nainen, että heilläkin oli kansalaisoikeudet, 
oikeus lähettää omia edustajiaan lakiasäätävään eduskuntaan, 
esittämään siellä työväestön tarpeita. Ensimmäinen työväen 
vaaliohjelm a oli laadittu ja ensimmäiset ehdokkaat oli ase
tettu. Joutuipa listoille allekirjoittanutkin, jonka Helsingin 
emännät olivat tehneet tunnetuksi kohdistamalla palvelija - 
kysym yksen kärjen minun persoonaani, he kun uskoivat, et
tä jos minä joutuisin sivuun, niin koko palvelijatarliike lak
kaisi. Allekirjoittanutta pommitettiin yksityisillä häväistys- 
kirjeillä ja sanomalehtihyökkäyksillä,- olin m yöskin kapakka- 
viisujen seisovana ohjelm a-aiheena. Oliko sitten ihme, että 
minusta täten tehtiin tunnettu työläisnainen, joka jo u 
tui ansioituneimpien mukana edustajaehdokkaaksi. Ja niin 
alkoi vaalivalistustyö, joka silloisissa oloissa oli toista kuin 
nykyään. Jouduin kulkemaan maaseudulla, jossa ei ollut 
vielä työväentaloja, eikä muutenkaan sopivia kokoushuonei
ta, mutta sitä enemmän innostusta ja uskoa tulevaisuuteen. 
Kuljin  monessa paikassa, mutta yksi kokoustilaisuus on eri
koisesti jäänyt mieleeni. Kun ei ollut työväentaloa, oli vaa
likokous järjestetty erääseen yksityisasuntoon, jossa oli suu
ri tupa, vähäinen kamari ja eteinen. Yleisöä saapui kuiten
kin niin paljon, että se ei mahtunut huoneisiin, täyttyi etei- 
nenkin ja suuren osan oli palattava takaisin. Kokouksen 
osanottajat olivat suurimmalta osalta torppariväkeä, mäkitu
palaisia ja työläisiä. Naisia oli runsaasti mukana. En enää 
muista mistä puhuin, nähtävästi jostain vaaliohjelm akohdas- 
ta, yleisö ja minä hikoilimme kovasti, sillä ilma matalassa tu
vassa lämpeni sietämättömäksi, olin hiestä aivan märkä, 
mutta yleisö seurasi tarkkaavaisesti puhettani ja minä todis
tin toista tuntia. Ei kai esityksessäni suurta elämänviisautta

ollut, mistäpä sitä olisin saanut, juttelinban vaan jokapäiväi
siä tunnettuja asioita, kerroin mitä asioita oli vaaliohjelm aan 
otettu. Puheeni loputtua nousi eräs vanhempi naishenkilö, 
tuli luokseni, löi tuttavallisesti olalle ja huudahti, »ihan kuin 
minun suustani». Tämä on ollut paras kiitos mitä m illoin 
kaan olen esiintymisestäni saanut, ja se on tullut m yöskin  
ohjeekseni elämäni varrella, pyrkiä sanottavassa niin yksin 
kertaiseen m uotoon, että kuulijakunta sen ymmärtää. Se on 
m yöskin ollut varoituksena mennä esittämään asioita todel
lisuutta räikeämpinä, koska todellisuus on jo  kyllin räikeä 
itsessään.

Ensimmäisestä vaalimatkasta on muuten sanottava, että 
niin alkeellisissa oloissa kuin elettiinkin, oli matka kuin rie
mukulkua, kaikkialla iloittiin ja riemuittiin, olihan saatu 
ensimmäinen suuri voitto, voitto joka aukaisi suljetut por
tit aloille, joihin ei työväestö siihen saakka ollut päässyt. Ja 
sen merkityksen työväestö ymmärsi, he olivat suljettujen
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uun voitto
Ijetut portit...

porttien takana itse seisoneet, kunnes »aukene» vaatimus oli 
tullut niin voimakkaaksi, että portit aukenivat, ja vakavasti 
valmistauduttiin m yöskin porttien toisella puolella valtausta 
toimittamaan. Jos nykypolvella olisi vielä sama usko, o li
simme paljon lähempänä päämääräämme, kuin mitä n ykyi
senä rikkirevittynä aikakautena voim m e olla.

Anni Huotari.

M a ria
L a in e -P a a s o .

I d a  A  a l i  e ' T  el ]  o :
»Saa, kun tahtoo, voi kun viitsii», sanoo sananlasku. K un 

kääntää katseensa noin 40 vuotta taaksepäin Suomen naisen 
ja etenkin työväenluokan naisen asemaan, niin havaitsee 
todeksi yllämainitun sanonnan. Olihan työväen- ja naisliik
keen toiminta alkuvuosina heikkoa ja koko työväenluokan 
elintaso hyvin alhainen. Mutta kehnoin kaikista oli naisen ase
ma. Työm iehen työpäivän pituudella, varsinkin ansiotyössä, 
oli sentään jokin  raja, mutta naisella sekin oli melkein m i
tätön. Tiedettiin, että naisten oli jatkuvasti raadettava. K ai
kesta huolimatta on tämä luokka kyennyt hankkimaan itsel
leen kymmenessä vuodessa kansalaisoikeudet. Niiden edes
tä onkin täytynyt sekä tahtoa että viitsiä ponnistaa.

Se epäinhimillinen asema, jossa nainen silloin oli sekä k o 
dissa että yhteiskunnassa, pani hänet vihdoin ajattelemaan 
parannusta siihen. Ensimmäinen yhteistoimintamuoto, johon 
naiset ottivat osaa, oli raittiusliike, mutta myöskin työväen
liike veti heidät mukaansa. He alkoivat perustaa omia osas
tojaon, kasvattaa voimiaan yhdistystoiminnassa sekä luotta
mushenkilöitä omasta sukupuolestaan. Kun näin oli päästy 
alkuun yhdistyselämässä ja saatu siinä tottumusta, oli laa
jennettava toiminta m yös yhteiskuntaan. Mutta millä pääs
tä eteenpäin ilman valtiollisia oikeuksia. Niinpä nyt alkoi 
taistelu sananvallasta yhteiskunnassa. Tämä työ kävi ku i
tenkin hitaasti, sillä suurin osa työläisnaisista oli niin huo
nossa taloudellisessa ja henkisessä asemassa, etteivät vähällä 
heränneet tajuamaan asemaansa ja keinoja sen parantami
seksi.

Kun vuosisadan vaihteessa Venäjän vallanpitäjäin häikäi
lemätön sorto maatamme ja sen kansan oikeuksia kohtaan 
alkoi, sai se nuoren työväenliikkeemm e yksim ielisen eheänä 
vastaansa. Nyt olikin Suomen työväenliike muuttunut m il
tei yksinomaan valtiolliseksi liikkeeksi. Sen parhaat voim at 
ryhtyivät rohkeasti taistelemaan oikeuksiensa puolesta val
takunnan sortajia vastaan. Tässä taistelussa kasvoimme ja 
kypsyim m e poliittiseksi puolueeksi, herätimme Suomen eri 
kolkilla asuvat kansalaiset seuraamaan maansa asioita, luke
maan sanomalehtiä ja kirjallisuutta. Edellä kerrotussa tais
telussa katsonkin maassamme valtiollista valtaa vailla ollei
den naisten ja miesten kypsyneen käsittämään, että heidän 
on itse päästävä luomaan ja  turvaamaan valtakuntansa si
säiset ja ulkoiset asiat ja lainsäädäntö. Sorrostaan vasta h e
rännyt kansa alkoi nyt koko innostuksensa voim alla vaatia 
oikeuksiaan, jotka se m yös voitti itselleen.

Ensimmäinen vaalitaistelu oli hyvin vaikea. Ensiksi oli 
kansa opetettava äänestämään, vetämään viirua, sekä teh
tävä selväksi vaalilaki. Esim. naiset oli saatava käsittämään, 
etteivät he menetä uskontoaan, vaikka he käyvät äänestä
mässä ja  paljon muuta.

Eduskuntaehdokkaaksi asettuminen kävi helposti, sillä en 
uskonut tulevani valituksi, mutta kun sitten tulinkin, niin
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