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Katri Ritavnori

” Ensimmäiset vaalipäivät 
olivat jnhla-aikaa”

Miina Sillanpää 

” Vanha sisuni nousee vielä!’
Talousneuvos Miina S i l l a n p ä ä ,  

joka on ollut eduskuntatyössä mukana 
alusta lähtien ja on nyt eduskuntam
me "ikäpresidentti" sekä ainoa halli
tuksessakin ollut nainen, muisteli men
neitä ja lausui muutaman kirpeän sa
nan nykyisestäkin asiain tilasta,

Kur, naiset ensi kerran pääsivät 
vaaliuurnille, oli innostus suuri, kertoi 
talousneuvos Sillanpää. Työläisnaiset 
pitivät naisten liittokokuksen, jossa 
selostettiin vaaliohjelmaa ja osoitet
tiin oikein kädestä pitäen, kuinka vii
va on vedettävä Järjestettiin myös 
"kenraaliharjoituksia” , koevaaleja
” vaalilautakuntineen” ja opastuksi-

i neen. Mutta tästä kaikesta olikin seu- 
I rauksena, ettei ensimmäisissä vaaleis. 
i sa tullut virheellisiä ja hylättyjä vaali- 
| lippuja niinkään paljon kuin myöhem
missä.

Uuden yksikamarisen eduskunnan 
kokoontuessa ensimmäiseen istuntoon
sa Palokunnantaloon, joka silloin toimi 
eduskuntatalona, oli meno sinne kuin 
kujanjuoksua suurten yleisömäärien 
kokoonnuttua katuvierille katsomaan 
etupäässä uusia naiskansanedustajia. 
Aluksi heihin kiinnitettiin myös leh
distössä runsaasti huomiota., pohdit
tiin, ottaisivatko he erityisen univor
mun, selostettiin jonkun puseroita jne. 
Myös ulkomaisia kirjeenvaihtajia oli 

! I saapunut katsomaan tätä uutta ihmet- 
I tä, naista eduskunnassa, ja odotettiin 

*  hänen saavan aikaan jonkinlaisen val_ 
f lankumouksen. Miesedustajat suhtau

tuivat virkasisariinsa koko lailla mu
kavasti, alussa ehkä vähän yliolkaises
ti Pian totuttiin kuitenkin naisessa 
näkemään vain aivan tavalleen kan
salainen, jolla ei ollut mitään erityisiä 
taipumuksia” ja oireita, vaan joka ajoi 
asioita siinä kuin muutkin. Eihän 
kaikki heti hankauksitta käynyt. Nai
silla on vasta nyt ensimmäinen varsi
nainen kulttuurisukupolvi. Me emme 
olleet saaneet mitään sivistysperintöä. 
Monet meistä, kansanedustajina olleis
ta työläisnaisista, mm minä, emme ol
leet saaneet edes kansakoulusivistvstä 
oppikouluopetuksesta puhumattakaan. 
Äänioikeustaistelussa ja järjestötoi
minnassa oli tosin saatu hieman har
jaannusta julkiseen elämään, mutta 
tarvittiin vielä lisäkoulutusta, oli luet
tava. kirjallisuutta sekä syvennyttävä 
asioihin. Alussa se tahtoi olla haja
naista ja hankalaa, mutta vilpitön ha
lu päästä toimimaan mahdollisimman 
tehokkaasti yhteiseksi hyväksi auttoi 
paljon.

N aiset to iva t m ukanaan eduskun
taan kokonaan uuden m aailm ankat
som uksen. M iehet olivat aina tottu 
neet katsom aan kaikkea miehen 
silmin.

Ei huomattu, että esim. perheenäitejä 
oli olemassakaan. Siitä lähtien on mon
ta kotien ja äitien hyväksi koitunut
ta lakia saatu hyväksytyiksi. Paljon 
on kuitenkin vielä tekemättä. Tämä 
aika on erittäin kriitillistä perheen- 
emämnille. Kaikkien vaatiessa koro
tettuja palkkoja ja lyhyitä työpäiviä 
heidän työnsä helpottaminen on unoh
dettu täysin. Pian onkin odotettavissa, 
ettei kukaan halua astua hänen pai
kalleen, mihin Ruotsissa r-s jo osittain 
tultukin.

Naiskansanedustajien m äärä oli
si saatava kohotetuksi nykyisestä 
ainakin niin suureksi, että jok a  vaa
lipiiristä valittaisiin vähintään yksi 
nainen,

joka voisi suorittaa valistustyötä pii
rissään. Naisiin suhtaudutaan kuiten
kin jatkuvasti sangen kriitillisesti, 
juuri kukaan ei tahdo olla ehdokkuu
den arvoinen, kun sen sijaan edu.skun-
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maila. Heidän joukossaan voi olla sel
laisia, jotka eivät ole yhtään kertaa 
suutaan avanneet ja jotka ovat puolet 
istuntoajasta poissa, mutta tämä ei ole 
mitenkään käynyt heidän arvolleen. 
Esimerkkinä siitä, että naiset yhä hel
posti syrjäytetään tärkeiltä yleisiltä 
palikoilta, on entisen kansantaloudelli
sen neuvottelukunnan — siinä oli yksi 
nainen —  asioita hoitava talousneu
vosto, jonka jäsenet ovat yksinomaan 
miehiä. Kuitenkin tämä neuvosto jou
tuu tekemään ratkaisun mm. naisten 
osapäivä työk.ys.ymykseasä Tällainen
saa vanhan sisuni nousemaan!

oloihin ja kuuluttaneet käsitystään 
"naisen on vaiettava yhteiskunnassa” , 
ovat hävinneet.

’Oman kodin kehittämisestä 
yhteiskunnalliseen 

toimintaan”
Naisten äänioikeustaistelussa kulki 

sivistyneistö eturivissä, mutta myös 
maalaisemännät reagoivat siihen var
sin voimakkaasti, kertoi talousneuvos 
Helena V i r k k i .  Osanotto ensimmäi
siin vaaleihin oli suhteellisen vilkas, 
runsaampi kuin seuraaviin. Maaseu
dun emännät ovat olleet niin kiinteäs
sä työssä eivätkä ulkopuoliset seikat 
ole niin paljon horjuttaneet heidän 
elämäänsä kuin eräiden muiden, että 
valtiollinen vastuuntunto ei ole ehkä 
päässyt heissä tarpeeksi kehittymään. 
Varsinkin myöhempinä vuosina työ
voimatilanteen huonontuessa maaseu
dulla ennen kaikkea pienten ja keski
kokoisten viljelmien emäntien aika on 
nennyt kokonaan kodinhoitoon.

Olen aina pitänyt sangen tärkeänä 
perhecnem ännän työn  nostam ista ja  
kotitalouden  osuuden huom ioim ista 
kansantaloudessa.

Niinpä jokaisen yksityisen perheen- 
emännän olisi tiedettävä ja tunnettava 
tehtävänsä sekä etsittävä kehittymis
mahdollisuuksia. Oman kodin ja oman 
persoonallisuuden kehittäminen taas 
tempaa naiset mukaan myös yhteis
kunnalliseen toimintaan.

R va  K atri R i t a v u o r i ,  jo k a  on 
"perhecnem ännän päätoim estaan” huo
lim atta ottanut osaa  yleisiin asioihin
mm. sortovuosien aikaisen vastarinta
liikkeen, kagaalin, sekä nuorsuomalai
sen ja myöhemmin edistyspuolueen jä
senenä, muisti sangen elävästi naisten 
äänioikeustaistelun ja ensimmäisten 
vaalien ajat. Naisten äänioikeuden saa
vuttamiseksi tekivät eturivissä innos
tuneesti työtä Maikki F r i b e r g ,  Lu. 
c.ina H a g m a n, Tekla H u 11 in ja 
Anni F u r u h j e 1 m, jotka rva Rita
vuori henkilökohtaisesti oli tuntenut. 
Yleisiä kokouksia sekä puhetilaisuuk
sia oli tuhka tiheään. Ne pidettiin 
yleensä vain naisten herättämisen mer
keissä, mitään naisten jakautumista 
puolueisiin ei silloin vielä ollut tapahtu
nut. Ajoipa Maikki Friberg kaunopu
heisesti

erityisen naisten puolueen perusta
m ista, jossa naiset yhteisesti olisivat
karsi,noituneet puolustam aan oikeuk
siaan m iehiä vastaan.

Hänen suureksi surukseen tästä ei tul
lut mitään. Mm. Lucina Hagman kan
natti ajatusta naisten osalktlumisesta 
työhön maan ja yhteiskunnan hyväksi 
käsi kädessä miesten kanssa, mihin hä
nen yhteiskouluaatteensakin tahtäsi, 
Tekla Hultin, filosofian tohtori ja maan 
ensimmäinen sanomaltntinainen, joka 
muuten on ollut "Päivälehden” toimi
tuskunnan jäsenenä, oli palavan innos
tunut, mutta osasi samalla järkkymät
tömän loogillisesti "puhua miehet ym 
päri". Nämä naiset saivatkin asiaansa 
puolustamaan myös monta valistunut
ta miestä, joista eräinä huomattaviin. 
pina mainittakoon Uno B r a n d e r  ja 
Oskari M a n t e r e .

Ensimmäiset vaalipäivät olivat juh- 
I.a-aikaa. Perheet kokonaisuudessaan 
kokoontuivat äänestyspaikoille katso
maan, miten äiti nyt ensimmäisen ker
ran on äänestämässä isän kanssa. Nai
sia oli kovasti valistettu ja koetettu 
saada heidät ymmärtämään uuden yh
teiskunnallisen oikeutensa merkitys. 
Vasta kun juhlahumu oli ohi, selvisi, 
kuinka valistumattomia naiset olivat 
vaalikelpoisiksi kansan jäseniksi. Oli 
välttämätöntä saada naisille lisää tai
toja, valistusta ja tietoja, jotta heistä 
olisi tullut yhtä päteviä kuin miehet
kin moniin nyt avautuviin uusiin teh
täviin.

Joka tapauksessa naiset ovat menes
tyneet pyrkimyksissään. Ne, jotka oli

K yllikki Pohjola

Helena Virkki
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Kansanedustaja Kyllikki P o h j a -  
! a selosti naisten työosuutta eduskun
nassa viime aikoina, aina puluvuosis- 
ta lähtien. Silloin ku‘en nytkin elet
tiin sodan jälkiseurausten puristuk
sessa. Monet yhteiskunnalliset kysy- 
myket ovat vaatineet ratkaisuaan. 
Suhtau‘uminen niihin on koko edus
kunnassa ollut positiivinen, mutta 
myös naisedustajilla on ollut huomat
tava osuutensa asiain läpiviemisessä. 
Uudet terveydenhuoltolait on saatu 
hyväksytyksi, ja myös äitiysavustus
laki on astunut voimaan naisten voi
malla lisättyine määrärahoineen. Tä
män lakialoitteen alkuunpanijana on 
pidettävä prof. Laimi L e i d e n i u s -  
t a, jota eduskunta käytti myös asi
antuntijana lakia valmisteltaessa. 
Suuressa asiallisuudessaan ja kysy
myksen tuntemuksessaan hän oli 
parhaita asian'untijoita, joita edus
kunnalla on koskaan ollut. Naiset ovat 
tehneet uraauurtavaa työtä myös ko- 
ti*alouden kehittämisessä. Siinä jos 
missä he ovat olleet yhteisrintamassa 
poliittisiin puolueisiin katsomatta. Mi
käli eduskunnassa taas on yritetty 
saada läpi sellaisia lakeja, joissa esirn. 
palkkaoloja koetetaan järjestää suku
puolen perusteella, ne ovat yleensä 
kaatuneet naisten yhteisrintamaan. 

M yös sivistyksen  työkentällä  edus
kunnan naisjäsenet ovat jättäneet 
huom attavan jä ljen .
Olen sitä mieltä, että naisten yleen

sä olisi perehdyttävä tarkoin kansan
taloudellisiin kysymyksiin, lausui 
kansanodus‘aja Pohjala. Voidaanhan 
sanoa, että koko talouselämän laivaa

tion johdossa ei ole kiinnitetty tar
peeksi huomiota naisten taloudelli
sella alalla omaamaan käytännölli
seen kokemukseen, mitä on pidettä
vä suurena epäkohtana. Sen tilille, 
ettei kansanhuollon korkeammissa 
portaissa ole naisia, on laskettava mo
net siinä ilmenneet vajavaisuudet. 
Niinpä perheenemännät hymyhuulin 
kuuntelivat miespuolisten kh-viran- 
omaisten radiossa lukemia perunan- 
keitto-ohjeita yms., ja erinäiset muut
kin kansanhuollon asiat on lyöty ko
konaan leikiksi. Nyt jos koskaan, 
maata jälleenrakennettaessa sodan 
jälkeisistä vaurioista, tarvitaan mo
lempain sukupuolten, miesten ja 
naisten yhteistyötä. Tähän voidaan 
päästä vain keskinäisen kunnioituk
sen perusteella.

” Työ sujunut siten kuin esi
taistelijat suunnittclivat”

Kansanedustaja Ebba ö s t e n s o n  
tähdensi sen seikan merkitystä, että 
naiset voidessaan nyt tuoda asiansa 
esille eduskunnassa tutustuvat myös 
valtiokoneistoon. Täten saatua koke
mustaan he voivat, kuten miehetkin, 
käyttää järjestötyössä ja yhteiskun
nallisessa elämässä.

Naisten työ kansanedustajina on su
junut erittäin hyvin. Miehet voivat to
sin väheksyä naisten pientä lukumää
rää eduskunnassa ja  lausua-, etteivät 
nämä voi ajaa asioitaan, joiden iäpivie- j 
luiseksi tarvitaan miesten ääniä. Nii! ä f 
tosin tarvitaan, mutta aloitteet ja va- . 
listustoiminta, mielipiteiden kypsyttä- I 
niinen, jäävät nais en osalle.

Viime vuosina on eduskuntatyössä I 
ollut hauskaa olla mukana juuri nai- I 
sena, Sosiaaliset kysymykset ovat nyt I 
erityisen ajankohtaisia. Työ on ilmei- I 
sesti sujunut sen suuntaisesti kuin I 
naisten äänioikeuden esitaistelijat toi- [ 
voivatkin.

” Naisten taloudellista koke
musta ei tarpeeksi huomioitu”

Ebba Östenson

E rityistä  naisten oikeuksia suo,jaa
vaa lainsäädäntöä ei tarvitse saada 
aikaan, vaan heidän kysym yksensä 
k ytk eytyvät yleiseen yhteiskunnal
listen olojen  parantam iseen. 

Luonnollisesti myös maan suuret ylei
set kysymykset kiinnostavat niin nai
sia kuin miehiäkin.

Suomen naisten äänioikeuden saa
vuttamiseen Oli mielipiteitä muokan
nut suotuisiksi mm, naisten aktiivinen 
osanotto sortovuosien vastarini aliik- 
keen toimintaan. Tällaisia naisia oli 
myös sittemmin eduskuntaan valittu 
Dagmar N e o v i u s ,  Anni F u r u- 
h j e 1 m i n ja eräiden miuiden ohella 
äänioikeustaistelijoiden eturiviin las
kettava. Samoin on ollut muuallakin. 
Niinpä ranskalaiset kanssasisaremme 
ovat saaneet saman oikeuden vasta 
nyt sodan ja_ osittaisen miehityksen

v u o tta  naisten äänioikeutta
■'/O vuotta on kulunut siitä, kun naiset ensimmäisen kerran pää

sivät mukaan vaaliuurnille ja saivat m yös omia edustajiaan maan 
asioista päättämään. Tämä aika. vaikkei olekaan tuonut mukanaan 
joidenkin ennustamaa ” naisten vallankumousta” , on ollut varsin 
monivaiheinen ja tuloksellinen.

Millaista oli aika .'/O vuotia sitten ja kuinka naisten eduskunta- 
työ  on sujunut? Eräät huomattavat eduskuntan ai set sekä julkisessa 
elämässä kunnostautuneet henkilöt ovat seuranvassa vastanneet 
kysym ykseen.


