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Suomen naisilla juhlavuosi.
Uudelle Ajalle kirj. Miina Sillanpää.

kin sen suuren vastuun, joka 
heillä oli ensimmäisinä nais- 
suvun edustajina, he tiesivät, 
eitä kaikkialla maailmassa seu
rattiin  jännityksellä mikä mer
kitys naisten mukaan tulolla 
parlamentaariselle alalle tulisi 
olemaan, ciika se muodostuva 
myönteiseksi, jolloin se tulisi 
suuresti vaikuttamaan ääni
oikeuden ratkaisuun muissa 
maissa.

Mikä. merkitys naisten osan
otolla sitten on eduskunnassa 
ollut? kysyttäneen.

Naiset toivat eduskuntaan 
aivan uuden maailmankatso
muksen siitä maailmasta, jota 
kutsutaan kodin maailmaksi, ja 

, . . . , , joka siihen saakka oli ollut ko-
kansalaLsma saivat astua vaah- ycnaan unohdettu. Sehän oli

naisten maailma, ja  kun

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 
40 vuotta siitä kun .Suomen nai
set ensi. kerran täysivaltaisina

uurnille valitsemaan yksikama 
rlseen eduskuntaan omia ehdok
kaitaan. Naisten äänioikeuden 
myöntämiseen oli ratkaisevalla 
tavulla vaikuttanut scs.-dem. 
puolueen kanta äänioikeuskysy- 
myksessä, jonka ohjelmassa oli 
yleinen yhtäläinen ääni- ja  
vaalioikeus sukupuoleen, sää
tyyn ja varallisuuteen katso
m alta, ja joka chieima tulikin 
sellaisenaan hyväksyttyä. Ääni
o ik eu d en  40-"vuot:sjuhla on .siis 
koko työväenluokan juhla, 
m utta naisiin nähden on se 
vielä erikoinen siitä, että  Suomi 
oli ensimmäinen m aa koko 
Euroopassa, jossa naisille oli 
myönnetty äänioikeus.

Siihen saakka yksin vallinnut 
miesmaailma oli laatinut itsel
leen laillisen hallintaoikeuden 
niin taloudellisella kuin henki- 
selläkin alalla. Mies oli naisen 
holhooja, eli nainen sitten nai
misissa tai naimattomana. Ja  
ettei nainen henkiselläkään 
alalla päässyt kilpailemaan mie
hen kanssa, häneltä kiellettiin 
opiskeluoikeus, koulut olivat 
vain miehiä varten. Niinpä 
Suomen yliopiston ovet avautui
vat naisille vasta vuonna 1902. 
Ei edes yläluokan naisten sallit
tu opiskella muuta kuin kieliä 
ja  seurustelulapoja, joua  he

ollut
naiselle ei ihmisenä annettu mi
tään arvoa, ei sitä annettu 
myöskään heidän työlleen. Että 
koteja äitejä ja  lapsia varten 
laaditut lait olivat olleet niin 
yksipuolisesti laaditut, riippui 
siitä, että  niitä laadittaessa ei 
koskaan kuultu, asiantuntijoina 
naisia, sillä miesmaailma ei k a t
sonut sitä tarpeelliseksi, tuskin 
sopivaksikaan.

Eduskuntaan valittujen nais-j 
Ien ensimmäiseksi tehtäväksi 
tuli sukupuolensa edustajina 
saada muutoksia naisia koske
viin holhouslakeihin, vaatia 
naisille tasavertaisuutta myös
kin käytännössä eikä vain teo
riassa. Naisten aloitteesta onkin 
saatu mm. avioliittolaki uusit
tua, ynnä moneen muuhun la
kiin korjauksia, joita uudistuk
sia eiväi naiset pienenä vähem 
mistönä ollen clfsl voineet Saa
da päätökseen, m utta jo  yksis
tään naisten asiantuntemuksen 
perusteella ovat saaneet mies- 
edustajat vakuutetuiksi asiansa 
oikeudesta ja  tarpeellisuudesta.

Ja  miesten kunniaksi on sa
nottava, e ttä  he ovat suhtautu
neet naisedustajiin kuin työ- 
tevereihinsa ainakin. Naisille on 
j ärj estetty valiokuntupaikkoj a, 

'joissa heillä on tilaisuus jo asioi

eduskunnassa on ollut, paitsi 
naisia koskevien poikkeuslakien 
kumoaminen, sosiaalisten huol- 
tclakien, terveydenhoito- ja  
koulua1 ojen uusiminen ja koti
talouden kohottaminen siitä 
alennustilasta, mihin se oli 
painettu. Kotitaloutta ja  sen 
hoitoa ei aikaisemmin katsottu 
tuloa tuottavaksi ammatiksi.

.jSiksi nainen katsottiin miehen- 
Jsä elätettäväksi. Nyt jo tunnus

tetaan, kuten professori P ih
kala sanoo, että kodeissa tapah
tuva palkaton työ on suurem
m asta arvosta kuin m itä metsä
talous tuottaa.

Naisten ulotteiden johdosta 
en nyt päästy niin pitkälle, että 
kotitalous on otettu yliopistossa 
tieteellisen tutkimuksen koh
teeksi.

Kotitalous on nyt vähitellen 
pääsemässä samaan asemaan 
missä karja- ja  maatalous jo 
kauan ovat olleet, ja  joista jo 
kauan aikaa ovat huolehtineet 
akateemiset opettajavoimat. Nyt 
vasta on naisedustajien ulottei
den pohjalla saatu eduskunnas
sa päätös kotitaloudellisen tu t
kimuslaitoksen perustamisesta 
yliopistoon. Jo tällä tulee ole 
maan käänteentekevä merkitys 
ko 1 i t a 1 ousalan kehittämistyössä.

Maamme sadattuhannet kodit 
ja  ylirasitetut perheenäidit 
odottavat naisten voivan edus
kunnassa vaikuttaa, että  nyky
ajan tiede ja  tekniikka saatai-

vcisivat seurustelussa nuvittaa  ̂cien. alkuasteella, perehtyä asioi - 
vierana. Naisilta puuttuu, siis j.a vaikuttaa tuloksiin, 
vanha kulttuuriperusta, he o v a t1 Naisten edustus on jatku vasa 
vississä merkityksessä ku lttuu ri-!pysynyt siinä 10 % :n vaiheilla, 
ihmisia vasta ensimmäisessä m utta heidän
polvessa. Kun tämän o ttaa huo
mioon, ymm ärtää myöskin, e t
teivät kaikki naiset Suomessa 
vielä olleet edes tietoisia nais
ten äänioikeuden merkityksestä. 
Yleinen mielipide naisten kyke 
nemättömyydestä hoitaa yleisiä 
asioita, oli siinä m äärin syöpy
nyt yleiseen mielipiteeseen, että 
naiset vanhan tavan mukaan 
antoivat äänensä, miesehdok- 
kaille, jotka emienkin olivat 
kodin ulkopuolella olevat asiat 
hoitaneet.

Näiden 19 naisen, jotka tuli
vat ensimmäiseen eduskuntaan, 
tehtäväksi tuli sukupuolensa 
edustajina saada muutoksia nii
hin poikkeuslakeihin, joita oli 
erikoisesti naisia varten laadittu. 
M utta he ymmärsivät myös-

vaikutuksensa 
lainsäädäntöön on siitä huoli-1 
m atta  ollut huomattava. He, 
ovat esiintyneet alansa asian
tuntijoina ja  voineet vaikuttaa J 
asioiden käsittelyssä niin, että 
ovat saaneet enemmistön puo
lelleen. Ovatpa useat huom atta
vat miesedustajatkln antaneet 
naisedustajista hyvin kiittäviä 
lausuntoja. Niinpä eduskunnan 
pitkäaikaiset puhemiehet Virk
kunen ja  Hakkila ovat lausu
neet, että naiset ovat saaneet 
eduskunnassa läpiviedyksi pal
jon enemmän aloitteitaan kuin 
m itä heidän lukumääränsä 
edellyttäisi, johon eräs sanoma 
lehtimies on lisännyt: Ja olosuh
teissa, joissa se miehiltä olisi 
jäänyt tekemättä.

Naisten tärkeimpiä tehtäviä

siin palvelemaan myöskin koteja 
ja. kotitaloutta, ja  sen kautta 
saam aan työnhelpotuksia ko
dinhoidon alalla.
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