
Hallituksessa naisten asian
tuntemus välttämätön

Uuden hallituksen kokoonpanoa kaa
vaillessa ei kukaan ole vahingossakaan 
sanonut, että siellä kaivattaisiin nais
ten asiantuntemusta. P u olu epoliittiset 
katsantokannat katsotaan riittävän, ja 
että niitä vain miehe*- ym märtävät. Ja 
kuitenkin meillä on naisia, jotka ni;s- 
säkin asioissa kykenevät kilpailemaan 
miesten kanssa. Ja niitä löytyy vähin 
jok a  puolucryhmässä. Tästä ovat useat 
huom attavimmat miesedustajat anta 
neet kiitettäviä lausuntoja naisista 
yleensä ja oman ryhmän naisista erik
seen. Sos.-dcm. ryhmän puheenjohtaja 
antoi viim e vuonna ryhm äm m e naisista 
sanomaleht.ihaastattelijalle lausunnon, 
jossa  sanoi mm.: ''T ahtoisin  sanoa — 
aivan vilpittömästi —  että. naisedusta
jat ovat yleensä keskitasoltaan mies- 
edustajain keskitason yläpuolella. ’ 
Mutta vaikka näin on ,ei meiltäkään 
ole hallitukseen kelvannut muuta kuin 
yksi 1927 Tannerin hallitukseen ko
keeksi, lieneekö siitä saatu niin huono 
kokemus, ettei ole toista kertaa edes 
uskallettu yrittää.

Eduskunta on hallitusfoiminnalle 
hyvä koulu. Meillä on eduskunnassa 
naisia .jotka ovat saaneet hyvän alku- 
koulun, ja  joiden luulisin voivan kil
pailla meidän parhaitten miesten kans
sa, Mainitsen m uutam ia: A ino Lehto, 
koski, ollut, eduskunnassa vuodesta 
1919. Oii ensin Perustusvaliokunnan

»IEN S O S I A L I D E M O K I U
jäsen ja  vuodesta 1932 valtiovarainva
liokunnan jäsen, jossa on jatkuvasti. 
Täällä hän on oppinut tuntemaan val
tion  raha-asiain hoidon, sekä sosiaa
lista huoltoa, terveydenhoitoa, ja  koti
taloutta koskevat asiat, jotka  tuntee 
kuin viisi sormeaan .Jäsenenä useissa 
valtion komiteoissa, joissa paljon käy
tetty asiantuntijana. Osallistunut ulko
maan kongresseihin. Toinen vanha 
eduskunnan jäsen M artta Salmela- 
Järvinen, valittu eduskuntaan 1939, 
kunnanvaltuuston ja  m yöskin kaupun
ginhallituksen jäsen. Naisliiton sih
teeri, jäsen sd. puoluetoimikunnassa ja  
lukem attom issa toimi- ja lautakun
nissa. Paljon käytetty edt.skuntatehtä- 
vissä, mm. ulkom ailla puoluekongres
seissa. Tunnettu pystyvänä ja  sosiaa
lisesti valveutuneena, jo i 'e  ei mikään 
sosiaalinen huoltotyö enempi kun val- 
tiopolitiikka ole vierasta. Sitten vielä 
on syytä mainita nyt uutena jäsenenä 
eduskuntaan valittu Sosiaalimuseon 
hoitaja Tyyne Leivo-Larsson, naisliiton 
puheenjohtaja, valtuuston varapuheen
joh ta ja  ja  lastensuojeluJautakunnar, 
puheenjohtaja. Jäsen sd. puoluetoimi
kunnassa ja  lukemattomissa yhdistyk
sissä ja  komiteoissa, osallistui äsket
täin sos.-dem. puolueen edustajana 
W ienin puoluekongressiin. Nauttii 
suurta arvonantoa eri puolueiden kes
kuudessa.
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