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1 Johdanto 

1.1 Aiheen esittely, tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus 

Naiset saivat äänioikeuden samaan aikaan vuoden 1906 eduskuntauudistuksen kanssa. 

Nelisäätyinen valtiopäivälaitos korvattiin yksikamarisella eduskunnalla. Vuoden 1906 

heinäkuussa äänioikeusikäraja vahvistettiin 24 vuoteen ja samalla naiset saivat äänioikeuden ja 

vaalikelpoisuuden.1 Ensimmäisissä eduskuntavaaleissa, 15.–16.3.1907, valittiin eduskuntaan 

19 naista: Iida Aalle-Teljo, Eveliina Ala-Kulju, Hedvig Gebhard, Aleksandra Gripenberg, 

Lucina Hagman, Anni Huotari, Mimmi Kanervo, Liisi Kivioja, Hilda Käkikoski, Maria Laine, 

Sandra Lehtinen, Dagmar Neovius, Alli Nissinen, Jenny Nuotio, Hilja Pärssinen, Maria Raunio, 

Hilma Räsänen, Miina Sillanpää ja Iida Vemmelpuu.2  

Pro gradu -tutkielmani aiheena on ensimmäisen yksikamarisen eduskunnan ensimmäiset 

naiskansanedustajat ja heidän julkinen kohtelunsa suomenkielisissä pilalehdissä vuosina 1906–

1908. Lehtitutkimukseni keskittyy kolmeen suurimpaan suomenkieliseen poliittiseen 

pilalehteen: Suomalaisen puolueen Tuulispäähän, Sosialidemokraattisen puolueen Kurikkaan 

ja Nuorsuomalaisen puolueen Velikultaan. Lähdeaineiston avulla tutkin millä tavalla 

naiskansanedustajia pilkattiin ja kuvattiin pilalehdissä ilmestyneissä julkaisuissa: pilakuvissa, 

pilkkalauluissa ja -runoissa, vitseissä ja kirjoituksissa. Tutkielmassani pyrin löytämään 

vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Mitkä olivat ne aiheet, joista julkaisut tehtiin? Mitkä olivat 

ne aiheet, joista julkaisut tehtiin? Miksi heidät kuvattiin tietyllä tavalla? Pilalehtien sisällöstä 

tutkin, miten ja millä keinoilla naisia pilkattiin pilalehdissä ja minkälaista aineistoa lehdissä 

julkaistiin. 

Ajallisesti tutkittava aikakausi on naisten äänioikeuden saamisesta hieman ensimmäisen 

yksikamarisen eduskunnan hajottamisen jälkeiseen aikaan, eli vuodet 1906–1908. 

Tutkimusaikana oli meneillään historiallisesti uusi tilanne, koska naiset saivat uusia oikeuksia 

ja työskentelivät ensimmäistä kertaa miesvaltaisella alalla. Kansanedustajina he toimivat 

esimerkkeinä ja ennakkotapauksina. Tästä syystä tutkimus on jaettu kolmeen osaan: naisten 

äänioikeus ja vaalikelpoisuus 1.6.–31.12.1906, eduskuntavaaliehdokkuus ja ensimmäiset 

yksikamariset eduskuntavaalit 1.1–22.5.1907 ja naisten pääsy eduskuntaan ja toimiminen 

eduskunnassa 23.5.1907–16.4.1908. Tutkimusaika on jaettu mahdollisimman tarkasti 

 
1 Lähteenmäki 2006: 89.  
2 Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat I: 3-5.  
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pilalehdissä ilmestyneiden julkaisujen mukaan, mutta tästä huolimatta pilalehdet saattoivat 

jatkaa tietystä aiheesta vitsailemista aikakaudesta toiseen.  

Aloitan lehtitutkimukseni 1.6.1906, jolloin vahvistettiin naisten äänioikeus, vaalikelpoisuus ja 

eduskuntauudistus. Uudistukset laillistettiin 20.7. Nikolai II:n toimesta ja se astui voimaan 

1.10.3 Tutkin mikä oli ajalle tyypillistä ja mikä oli pilalehtien alkutilanne ennen 

vaalikampanjointia, naiskansanedustajien valintaa ja eduskuntakautta. Tällä aikakaudella 

analysoin millä tavalla pilalehdet ottivat kantaa naisten äänioikeuteen. Tutkin pilalehtien tapaa 

käsitellä naisten asemaa ja ilmestyikö aikana yhtään ensimmäisiin naiskansanedustajiin 

viittaavia julkaisuja.  

Toisessa pääluvussa keskityn tutkimaan naiskansanedustajien valintaa edeltäneeseen 

kampanjointiin, joka huipentui 15.–16.3.1907 järjestettyihin vaaleihin ja ensimmäisten 

naiskansanedustajien julkistamiseen. Vaalikampanjointi oli nähtävissä pilalehdissä jo vuoden 

1906 lopussa, mutta se lisääntyi vasta vuonna 1907. Tällöin vaalikampanjointiin otettiin uusia 

menetelmiä ja se näkyi 70,7 prosentin äänestysaktiivisuutena. Uusi tapa näkyi erilaisina 

lentolehtisinä ja -kirjasina, puolueiden omien lehtien äänestyskampanjointina ja erilaisina 

väittelytilaisuuksina.4 Pilalehdissä nousi käytännöksi puolueiden vastakkainasettelu ja 

henkilökohtaisuuksiin menevä pilkan tekeminen. Lehdet korostivat oman puolueen 

paremmuutta ja haukkuivat muita puolueita.  

Viimeisessä analyysiluvussa keskityn lyhyeen eduskuntakauteen 23.5.1907–6.4.1908, jolloin 

pilalehdet keskittyivät eduskuntakauden tapahtumiin. Naiset työskentelivät ensimmäistä kertaa 

eduskunnassa ja nyt heillä oli uusi mahdollisuus vaikuttaa. Analysoin sitä, millä tavalla 

pilalehdet vitsailivat naiskansanedustajille. Mitkä olivat syyt naisten esille nostamiseen ja mikä 

naisessa sai pilalehden kiinnostumaan juuri tietystä naiskansanedustajasta. Eduskunnan hajotus 

tuli kaikille yllätyksenä. Pilalehdet olivat ilmestyneet huhtikuun alussa juuri ennen eduskunnan 

hajotusta. Tästä syystä pilalehdet jatkoivat eduskunnasta ja kansanedustajista vitsailemista vielä 

seuraavissa ilmestyneissä lehdissä. Tämä takia tutkittava aikakausi ei pääty eduskunnan 

hajottamiseen, vaan jatkuu 16.4. saakka. 

 
3 Mylly 2006: 36–42. 
4 Oikeusministeriö/Vaalien vastuualue – Eduskuntavaalit 1907: 22, 24. 

https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV1907/eduskuntavaalit1907/vaalit1907.pdf (viitattu 1.10.2020). 

https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV1907/eduskuntavaalit1907/vaalit1907.pdf
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1.2 Aikaisempi tutkimus ja tutkimuskirjallisuus 

Tutkimukseeni liittyen on tehty vain  yksi aihettani sivuava tutkimus: Juha Kauppisen pro gradu 

-tutkielma Hienostorouvia ja ”plebeijinaisia”: Naiskuva suomalaisten pilalehtien piirroksissa 

1898–19075 Kauppisen tutkielmassa keskitytään pidempään aikakauteen ja hän keskittyy 

yleisesti naisten kuvien tutkimiseen. Tutkielmassa syvennytään muutamaan otteeseen 

naiskansanedustajiin ja heistä tehtyihin pilapiirroksiin, mutta yleisesti tutkimus tuo esille 

monipuolisen kuvan naisten kohtelusta. Olen tutustunut Kauppisen tutkimukseen ja syventynyt 

niihin osiin, jotka sivuavat aihettani. 

Pilapiirroksista, pilapiirrostutkimuksesta ja pilalehdistä löytyi jonkin verran tutkimuksia, joita 

olen käyttänyt tutkimuksessani. Yksi tärkeä tutkimus on taidehistorioitsija Juhani Myllärin 

väitöskirja Poliittinen karikatyyri suomalaisissa pilalehdissä 1868–19176. Se on monipuolinen 

ja yksityiskohtainen tutkimus tuon ajan poliittisesta pilalehdistöstä. Hän käsittelee 

pilapiirroksia historiallisesta ja taidehistoriallisesta näkökulmasta ja esittelee pilapiirroksen 

käsitteistöä. Pilalehtiä käsitteleviä ja pilahistoriaan liittyviä yleishistoriallisia kirjoja ja 

artikkeleita löytyi jonkin verran. Marja Ylösen yleishistoriallinen teos Pilahistoria. Suomi 

poliittisissa pilapiirroksissa 1800-luvulta 2000-luvulle7 tutkii pilapiirroksia poliittisten 

tapahtumien näkökulmasta. Ari Uinon kirjoittama artikkeli Pilalehtien monenkirjava sukupuu8 

valottaa myös Suomen pilalehtien historiaa ja kertoo lehtien tärkeimmistä toimittajista ja 

pilapiirtäjistä. Näiden lisäksi Marja Hynnisen Tutkimus suomalaisista pilalehdistä, 

pilapiirroksista ja piirtäjistä9 keskittyy kertomaan monipuolisesti Suomen pilalehdistä ja 

niiden historiasta. Hän mainitsee useita pilapiirtäjiä ja tutkimuksen lopussa on laaja 

suomalaisten pilalehtien bibliografia.  

Suomen ensimmäisistä naiskansanedustajista on tehty erilaisia tutkimuksia, sekä ryhmänä että 

yksilöinä. Suurimmasta osasta on kirjoitettu erilaisia elämänkertoja, lehtiartikkeleita tai heidät 

on mainittu yleisissä historiankirjoissa. Monet heistä kirjoittivat omat muistelmansa ja monilta 

löytyy erilaisia kirjoituksia naisten asemaan ja naisten äänioikeuteen liittyen. Tutkielmaani 

varten tutustuin Tilma Hainarin toimittamaan kaksiosaiseen kirjaan Hilda Käkikoski 

 
5 Kauppinen 2012. 
6 Mylläri 1983. 
7 Ylönen 2001. 
8 Uino 1991. 
9 Hynninen 1971. 
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kirjeittensä ja kirjoitelmiensa valossa10. Siihen on julkaistu Käkikosken päiväkirjamerkintöjä, 

kirjeitä ja kirjoitelmia. Toinen samanlainen teos on Tyyli Tuulion julkaisema Aleksandra 

Gripenberg – Kirjailija, taistelija, ihminen11. Naisista on tehty muutama pro gradu -tutkielma, 

jotka avaavat naiskansanedustajan henkilökohtaista elämää ja uraa. Tutustuin esimerkiksi 

Marika Korpinurmen, Eeva Ahtisaaren ja Eeva-Maija Ingman-Toivosen pro gradu                               

-tutkielmiin.12 

Vähemmän tunnetuista naiskansanedustajista ei ole paljon tietoa saatavilla ja heidän tietojaan 

oli hankala löytää ilman muutamaa teosta. Riitta Siunalan kirjoittamasta  

henkilömatrikkelikokoelmasta Suomen kansanedustajat 190713, löytyy kaikkien vuoden 1907–

1908 kansanedustajien perustiedot. Toinen naisten elämäntarinoita ja henkilöhistoriaa 

valaiseva teos on eduskunnan kirjaston julkaisema teos Yksi kamari – kaksi sukupuolta: Suomen 

eduskunnan ensimmäiset naiset14. Se antaa myös hyvän yleiskuvan naisten äänioikeuden 

saamisesta Suomessa. Naisten tekemistä aloitteista ja eduskuntatyöstä on kirjoittanut Aune 

Innala teoksellaan Suomen naisen alkutaival lainsäätäjänä 1907–191715. 

Naisten henkilöhistorioiden lisäksi olen tutustunut naistutkimukseen ja naisten asemaa tutkiviin 

kirjoihin. Anne Ollilan teos Jalo velvollisuus – virkanaisena 1800-luvun lopun Suomessa16 

kertoo esimerkein naisten elämästä ja työskentelystä tuona aikakautena. Teos kuvailee naisten 

elämiä, koulutusta ja kertoo, mikä oli ajan normi ja mitä naisilta odotettiin. Ilse Niekan ja Päivi 

Petreliuksen tutkimus Suomalainen vanhapiikuus - Tutkielma naisen naimattomuuden 

kulttuurisesta määrittelystä17 syvensi tietämystäni vanhapiikuudesta ja naisille esitetyistä 

odotuksista. Tämä lisäksi olen tutustunut naisten asemaa ja historiaa käsitteleviin kirjoihin ja 

tutkimuksiin.  

Eduskunnasta on kirjoitettu monipuolisia kirjasarjoja, joista olen tutustunut 12 -osaiseen 

Suomen eduskunta 100 vuotta -sarjaan ja sen osiin 1. Edustuksellisen kansanvallan läpimurto18, 

4. Naiset eduskunnassa19 ja 6. Miten eduskunta toimii20. Näissä kirjoissa käsitellään muun 

 
10 Hainari 1917. 
11 Tuulio 1959. 
12 Korpinurmi 2007. Ingman-Toivonen 2008. Ahtisaari 1988. 
13 Siunala 2006. 
14 Markkola; Ramsay 1997. 
15 Innala 1967. 
16 Ollila 1998. 
17 Niekka; Petrelius 1993. 
18 Mylly 2006. 
19 Korpi-Tommola; Lähteenmäki; Sulkunen 2006. 
20 Hidén; Honka-Hallila 2006. 
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muassa eduskuntauudistusta, aikaisempaa säätyvaltiopäivälaitosta, naisten matkaa 

eduskunnassa vuosina 1907–2006, eduskuntatyötä ja eduskunnan käytäntöjä. Toinen vanhempi 

kirjasarja on myös 12 -osainen Suomen kansanedustuslaitoksen historia, jossa syvennyin sarjan 

viidenteen osaan21. Siinä käsitellään tarkasti eduskuntalaitoksen uudistusta ja autonomian ajan 

yksikamarista eduskuntaa vuosina 1907–1917. Eduskuntatyön lisäksi olen tutustunut 

puolueiden historiaan ja niiden toimintaan muun muassa Suomen puolueet – Historia, muutos 

ja nykypäivä22 -teoksen avulla. 

1.3 Lähteet ja metodit 

Tutkimukseni ensisijaisena lähteenä käytän vuosina 1906–1908 ilmestyneitä suomenkielisiä 

pilalehtiä ja valtiopäiväasiakirjoja vuosilta 1907–1908. Pilalehdet löytyvät digitoituina 

Helsingin Kansalliskirjaston internetsivuilla.23 Tutkimusaikana, 1.6.1906–16.4.1908, ilmestyi 

yhteensä 92 Tuulispäätä, 44 Kurikkaa ja 46 Velikultaa. Näistä lehdistä 10 numeroa oli 

ajanmukaisia erikoisnumeroita, jotka ilmestyivät tärkeinä pyhinä: esimerkiksi jouluna, vappuna 

tai juhannuksena. Näistä 8 lehteä oli lehdille tyypillisiä pidempiä kahden numeron 

tuplajulkaisuja. Pilalehtien ohella olen tutkinut Helsingin Kansalliskirjaston internetsivujen 

avulla eri sanomalehtiä ja aikakauslehtiä. Näistä esimerkkeinä Nuorsuomalaisen puolueen 

Helsingin Sanomat ja Suomalaisen puolueen Uusi Suometar. 

Tutkimani valtiopäiväasiakirjat löytyvät digitoituina eduskunnan internetsivuilta.24 

Valtiopäiväasiakirjoja on yhteensä 31-osaa, joista vuoden 1907 asiakirjoja on 18 ja vuoden 

1908 asiakirjoja on 13. Asiakirjat koostuvat eduskunnan pöytäkirjoista, joissa on eduskunnassa 

pidetyt puheenvuorot, päätökset ja keskustelut. Tämän lisäksi on asiakirjat, joissa on Keisarin 

armolliset esitykset, valiokuntien mietinnöt ja eduskunnan vastaukset. Liitteissä on 

eduskuntaesitykset ja adressi-, anomus- ja esitysehdotukset. Liitteissä on myös tietoja 

kansanedustajista ja heidän tekemistä ehdotuksistaan. 

Tätä tutkimusta varten olen valinnut metodikseni kvalitatiivisen sisällönanalyysin. Olen 

valinnut tutkittavaksi lähdeaineistoksi suomenkieliset pilalehdet, Tuulispään, Kurikan ja 

Velikullan, jotka olen lukenut ja tutkinut tarkasti. Tutkimuksen kannalta olen valinnut 

 
21 Seitkari 1958. 
22 Mickelsson 2007. 
23 Kansalliskirjasto. Digitaaliset aineistot. https://digi.kansalliskirjasto.fi/ (viitattu 01.10.2020) 
24 Eduskunta, Digitoidut valtiopäiväasiakirjat 1907–2000. https://avoindata.eduskunta.fi/#/fi/digitoidut/ (viitattu 

01.10.2020) 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/
https://avoindata.eduskunta.fi/#/fi/digitoidut/
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tärkeimmät julkaisut ja kerännyt ne erilleen muista julkaisuista. Olen jaotellut löytämäni 

julkaisut kategorioihin ja tehnyt taulukon hahmottamaan tutkittavien julkaisujen määriä 

tiettyinä aikoina.25 Tämän jälkeen olen tutkinut ja analysoinut pilalehdissä ilmestyneitä 

julkaisuja, pilakuvia, kirjoituksia, vitsejä, pilkkarunoja ja -lauluja, ja keskittynyt etsimään 

niiden historiallista taustaa aikalaisista sanomalehdistä, valtiopäiväasiakirjoista ja 

tutkimuskirjallisuudesta. Pilalehtien julkaisut olivat vahvasti sidottuja oman aikansa 

tapahtumiin. Aikalaishistorian ja -lähteiden tarkastelu on tutkimuksen kannalta oleellisia, jotta 

pilalehtien julkaisuissa olevan huumorin voi ymmärtää aikalaisen tavoin. Esimerkiksi 

pilakuvien kohdalla tämä on erityisen tärkeää, sillä niiden poliittinen merkitys oli aikanaan 

suuri, lehdillä oli selkeä puoluejako ja kuviin piilotettiin paljon erilaisia sanomattomia 

piilomerkityksiä.26  

Pilalehdissä ilmestyneet julkaisut kuvaavat naisten kohtelua ja sisällönanalyysin avulla luon 

tarkan kuvauksen erilaisista tavoista millä tavoilla ja mistä asioista naisia pilkattiin. Samalla 

luon selkeyttä tutkittavaan aineistoon. Analysoinnin jälkeen olen luokitellut analysoidut 

julkaisut ajallisesti kolmeen aikakauteen pilalehtien mukaan. Jokaisella aikakaudella tapahtui 

uudistus naisten asemassa, ja naiset pääsivät toimimaan uudella tavalla julkisessa elämässä: 

naiset saivat äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden (1.6.–31.12.1906), pääsivät 

eduskuntavaaliehdokkaiksi ja tulivat valituiksi (1.1.–22.5.1907) ja toimivat ensimmäistä kertaa 

eduskunnassa (23.5.1907–16.4.1908). Luokittelun avulla olen koonnut kaikki julkaisut omiin 

lukuihin ja analysoinut julkaisuja omaa aikaansa ilmentävinä kokonaisuuksina. Tämä 

selkeyttää koko tutkimusaluetta ja tuo eroja lehtien välille.27 

2 Naisten kohtelun historiallisia vaikuttimia 

2.1 Ensimmäinen yksikamarinen eduskunta 

Eduskuntauudistukseen johtanut tilanne sai alkunsa Nikolai Bobrikovin nimittämisellä Suomen 

kenraalikuvernööriksi elokuussa 1898. Heti seuraavan vuoden alussa annettiin helmikuun 

manifesti, joka johti ensimmäiseen sortokauteen Suomessa. Bobrikov pyrki venäläistämään 

Suomen suuriruhtinaskuntaa ja muun muassa kiristi sensuuria, lakkautti sanomalehtiä ja supisti 

kansalaisoikeuksia. Venäjän tilanne muuttui Venäjän-Japanin välisen sodan seurauksena, 

 
25 Liite 2. Tutkittavien julkaisujen määrä pilalehdissä 1.6.1906-16.4.1908. 
26 Tuomi; Sarajärvi 2004: 93-95. 
27 Tuomi; Sarajärvi 2004: 94-97. 
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vuosina 1904–1905, joka aiheutti Venäjällä erilaisia lakkoja ja johti lopulta yleislakkoon, ja 

levisi Suomeen lokakuussa 1905 ja kehittyi suurlakoksi. Suurlakon yhteydessä Nikolai II antoi 

Suomessa marraskuun manifestin, jolla kumottiin helmikuun manifesti ja Bobrikovin aikaiset 

valtakunnallistamis- ja poikkeustilamääräykset. Vuoden 1905 lopussa nimitettiin komitea, joka 

alkoi valmistelemaan ehdotusta kansanedustuslaitoksensa parantamiseksi. Ehdotuksessa 

esitettiin yksikamarinen 200-paikkainen eduskunta ja samalla äänestysoikeuden 

vaalikelpoisuuden saisi 24-vuotta täyttänyt mies tai nainen.28 

Ensimmäiset yksikamariset eduskuntavaalit järjestettiin 15.–16.3.1907. Vuoden 1906 lopussa 

laadittiin äänestämiseen vaadittavat vaaliluettelot ja vuoden 1907 alussa ehdokasasettelu. 

Äänioikeutettujen määrä kymmenkertaistui 1 272 873:n äänioikeutettuun. Naisten osuus 

oikeutetuista oli 52,3 prosenttia. Vaaleissa esillä olivat muun muassa Nuorsuomalainen puolue, 

Sosialidemokraattinen puolue, Suomalainen puolue, Ruotsalainen Kansanpuolue, Maalaisliitto 

ja Suomen Kristillinen Työväenliitto. Vuoden 1907 eduskuntavaaleissa suuressa 

äänestyslipukkeessa oli kolmen henkilön ehdokaslistoja, joihin merkittiin punaisella viivalla 

valittu ehdokaslista ja äänestäjällä oli oikeus muuttaa ehdokkaita ja heidän sijoitustaan. 

Äänioikeutetulla oli käytössään 1,83 ääntä, joista kokonainen meni ensimmäiselle, puolikas 

toiselle ja kolmannes viimeiselle ehdokkaalle.29 

Vaalien tulos tuli lehdistölle ja puolueille yllätyksenä. Sosialidemokraattinen puolue sai 

yllättäen 80 paikkaa, Suomalainen puolue 59 paikkaa, Nuorsuomalainen puolue 26 paikkaa, 

Ruotsalainen Kansanpuolue 24 paikkaa, Maalaisliitto 9 paikkaa ja Suomen Kristillinen 

Työväenliitto 2 paikkaa.30 Naiskansanedustajia pääsi eduskuntaan 19 ja taulukossa 1-3 on 

heidän perustietonsa. Tutkimukseni kannalta tärkeää on tietää naisten taustoja ja perustietoja, 

kuten naisten ikä eduskunnan aloittaessa, siviilisääty ja ammatti. Julkisesti kerrotut asiat 

vaikuttivat naisten kohteluun pilalehdissä. Eduskunnan pöytäkirjoihin merkittiin naisten nimet 

ja ammatit, mutta ne olivat puutteelliset. Riitta Siunalan teoksessa on monipuolisemmat tiedot 

naisista, ja vertailun vuoksi molemmat merkinnät ovat taulukoissa. 

 
28 Apunen; Blomstedt; Reitala 1987: 135, 164-165, 174, 195. Seitkari 1960: 31. Mylly 2006: 36-42, 83–84, 101. 

Seitkari 1958: 17–18, 40–42, 96, 103–104, 117, 151, 157. Enemmän tietoa 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun 

Venäjän vaikutuksista, sortokaudesta ja helmikuun manifestista: Seitkari 1960, Jussila 2004. 
29 Oikeusministeriö/Vaalien vastuualue – Eduskuntavaalit 1907: 9, 10, 12, 16. 

https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV1907/eduskuntavaalit1907/vaalit1907.pdf (viitattu 1.10.2020) Seitkari; 

Tuominen 1958: 171. 
30 Seitkari 1958: 171. Mylly 2006: 284–287. 

https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV1907/eduskuntavaalit1907/vaalit1907.pdf
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Taulukko 1. Suomen Sosialidemokraattisen puolueen naiskansanedustajat31 

 

Taulukko 2. Suomalaisen puolueen naiskansanedustajat32 

 

 
31 Valtiopäivät Pöytäkirjat I: 1-5. Lähteenmäki 2006: 89. Katainen 1997: 32. Katainen; Oittinen 1997: 62, 74. 

Siunala 2006. 
32 Valtiopäivät Pöytäkirjat I: 1-5. Lähteenmäki 2006: 89. Kaarninen 1997:155. Siunala 2006.  

Nimi ja ikä 
(eduskunnan 

ensimmäisessä 

istunnossa 23.5.1907) 

Siviilisääty 
(eduskunnan 

ensimmäisessä 

istunnossa 

23.5.1907) 

Asuinpaikka Arvo/Ammatti 
(Valtiopäivien 

pöytäkirjojen 

mukaan) 

Arvo/Ammatti 
(Siunala, Katainen; 

Oittinen, Lähteenmäki) 

Aalle-Teljo, Ida (32) 

 

Naimaton Helsinki Neiti Majoitusliikkeen 

harjoittaja, 

Leipomoyrittäjä 

Huotari, Anni (32) Naimisissa Tampere Rouva Rouva, ompelijatar 

Kanervo, Mimmi (36) Naimisissa Helsinki Rouva Luennoitsija, palvelija 

Laine, Maria (38) Naimisissa Helsinki Muurarinvaimo Ompelija 

Pärssinen, Hilja (30) Naimisissa Viipurin 

pitäjä 

Opettajatar Kansakoulunopettaja, 

kirjailija 

Raunio, Maria (34) Leski Keuruu Puhuja Ompelija, puhuja 

Lehtinen, Sandra (33) Naimisissa Helsinki Ompelija Ompelija, puhuja 

Sillanpää, Miina (40) Naimaton Helsinki Toimittaja Toimittaja, 

talousneuvos, palvelija 

Nuotio, Jenny (25) Naimisissa Viipuri Poliisikonstaapelin 

vaimo 

Rouva, kutoja 

Nimi ja ikä 
(eduskunnan 

ensimmäisessä 

istunnossa 23.5.1907) 

Siviilisääty 
(eduskunnan 

ensimmäisessä 

istunnossa 

23.5.1907) 

Asuinpaikka Ammatti 
(Valtiopäivien 

pöytäkirjojen 

mukaan) 

Arvo/Ammatti (Siunala, 

Kaarninen, Lähteenmäki) 

Ala-Kulju, Eveliina 

(39) 

Naimisissa Kuortane Talonemäntä Talonemäntä, opettaja 

Gebhard, Hedvig (39) Naimisissa Helsinki Tohtorinrouva Talousneuvos, toimittaja 

Gripenberg, 

Aleksandra (49) 

Naimaton Helsinki Neiti, 

vapaaherratar 

Kirjailija, vapaaherratar 

Kivioja, Liisi (48) Naimisissa Kalajoki Pastorinrouva Kansakoulunopettaja, 

pankinjohtaja 

Käkikoski, Hilda (43) Naimaton Helsinki Opettaja Opettaja, kirjailija 

Vemmelpuu, Iida (39) Naimaton Huittinen Opettajatar Kansakoulunopettaja 



9 

 

Taulukko 3. Nuorsuomalaisen puolueen, Ruotsalaisen Kansanpuolueen ja Maalaisliiton 

naiskansanedustajat33 

 

Eduskunta kokoontui ensimmäiseen täysistuntoon 23.5. palokunnantalolle Helsinkiin. 

Valtiopäivien juhlallinen avaaminen tapahtui 25.5., jolloin suurin osa uusista kansanedustajista 

kulki yhdessä Nikolainkirkossa (nyk. Helsingin Tuomiokirkko) pidettävään 

jumalanpalvelukseen. Tämän jälkeen valtiopäivien virallinen juhlallinen avaus tapahtui 

Keisarillisen linnan valtaistuinsalissa (nyk. Presidentinlinna). Eduskunnan ensimmäisistä 

viikoista muodostui tärkeitä, sillä eduskunnan tuli päättää työjärjestyksestään. Eduskuntatyö 

pääsi kunnolla käyntiin vasta valiokuntien jäsenten ja varajäsenten valitsemisen jälkeen 29.5. 

ja 1.6. Maanviljelijäedustajien takia eduskunta anoi eduskuntatyön keskeyttämistä 20.6. ja sen 

jatkamista 2.9., jonka Keisari hyväksyi. Tästä syystä eduskunta ehti tärkeiden asioiden pariin 

ennen kesätaukoa vain 11 kertaa.34  

Vuoden 1907 valtiopäivät päätettiin 2.11. Ensimmäisillä valtiopäivillä eduskunnalla oli liian 

paljon asioita käsiteltävänä. Edellisiltä säätyvaltiopäiviltä oli jäänyt käsittelemättä monia 

tärkeitä asioita, joita tuotiin uudelleen käsiteltäviksi. Tämän lisäksi eduskunta sai 

käsiteltäväkseen 28 hallituksen esitystä, 24 eduskuntaehdotusta ja 195 anomusehdotusta. Tähän 

 
33 Valtiopäivät Pöytäkirjat I: 1-5. Siunala 2006. 
34 Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat I: 7–8, 10, 23–24, 129-131, 245-246, 265, 334. Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat II: 

437, 461, 534, 597, 704, 839, 932, 1007, 1088. Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat IV: 3226–3230. 

Puolue, nimi ja ikä 
(eduskunnan 

ensimmäisessä 

istunnossa 23.5.1907) 

Siviilisääty 
(eduskunnan 

ensimmäisessä 

istunnossa 

23.5.1907) 

Asuinpaikka Ammatti  
(Valtiopäivien 

pöytäkirjojen mukaan) 

Arvo/Ammatti 
(Siunala) 

Nuorsuomalainen 

puolue: 

    

Hagman, Lucina (53) Naimaton Helsinki Yhteiskoulunjohtajatar Koulunjohtajatar, 

professori 

Nissinen, Alli (40) Naimaton Helsinki Johtajatar Koulunjohtaja, 

kirjailija 

Ruotsalainen 

Kansanpuolue: 

    

Neovius, Dagmar (40) Naimaton Helsinki Opettajatar Koulunjohtaja, 

aktuaari 

Maalaisliitto:     

Räsänen, Hilma (30) Naimaton Viipurin 

pitäjä 

Kansakoulunopettajatar Kansakoulunopettaja 
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tulivat päälle vielä neljä kansanedustajien tekemää välikysymystä. Tästä syystä eduskunta pyrki 

työskentelemään tiiviiseen tahtiin. Täysistuntoja pyrittiin pitämään neljä kertaa viikossa ja 

myöhemmin jokaisena arkipäivänä. Istunnot olivat myös pitkiä ja kestivät usein yön 

pikkutunneille saakka. Ensimmäisen yksikamarisen eduskunnan työtahti oli kiitettävä, mutta 

siitä huolimatta asioita ei ehditty käsittelemään haluttuun tahtiin. Tämä johtui kansanedustajien 

pitämistä pitkistä puheenvuoroista, joissa keskusteluun ei tuotu mitään uutta. Monesti 

keskusteluissa kansanedustajia muistutettiin ajankäytöstä ja pitkään kestäneestä istunnosta.35  

Toiset valtiopäivät aloitti toimintansa 11.2.1908. Valiokuntien ja valitsijamiesten vaalien 

jälkeen eduskunta pääsi työhönsä 15.2. Eduskunnassa oli 19.2. esitetty kolme Suomen 

oikeuksien turvaamiseen liittyvää välikysymystä, joihin senaatin talousosaston 

varapuheenjohtaja Leo Mechelin vastasi ja äänestyksellä ne päätettiin lähettää 

perustuslakivaliokuntaan. Eri puolueiden välillä oli erimielisyyksiä siitä millä tavalla 

hallituksen toimintaa tuli arvostella. Jyrkimmän kannan antoi Sosialidemokraattisen puolueen 

päätösehdotus, jonka mukaan hallitus oli laiminlyönyt tehtävänsä, jarruttanut sortotoimien 

estämistä ja taipunut Venäjän toimiin Suomen itsemääräämisoikeuden rajoittamiseksi. 

Perustuslakivaliokunnan mietintöä alettiin käsitellä eduskunnassa 27.3., jonka seurauksena 

Sosialidemokraattisen puolueen radikaali ehdotus voitti lopullisen äänestyksen. Tämä 

tapahtuma lopulta johti eduskunnan hajottamiseen 6.4.36 

2.2 Puolueiden historiaa 

Ensimmäisissä yksikamarisissa eduskuntavaaleissa oli vallalla kolme erilaista rintamalinjaa. 

Ensimmäisen sortokauden aikana kehittynyt jyrkkä vastakohtaisuus Nuorsuomalaisen 

puolueen perustuslaillisen ja Suomalaisen puolueen myöntyväisyyskannan välillä. Toisena 

kielipoliittiset ryhmät ja niiden jako suomenkielisiin ja ruotsinkielisiin ja viimeisenä 

Sosialidemokraattisen puolueen ja porvarillisen maailmankatsomuksen omaavien ryhmien 

välinen jyrkkenevä vastakkaisuus. Suomen Sosialidemokraattista puoluetta lukuun ottamatta, 

Suomen puolueet perustettiin virallisesti 1905–1906 ja ne aktivoituivat eduskuntauudistuksen 

myötä. Suomen Sosialidemokraattinen puolue perustettiin vuonna 1889, Kristillinen 

Työväenliitto 1905 ja Ruotsalainen Kansanpuolue sekä Maalaisliitto vuonna 1906.37 

 
35 Seitkari 1958: 181–183. Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat IV: 3226–3230. 
36 Seitkari; Tuominen 1958: 184–188. Valtiopäivät 1908 Pöytäkirjat: 7, 17–25, 54–56, 66–72, 117, 409-501, 634-

635. Valtiopäivät 1908 Asiakirjat III: Perustuslakivaliokunnan mietintö N:o 2: 27–34. 
37 Seitkari; Tuominen 1958: 168. Mickelsson 2007: 72, 76, 79-80. 
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Suomalainen puolue ja Nuorsuomalainen puolue syntyivät Fennomaanisen liikkeen alla 1800-

luvulla. Liike syntyi 1800-luvun alussa ja siirtyi 1840-luvulla pienen ryhmän 

kulttuuriharrastuksesta kansan herättämiseen. Liikkeen perustaja, J. V. Snellman, painotti 

suomenkielen ja kulttuurin aseman parantamista. Hänen vankimmaksi tukijakseen nousi 

filosofian tohtori Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen, joka perusti nuorten fennomaanien ryhmän 

veljensä Jaakko Forsmanin ja Agathon Meurmanin kanssa. Nämä perustivat liikkeessä 1860-

luvulla yhteisen triumviraatin. Tämän lisäksi liikkeessä alkoi vaikuttamaan 1880-luvulla 

Valvoja -lehden ympärille muodostunut J. R. Danielson-Kalmarin ja E. G. Palménin johtama 

ryhmä, joka kunnioitti liikkeen vanhempia jäseniä. Näistä henkilöistä muodostui Suomalaisen 

puolueen (nk. vanhasuomalaiset) perustajajäsenet. 38 

Fennomaanisessa liikkeessä alkoi samaan aikaan vaikuttamaan myös niin kutsuttu ”nuorten” 

suomenmielisten ryhmä, johon kuuluivat Päivälehden toimitus: Eero Erkko, Santeri Ingman ja 

Juhani Aho. Nuorten ja vanhojen välillä oli suuria eroja sosiaalisissa kysymyksissä. Vanhat 

keskittyivät ensisijaisesti kieleen ja muut uudistusvaatimukset arvioitiin suomalaisuuden 

edistämisen mukaan. Nuorten listalla oli ajankohtainen kielikysymys, työväenkysymys, 

äänioikeus, tasa-arvoasiat, raittius ja maanomistusolot. Nämä ryhmät eriytyivät kunnolla vasta 

ensimmäisen sortokauden aikana. Esimerkiksi vanhat keskittyivät Yrjö-Koskisen johdolla 

myöntyväisyyslinjaan, joka näkyi muun muassa Suomen lojaaliutena Venäjälle. Tämä tuotti 

mielipide-eroja ja kiistoja ryhmien välillä, joka johti lopulta Nuorsuomalaisen puolueen ja 

Suomalaisen puolueen syntyyn. Suurlakon jälkeen, 15.–17.11.1905, Nuorsuomalaista puoluetta 

(nk. perustuslailliset) ryhdyttiin perustamaan. Puoluekokoukset pidettiin vuoden 1906 

huhtikuussa ja joulukuussa, jolloin käsiteltiin puolueen ohjelmaa. Suomalaisen puolueen (nk. 

vanhasuomalaiset, suomettarelaiset) perustaminen tapahtui yleisessä kokouksessa 26.6.1905.39 

Puolueilla oli erittäin tehokas ja laaja vaalitoiminta: puolueohjelmat uusittiin vaalien mukaisiksi 

ja vaaliohjelmissa esitettiin niiden keskeisimmät ja ajankohtaisimmat sisällöt iskevässä 

muodossa. Suomen Sosialidemokraattinen puolue oli käsitellyt vuonna 1903 sosialistista 

ohjelmaa, joka toi esille työtätekevän väestön sorronalaisen aseman, köyhien kurjuuden ja 

kehotettiin taisteluun kapitalismia vastaan. Vaaleja edeltävänä aikana puolue esitteli omat 

tavoitteensa, joita olivat muun muassa kahdeksan tunnin työpäivä, lapsityön kieltäminen, 

kunnan tarjoama terveydenhuolto ja työttömyysturva. Suomalainen puolue halusi vedota 

 
38 Leino-Kaukiainen; Uino 1994: 11–14, 18. 
39 Leino-Kaukiainen; Uino 1994: 14–15. Mickelsson 2007: 78–79. 
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äänestäjiin poistamalla ohjelmastaan puolueeseen liitetyn eliittipuolueen maineen. Ohjelmassa 

käytiin muun muassa läpi kieliohjelmaa, kunnallista äänioikeutta, kouluohjelmaa, maaseudun 

köyhemmän väestön olojen parantamista ja työväensuojelulainsäädäntöä. Yksi tärkeä piirre oli 

naisten ja miesten aseman oikeudellinen parantaminen. Nuorsuomalaisen puolueen ohjelmassa 

oli  perustuslakiuudistus, kieliohjelma, uskonnonvapaus, alkoholijuomat, työpäivän pituuden 

rajoittaminen ja tilattoman väestön, torppareiden ja työväen aseman parantaminen. 

Ruotsalaisen Kansanpuolueen ohjelmisto oli hyvin samanlainen muiden puolueiden kanssa, 

mutta erottui ainoana pelkästään ruotsalaisen väestön oikeuksien ja etujen puolustajana. 

Eduskunnan pienimpien puolueiden, Maalaisliiton ja Suomen Kristillinen Työväenliiton, 

ohjelmat noudattivat lähes kaavaa, mitä muut puolueet.40 

Erilaisissa lentokirjasissa käsiteltiin ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä ja sen painaneen 

puolueen kantoja ja ansioita. Samalla puolueet painattivat myös lentolehtisiä, joiden lyhyillä 

väitteillä ja kehotuksilla oli tarkoituksena vedota suoraan äänestäjiin. Kuitenkin tärkein 

poliittinen tehtävä oli puolueiden omalla sanomalehdistöllä, joilla oli suuri tehtävä ja panos 

pääkaupungissa, mutta myös maaseutulehdistön panos oli erittäin tärkeä. Uutena asiana oli 

erilaisten puhujatoiminnan kokouksien järjestäminen ja erilaiset väittelytilaisuudet, joita 

järjestettiin aina pääkaupungista syrjäkylille saakka, koska yli 85 prosenttia äänioikeuteutuista 

asui maaseudulla.41 

2.3 Tutkittavien pilalehtien tarkempi esittely ja historia 

Ensimmäisen sortokauden aikana Suomessa vallitsi voimakas ennakkosensuuri, joka näkyi 

lehdissä painoesteinä ja varoituksina. Sensuuri pakotti pilalehdet keskittymään poliittisesti 

vaarattomaan huumoriin, sillä Venäjästä, keisarista tai ortodoksisesta kirkosta ei saanut tehdä 

pilakuvia. Erilaiset allegoriset ja symboliset merkitykset syntyivät juuri tänä aikana, mutta 

sensuuriviranomaiset oppivat nopeasti tunnistamaan ne. Julkaisukiellon saaneet kuvat 

poistettiin lehdistä ja näiden tilalle sijoitettiin tekstiä tai täytekuvia. Suomessa pilalehtien 

traditio luotiin juuri ennen suurlakkoa ja suurimmat suomalaiset pilalehdet syntyivät 1900-

luvun vaihteessa tai vähän sen jälkeen. Ensimmäisen sortokauden päättyminen ja sensuurin 

poistaminen merkitsi lehdistölle uutta vapautta. Pilalehtien historiassa alkoi poliittinen kausi, 

jolloin lehdet ilmaisivat avoimesti poliittisen kantansa ja muuttuivat puolueensa 

 
40 Mickelsson 2007: 72-81, 396. 
41 Seitkari; Tuominen, 171. Paloheimo 2007: 200. 
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äänenkannattajaksi. Puolueet saivat näin pilalehdistä sanomalehtiä täydentävän poliittisen 

aseen. Pilalehtien toimitus seurasi tarkasti sanomalehtiä, kävivät eduskunnan täysistunnoissa, 

erilaisissa tapahtumissa ja kokouksissa. Lehtien toimitus, päätoimittajan johdolla, keksi aiheet 

tai sai puolueelta vihiä mahdollisesta aiheesta. Esimerkiksi toimittajat saattoivat käydä 

vitsaillun puolueen puoluekokouksissa hakemassa kirjoitukseensa uutta vitsinaihetta. 42  

Velikulta perustettiin nuorsuomalaisten toimesta 1895 ja se toimi puolueen kannatuslehtenä 

vuoteen 1917 saakka. Lehden päätoimittajana toimi vuosina 1906–1910 K. J. Mandelin, joka 

tunnettiin nimimerkillä Viksari. Hän kirjoitti lehteen poliittisia katsauksia ja kuului Helsingin 

Sanomien toimitukseen. Helsingin Sanomat vaikutti Velikultaan voimakkaasti, sillä pilalehti 

painettiin sanomalehden kirjapainossa. Perustettaessa Velikullan katsomus oli liberaalinen ja 

sensuurin poistaminen voimisti nuorsuomalaista agendaa ja lehdissä keskityttiin voimakkaasti 

poliittiseen pilailuun. Tämä näkyi eduskunnan ja muiden puolueiden sanomalehtien 

pilkkaamisena.43 Tutkimuskautena tunnetuimpia pilapiirtäjiä olivat Alexander Federley, Frans 

Hiivanainen, Alvar Kangasmaa, Aarno Karimo ja Eric Vasström. Velikullan tunnetuin 

pilapiirtäjä oli Alexander Federley. Hän piirsi kuvia lehden aloituksesta lähtien, mutta toimi 

ensimmäisen sortokauden aikaan lähes ainoana pilapiirtäjänä Suomessa.44 Kuvissaan hän käytti 

jatkuvasti lain ja oikeuden symboleja ja erilaisia allegorioita ja attribuutteja. Hänet tunnettiin 

myös runsaasta karrikoinnistaan, joissa kykeni esittämään tarkasti ja tunnistettavasti 

esitettävien henkilöiden kasvonpiirteet. Federley signeerasi työnsä nimimerkillä AFY.45 

Toinen tutkittava lehti, Suomalaista puoluetta kannattava Tuulispää, perustettiin Wilfrid 

Nenosen ja taiteilija Kaarlo Karin toimesta 1903. Vuonna 1906 lehti siirtyi Edvard Lammin-

Koskisen nimiin ja Onni V. Tuisku ja Nuutti Vuoritsalo alkoivat toimittamaan lehteä. Lammin-

Koskinen hoiti lehden taloutta ja kirjoitti ”Tuulispäitä” -palstan, johon kirjoitti ajankohtaisista 

aiheista. Lehden tunnetuimmista kirjoittajista oli Kaarlo Terhi, joka kirjoitti pilkkarunoja 

nimimerkillä Laulajapoika. Tuisku toimi lehden kantavana voimana ja hän kirjoitti muun 

muassa Onni V., Myrsky ja Mefisto -nimimerkeillä. Hänen ajatuksenaan oli pilalehden 

suurempi vaikutus: hän yritti saada pilalehtien käyttämän huumorin nousevan muiden maiden 

tasolle. Hän toimi mielestään tienraivaajana ja yritti kehittää lukijoiden taiteellista ymmärrystä. 

 
42 Uino 1991: 298–299, 313. Mylläri 1983: 82. 
43 Hynninen 1971: 34. Mylläri 1983: 63. Uino 1991: 300, 315–316. 
44 Federley työskenteli myös Fyrenin pilapiirtäjänä, jonka päätoimittajan poliittisiin ja kielellisiin näkemyksiin hän 

samastui. Fyren oli Suomessa vuosina 1898-1922 ilmestynyt ruotsinkielinen poliittinen pilalehti. Mylläri 1983: 

92–93. Uino 1991: 300. 
45 Mylläri 1983:63–64, 92–93. Järvi 1979: 26. 
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Hänen mielestään pilalehtien tuli sivistää kansaa ja siitä syystä Tuulispää ilmestyi kokonaan 

suomenkielellä, jotta se päätyisi tavallisen kansan koteihin. Hän koki elämäntehtäväkseen 

tietynlaisen kulttuurin kasvattamisen.46  

Tuulispään toimituksessa kävi usein rahavaikeudessa olevia taiteilijoita ja kirjoittajia, jotka 

tarjosivat jatkuvasti uusia pilapiirroksia, vitsejä, runoja ja pakinoita painettavaksi seuraavaan 

lehteen. Toimituksella ei ollut ongelmaa saada lehden sivuja täytetyksi. Tästä syystä 

Tuulispäähän kirjoittaneita ja piirtäneitä oli useita ja moni on jäänyt tuntemattomaksi. Tuiskun 

tavoitteena oli antaa uusille kirjoittajille ja pilapiirtäjille mahdollisuus julkaista töitään. 

Tuulispää on usein vuosien aikana kertonut omasta historiastaan, kirjoittajistaan ja Tuiskusta. 

Joulukuussa 1907 lehti kertoi ”Tilausilmoitus” -ohjeessaan omia ajatuksiaan ja kertoi 

toimituksestaan. Tässä Tuisku mainitsi, että suurin osa kuvista oli pääasiallisesti Aapo 

Kangasmaan ja Frans Hiivanaisen piirtämiä. Muita pilapiirtäjiä olivat Heino Aspelin, Albert 

Gebhard, Alvar Kangasmaa ja Tyko Sallinen. Tuulispää lopetettiin vuonna 1957.47  

Kurikka perustettiin virallisesti vuonna 1905, kun lehti siirtyi E. Elolta Työväen Sanomalehti 

Oy:lle. Lehti siirtyi tällöin myös Sosialidemokraattisen puolueen alle ja lehdelle syntyi heti 

alusta lähtien voimakas puoluekanta. Puolueella ei ollut omaa virallista pilalehteä, joten 

Kurikan agendaksi muodostui toimiminen puolueen puolustuskanavana, jossa puolustettaisiin 

omia kantoja ja hyökättäisiin muita puolueita vastaan. Lehden tarkoitus oli toimia puolueen 

lyömäaseena, johon lehden nimi viittaa. Joulukuussa 1905 Kurikka kertoi jakavansa erityistä 

ivallista suosiotaan kapitalisteille ja tulisi maalaamaan piruja seinille. Tämä oli lehden suuntana 

lehteä tehdessä; porvareita ja poliittisia vastustajia ei kohdeltaisi hellästi. Lehdessä 

ilmestyneistä pilakuvista, vitseistä, runoista ja kirjoituksista lähes kaikki suuntautuivat juuri 

tähän päämäärään. Huumoria tehtiin juuri porvarien ja työläisten välisistä eroista, joiden kiivas 

vastakkainasettelu ja näiden kärjistetyt ominaisuudet nähtiin hauskana.48 Kurikka kirjoitti 

vuoden 1907 ohjelmajulistuksessaan olevansa ”kaikkien kaupungin viskaalien kauhu, senaatin 

ainoa ja oikea arvostelija, suomettarelaisten syöjä ja perustuslaillisten potkija”49. Tässä 

ilmoitettiin Kurikan selkeät vastustajat ja pilalehden seuraavan vuoden tavoite. 

 
46 ”Onni V. Tuisku”, Tuulispää 6.2.1920. ”Tyylispää kymmen-vuotias.”, ”Tuulispään synty”, Tuulispää 1.1.1913. 

Uino 1991: 319–321. 
47 Mylläri 1983: 73. Uino 1991: 300, 317–319. ”Tilausilmoitus”, Tuulispää 1.12.1907. 
48 Hokkanen 1949: 6. Mylläri 1983: 73–74. Uino 1991: 326. 
49 ”Minä Kurikka esittelen itseni.” Kurikka 15.12.1905.  
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Otto Tiuppa toimi Kurikan ensimmäisenä päätoimittajana vuosina 1905–1907. Häntä seurasi 

A. B. Mäkelä, joka toimi lehdessä 1907–1910 ja tunnettiin nimimerkillä Kaapro Jääskeläinen. 

Toinen tunnettu nimimerkki oli Vessu -nimimerkillä kirjoittanut Edvard Valpas. Mäkelän 

aikana siirryttiin poliittisesta ja ideologisesta huumorista kevyempään naljailuun. Esimerkiksi 

aatteellisten kaskujen tilalle tuli kevyttä ja harmitonta huumoria. Lehdessä julkaistiin muun 

muassa K. A. Suvannon, Sulo Vuolijoen, J. Taivalkosken ja Albin Karjalaisen tekstejä. Tämän 

lisäksi lehdessä toimi useita kymmeniä avustajia, jotka olivat usein suoraan työväenliikkeestä 

palkattuja. Lehteen kirjoittaneet kirjoittivat nimimerkin alla, joista ainoastaan Valppaan ja 

Mäkelän pystyy tunnistamaan, mutta yleinen käytäntö oli, ettei nimimerkkejä aina merkitty 

lehteen tai kirjoitusten perään signeeraamaan kirjoittajan työtä. Lehden pilapiirtäjinä toimivat 

muun muassa Alvar Kangasmaa, Ilmari Manninen, Artturi Aarre, William Rosenberg sekä 

tuntemattomaksi jääneet nimimerkit HH, KK, AW ja Kallankari. Usein kuvat eivät olleet 

laadullisesti parhaimmasta päästä, mutta tärkeintä kuvissa oli poliittisen sanoman merkitys, ei 

taiteellinen lajipuhtaus.50 

Lehdistä Tuulispää ilmestyi viikoittain (noin 52 numeroa vuodessa), kun taas Kurikka ja 

Velikulta ilmestyivät joka toinen viikko (noin 26 numeroa vuodessa). Kaikki lehdet tekivät 

vuodessa 2–3 erikoisnumeroa, jotka ilmestyivät yleensä vappuna, kesällä ja jouluna. 

Velikullassa Mandelin kirjoitti pääkirjoituksen ”Maailman menoa” ja Kurikassa Tiuppa ja 

Mäkelä kirjoittivat pääkirjoituksen ”Katsaus maailman menoon”. Kirjoitukset käsittelivät 

humoristisesti ja kantaa ottavasti ajankohtaisia aiheita. Tutkittuna aikakautena yleisimmät 

käsitellyt aiheet liittyivät poliitikoihin, politiikkaan, kulttuuriin ja yleisiin tapahtumiin. 

Kirjoittajat ottivat humoristisesti ja henkilökohtaisesti kantaa erilaisiin aiheisiin ja kirjoittivat 

monipuolisesti ja omintakeisesti aiheista, jotka olivat heille merkityksellisiä. Eduskuntakautena 

Kurikassa pääkirjoituksen korvasi ”Yhdestä kamarista” -kirjoitus, joka tarkasteli pelkästään 

eduskunnassa keskusteltuja asioita tai kansanedustajia. Samanlainen osio ilmestyi myös muissa 

pilalehdissä: Tuulispäässä nimellä ”Eduskuntapakinaa” ja Velikullassa nimellä ”Yhdestä 

kamarista”. 

Tutkittuna aikakautena Tuulispäässä ei aina ilmestynyt toisten lehtien tyylistä pääkirjoitusta, 

vaan toisella sivulla oli ajankohtainen kirjoitus tai pakina, jonka otsikko vaihteli tekijän 

mukaan. Ensimmäisellä sivulla oli Terhin Laulajapoika -nimimerkillä kirjoittama pilaruno ja 

muiden tekemiä vitsejä ja runoja. Lehdessä julkaistiin paljon pilkkalauluja tai pilkkarunoja. 

 
50 Hokkanen 1949: 7–8. Uino 1986: 262–263. 
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Eniten niitä julkaisi juuri Terhi ja vuonna 1906 hän teki Tuulispäähän kaikki pilkkalaulut. Terhi 

kirjoitti pitkiä, koomisia ja ajankohtaisia aiheita käsitteleviä pilkkalauluja, joiksi hän niitä 

kutsui. Usein pilkka ei suuntautunut vain yhteen kansanryhmään, vaan kirjoituksessa yritettiin 

vitsailla mahdollisimman monelle ryhmälle ja henkilölle. Pilkkalaulut omaavat selkeän tarinan 

ja niissä edetään järjestelmällisesti alun ja keskikohdan kautta loppuun. Niissä on selkeästi 

huomattava riimitys ja lukiessa pilkkalaulut on kirjoitettu runomuotoon.  

Kaikille lehdille yhteistä oli niiden koostaminen samanlaisen kaavan mukaan. Etusivulla oli 

pilakuva ja ensimmäisellä tai toisella sivulla oli pääkirjoitus, pilkkaruno tai pakina. Sivut 2–5 

olivat täynnä pilakuvia, runoja, tarinoita, vitsejä ja muita kirjoituksia. Kaikki lehdet olivat 

sekoitus pilakuvia, tarinoita, runoja ja vitsejä. Runsas mainostaminen oli lehdille yhteistä ja 

jokaisesta numerosta 2–3 viimeistä sivua oli pyhitetty niille. Lehdistä Velikullan aiheet olivat 

monipuolisimmat. Suurimpana pilailun aiheena olivat muiden puolueiden, etenkin Suomalaisen 

puolueen ja sosialistien julkaisemat sanomalehdet, puolueiden jäsenet ja eduskunnan toiminta. 

Esimerkiksi tutkimusaikana Suomalaisen puolueen kannatuslehti Uusi Suomettarelle vitsailtiin 

lähes jokaisessa lehdessä. Tuulispäähän ja Velikultaan verrattuna Kurikka oli lukemistoltaan 

kevyempi. Se oli keskittynyt enemmän vitseihin, runoihin, pilkkalauluihin ja lyhyisiin 

tarinoihin. Lehti halusi olla helposti lähestyttävä ja siitä syystä siinä oli yleensä vain 1–2 

pidempää kirjoitusta ja loput lehdestä oli käytetty muuhun. 

2.4 Naisten asema 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa 

Ennen teollistumista ja naisille suunnatun koulutuksen parantumista, naisten elämä oli 

keskittynyt kotiin ja perheeseen. Perhe oli talousyksikkö, jossa kaikilla oli tarkkaan suunnitellut 

toimensa. Sukupuolittunut yhteiskunta näkyi naisten elämässä koulutuksen puutteena. Ennen 

koulujen perustamista säätyläistyttö jäi kotiin äitinsä opetukseen. Kotona annettu opetus 

painottui pianotunteihin, keskustelutaidon opettamiseen, seuraleikkeihin, tanssin- ja 

laulunopetukseen. Tytön lapsuuden ja nuoruuden täytti opetukset koti- ja käsitöistä ja äidin 

ohjaus naiselle sopivasta käyttäytymisestä. Yhteiskunnassa luodut naiseuden mallit vaikuttivat 

perheissä ja tytöt kasvatettiin ajatukseen, jossa muiden palveleminen ja hyvinvointi oli elämän 

päämääränä. Naisen päämääränä oli ainoastaan hyvä avioliitto ja äitiys. Seksuaalisuus nähtiin 

avioliittoon kuuluvana, jonka tarkoituksena oli suvun jatkaminen. Uhrautuvaisuuden tuli olla 

suuri osa tytön perusluonnetta ja ideaali vaimo nähtiin muun muassa miehensä hellänä 

puolisona ja vieraanvaraisena emäntänä. Jos tytöllä ei ollut oikeaa luonnetta tai paloa annettuun 

suuntaan, tytön perhe ja lähipiiri muistuttivat voimakkaasti tyttöä edellytetyistä käyttäytymis- 
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ja ajatusmalleista. Tällä tavalla tuotettiin kulttuurillinen jatkuvuus naisten asemalle kodissa ja 

elämässä.51 

Teollisuuden perusteita rakennettiin Suomessa 1860-luvulla ja voimakas teollistumisen kasvu 

tapahtui 1870-luvulta eteenpäin. Teollistumisen aikakausi muokkasi yhteiskuntaa ja kulttuuria, 

joka antoi naisille mahdollisuuden työskennellä. Perhe muuttui teollistumisen myötä 

talousyksiköstä perheeksi, jossa naimattomat naiset olivat miespuolisille holhoojilleen 

taakkana. Palkkatyön merkitys kasvoi 1860-luvun suomessa, kun 24-vuotiaat naiset saivat 

täysivaltaisuuden. Naisten naimattomuus yleistyi ja koulutusmahdollisuudet paranivat. 

Esimerkiksi Helsingissä vuonna 1870, 63 prosenttia 25–29-vuotiaista naisista oli naimattomia. 

Naisille avautui uusia työmahdollisuuksia 1860-luvulta lähtien, kun naisia palkattiin muun 

muassa konttoreihin, postiin, lennätinlaitokseen, rautateille ja valtion hallinnon virastoihin.52 

Naisten koulutusta paransi Jyväskylään vuonna 1863 avattu opettajaseminaari, joka antoi 

naisille opettajan pätevyyden. Naiset pääsivät 1870-luvulla myös opiskelemaan erivapaudella 

yliopistoon, mutta tyttökoulujen jälkeen heidän tuli opiskella kaksi vuotta jatko-opistossa. 

Ensimmäiset yhteiskoulut perustettiin 1880-luvulla, jotka antoivat naisille tarpeellisen 

koulutuksen jatkamaan opintoja yliopistossa. Naimattomuus ja työura nähtiin naisella 

välivaiheena ennen avioliittoa. Säätyläistön piirissä nainen ei saanut avioitumisensa jälkeen 

työskennellä, ja tästä syystä naisten piti valita avioitumisen ja työllistymisen väliltä. Suomessa 

perustetut naisasiajärjestöt, vuonna 1884 perustettu Suomen Naisyhdistys ja vuonna 1892 

perustettu Naisasialiitto Unioni, ottivat tämän periaatteen omakseen. Naiseudesta muodostettiin 

kaksi ihannetyyppiä: työssäkäyvä naimaton nainen ja perheelleen omistautuva vaimo.53 

Opettajien odotettiin elävän askeettista elämää, jossa he sanoisivat itsensä irti naisille 

perinteisistä odotuksista. Myös muissa julkisissa toimissa työskentelevät naiset joutuivat usein 

monien ennakkoluulojen kohteiksi: heistä oli helppo juoruta tai levitellä pahoja puheita. Naiset 

joutuivat korostamaan hyveellisyyttään ja moni poisti itsestään naisellisuuden merkit. Monet 

leikkasivat hiuksensa ja pukeutuivat yksinkertaisiin ja pelkistettyihin tummiin vaatteisiin, sillä 

naisellisuuttaan esittelevää naimatonta naista ei voinut ottaa vakavasti ammatissaan. Naisen 

 
51 Ollila 1998: 21–25, 27–28, 35. Vattula 1981: 64–65. 
52 Alho 1949: 49–50. Jallinoja 1983: 80. Jyränki 2010: 313. Ollila 1998: 43. Vattula 1981: 68. 
53 Halila 1980: 167–168. Jallinoja 1983: 17. Jyränki 2010: 313. Ollila 1998: 35–36, 43, 58. 



18 

 

työuralle oli myös muita odotuksia: naisen tuli työskennellä tarmokkaasti, ahkerasti ja 

tunnollisesti uupumiseen asti.54 

Naimattomaan naiseen liitettiin yhtälailla samat normit kun naimisissa olevaan naiseen. 

Koulutetun naimattoman naisen tuli opiskella jonkin toisen vuoksi ja tällä tavoin auttaa muita. 

Naisen elämässä eli voimakkaasti edelleen uhrautuvaisuus ja epäitsekkyys. Esimerkiksi Lucina 

Hagman joutui uhrautumaan käytännöllisistä syistä. Hän olisi halunnut opiskella lääkäriksi, 

mutta se oli 1800-luvulla mahdotonta. Hagman päätyi lopulta opettajan ammattiin, jota kohtaan 

ei tuntenut erityistä kutsumusta. Syynä valintaan oli oma toimeentulo ja hänen tuli huolehtia 

leskeksi jääneestä äidistään. Ammatinvalintaan vaikuttivat myös perheen köyhyys ja olematon 

perintö, jotka tekivät hyvästä avioliitosta mahdottoman. Avioliitosta luopuminen oli naiselle 

elämän suurin uhraus. Naimattomien naisten parhaimpana ratkaisuna nähtiin opettajanura, jossa 

he toteuttaisivat äidillistä kutsumustaan kasvattamalla opettamiaan lapsia. Esimerkiksi vuonna 

1891 yli puolet kansakoulunopettajista oli naisia. Tästä huolimatta naimattomat naiset nähtiin 

säälittävinä ja heitä halveksittiin kaikissa yhteiskuntaluokissa. Vanhapiika oli 25–26-vuoden 

iän ylittänyt nainen, joka ei ollut onnistunut pääsemään naimisiin. Hän oli epäonnistunut 

naisellisessa tehtävässään ja hänestä tulisi osa vanhojenpiikojen halveksittua ryhmää.55 

3 Naisten äänioikeus 1.6.–31.12.1906 

3.1 Kurikka: Naisetkin ovat nyt saaneet äänioikeuden 

Ensimmäisenä tutkittuna ajanjaksona Kurikassa ei ilmestynyt kuin yksi naisten äänioikeuteen 

liittyvä kirjoitus. Myöskään muita vitsejä, pilkkalauluja ja tarinoita ei tästä aiheesta löydy. 

Pilapiirroksia naiskansanedustajista tai naisia vitsailevia pilapiirroksia tai karikatyyrejä ei 

ilmestynyt ollenkaan. Tämä osoittaa huomion olleen muissa aiheissa. Eduskuntauudistus ja 

naisten äänioikeus eivät olleet tärkeimpien uutisten listalla. Kurikassa ilmestyi 30.1.1906 vitsi 

”Kellokosken akkain keskustelua”, jossa vitsailtiin naisten ymmärtämättömyydelle.56 

Tuntemattoman tekijän vitsissä kaksi vanhempaa naista ihmetteli yksikamarisen merkitystä ja 

miesten halua vaihtaa useammasta kamarista yhteen. Siinä vitsailtiin naisten 

tietämättömyydelle eduskuntauudistuksesta ja siitä kuinka he olettivat yksikamarijärjestelmän 

tarkoittavan konkreettisesti huoneiden määrän vähentämistä talossa. Vaikka aihe ei liittynyt 

 
54 Ollila 1998: 63–64, 71–76. 
55 Niekka; Petrelius 1993: 9. Ollila 1998: 38-39, 43, 46, 58. Utrio 2005: 92–93.  
56 Kurikka 30.1.1906, Kuva 1. Kellokosken akkain keskustelua. 
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naiskansanedustajiin, niin naisten tietämättömyyttä ja tyhmyyttä pidettiin hauskana ja sille 

naurettiin. 

Kuva 1. Kellokosken akkain keskustelua. 

Lähde: Kurikka 30.1.1906 

Tärkein tuona aikana tehty kirjoitus ilmestyi 15.6.1906 Kurikan pääkirjoituksessa ”Katsaus 

maailman menoon”.57 Kirjoittaja aloitti kirjoituksensa toteamalla naisten saaneen äänioikeuden 

ja kertoi naisten hirmuhallituksesta kodeissa ja kuinka siitä oli usein puhuttu. Hän korosti 

miesten päästäneen naisten käytöksen liian pitkälle, sillä heillä ei ollut tarpeeksi tarmoa. 

Tapahtuman painotettiin näkyvän heille ”punaisena peikkona meille miehille vaaleissa ja 

tulevan eduskunnan penkeillä”58. Samalla kirjoittaja ennusti sen vaikutuksia miesten 

tulevaisuudessa. Kirjoitus otti kantaa naisten äänioikeuden saamiseen ja naisten aseman 

parantumiseen. Lehdessä tuotiin esille naisten äänioikeuden vaikutukset ja kirjoittaja maalasi 

erilaisia uhkakuvia. Yksi vakavimmista oli miesten elämän vaikeutuminen, jollei se jo 

ennestään ollut vaikeutunut. 

Kirjoitus oli selkeästi osoitettu miehille, koska siinä korostettiin sanamuotoja ”me tunnemme” 

ja ”olemme nähneet”59. Kirjoittaja esitti kaikkien lukijoiden tuntevan perheitä, joissa nainen oli 

jo anastanut miehen paikan perheen päänä ja mieheltä oli jo viety hänen miehiset työnsä. 

Esimerkkien avulla kirjoittaja loi kuvan naisen vallasta kodissa. Mies esitettiin 

tohvelisankarina, joka joutui tekemään naiselle kuuluvat työt omiensa ohessa: hoitamaan lapset, 

kantamaan likavedet, keittämään kahvia ja tarjoilemaan sen naiselle sänkyyn. Nainen kuvattiin 

 
57 ”Katsaus maailman menoon”, Kurikka 15.6.1906. 
58 ”Katsaus maailman menoon”, Kurikka 15.6.1906. 
59 ”Katsaus maailman menoon”, Kurikka 15.6.1906. 
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kirjoituksessa laiskana ja hänen tapanaan oli teetättää miehellä erilaisia askareita mielensä 

mukaan. Mies oli naisen ”pikkumaisten oikkujen välikappaleena” ja häneltä oli ”anastettu 

luomisen kruunu” 60. Mieheltä oli viety miehisyys. Kirjoittaja painotti, ettei asia ollut ainoastaan 

työväen ongelma vaan laajempi sekä oppineiden, että oppimattomien miesten ongelma. 

Yhtenä esimerkkinään naisen käyttämästä vallasta ja miehen alistetusta asemasta kirjoittaja 

käytti erään suuren työväenlehden toimittajaa, jonka kihlattu oli päättänyt käyttää 

ruotsinkielistä lehteä ilmoittaakseen kihlauksesta, avioliitosta ja lapsen syntymästä. Miehelle 

vitsailtiin seuraavasti: ”naishirmuhallituksen myrkyllinen skorpiooni on arveluttavan 

vaarallisesti pistänyt”61. Työväenlehden käyttäminen tuotiin esimerkkinä miehekkäästä teosta 

ja nyt mies oli joutunut naisen ”tohveli sankariksi”62. Esimerkin mies ei kirjoituksen mukaan 

osannut pitää kuria kodissaan, joten hänestä ei voisi koskaan tulla sosialistisen aatteen 

kannattajaa. Miesten tärkeimpänä tehtävänä oli osata laittaa säännöt ja rajoitukset kotiinsa ja 

pitää vaimonsa aisoissa. 

Miesten tilanne ei lopulta ollut niin paha mitä esimerkeissä annettiin ymmärtää, sillä ratkaisuna 

toimi 24–35-vuotiaat naimattomat naiset. Sen ikäisistä naisista luotiin kuva, jossa 

vanhapiikuuden pelossa he eivät uskaltaisi tuoda oikeaa ikäänsä esille. Tästä syystä naiset 

esittivät ikänsä 2–3-vuotta nuoremmiksi ja tämä oli kirjoittajan mukaan apukeino 

äänestyksessä: iän paljastumisen pelossa naisten ei oletettu uskaltavan äänestää. Tämä oli 

pelko, jota miesten tuli käyttää hyväkseen ja joka estäisi naisten hirmuhallituksen. Kirjoittaja 

oli seurannut valtiopäivien toimintaa ja oli pistänyt merkille keskustelut aiheesta. Hän oli 

käyttänyt keskusteluja hyväkseen ja keksinyt miehille oivan keinon puolustaa itseään ja käyttää 

tätä miesten pelastuksena.63 

Kirjoittajan strategia oli jakaa miehet kahteen eri miestyyppiin: heikkoihin ja vahvoihin. 

Nuorten ja heikkokuntoisten miesten ei pitäisi mennä naimisiin, koska he eivät pystyneet 

kontrolloimaan vaimojaan. Heikkojen miesten voimavarana oli avioliitosta pidättäytyminen, 

koska se keskitti vallan miehille ja helpottaisi naisten aseman säilymistä sellaisenaan. Naisten 

halu päästä naimisiin oli suuri, sillä kukaan ei tahtonut vanhapiikuutta ja tämä antoi miehille 

yliotteen naisista. Kirjoittaja ehdottomasti kielsi miehiä menemästä yli 35-vuotiaiden naisten 

 
60 ”Katsaus maailman menoon”, Kurikka 15.6.1906. 
61 ”Katsaus maailman menoon”, Kurikka 15.6.1906. 
62 ”Katsaus maailman menoon”, Kurikka 15.6.1906. 
63 Oikeusministeriö/Vaalien vastuualue – Eduskuntavaalit 1907: 12–14. 

https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV1907/eduskuntavaalit1907/vaalit1907.pdf (viitattu 1.10.2020) 

https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV1907/eduskuntavaalit1907/vaalit1907.pdf
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kanssa naimisiin. Tämän ikäiset vanhapiiat esitettiin mahdottomiksi, sillä naimattomina he 

olisivat suuttuneita ja pettyneitä elämäänsä ja kävisivät sen voimalla vaaliuurnilla. 

Kirjoituksen lopussa keskityttiin vahvoihin miehiin ja niihin, jotka pystyivät pitämään 

vaimonsa kurissa: ”Mutta te lujaluontoiset miehet, teidän on naitava jo tänäkesänä, sillä siten 

te voitte saada 2 ääntä 1 äänen asemasta”64. Näille miehille suositeltiin avioliittoa ja naisten 

johdattamista avioliittoon. Naimisiin mennessään, itsenäiset naiset joutuisivat uudelleen 

holhouksen alaisiksi ja miehensä määräysvallan alle. Miesten oletettiin kotikurin avulla saavan 

kaksi ääntä, sillä heidän tuli ohjeistaa vaimojaan äänestyksessä ja keitä heidän tulisi äänestää. 

Kirjoituksen mukaan naisilla ei saisi olla omaa tahtoa äänestää, vaan miesten pitäisi omalla 

ankaruudellaan ja vahvuudellaan muokata vaimoa, jotta tämä äänestäisi miehensä mukaisesti.65 

3.2 Tuulispää: Yksi on nyt miehillä ja ämmilläkin ääni 

Tutkittavalta ajanjaksolta, 1.6.1906–31.12.1906, Tuulispäästä ei löydy yhtään naisten 

poliittiseen osallistumiseen liittyvää kirjoitusta. Tätä ajanjaksoa ennen, tammikuussa 1906, 

julkaistiin kaksi pilkkalaulua ”Yksi kaunis ja mieltä ylentävä laulu yleisestä äänioikeudesta”66 

ja ”Yksi vähäinen laulu siitä yhdestä tekeillä olevasta kamarista, jossa uutta Suomea 

rakennetaan”67. Laulajapojan kirjoittamat pilkkalaulut ovat verrattavissa Kurikassa 

ilmestyneeseen pääkirjoitukseen, joka ohjeisti miehiä toimimaan äänestämisessä.68  

Tuulispäässä  12.1.1906 ilmestynyt pilkkalaulu ”Yksi kaunis ja mieltä ylentävä laulu yleisestä 

äänioikeudesta”69 tuo tarinamaisesti esille miehen aseman perheessä ja ikävän perhetilanteen, 

jossa nainen huutaa sekä lapset itkevät kotona. Pilkkalaulu antaa miehestä samanlaisen 

alistuneen kuvan kuin Kurikan pääkirjoitus: mies on mykistetty ja alistettu naisen tahtoon. 

Miesten tilanteesta Laulajapoika kirjoitti, ettei kukaan taistellut heidän ääntensä puolesta ja 

”Me mykkänä saamme vaeltaa, Ja ääneti täydymme kuolla.”70. Miehen töistä pilkkalaulu ei 

kerro, mutta miehen alistetusta ja hiljennetystä asemasta sitäkin enemmän. Naisten äänioikeus 

 
64 ”Katsaus maailman menoon”, Kurikka 15.6.1906. 
65 ”Katsaus maailman menoon”, Kurikka 15.6.1906. 
66 ”Yksi kaunis ja mieltä ylentävä laulu yleisestä äänioikeudesta”, Tuulispää 12.1.1906. 
67 ”Yksi vähäinen laulu siitä yhdestä tekeillä olevasta kamarista, jossa uutta Suomea rakennetaan” , Tuulispää 

19.1.1906. 
68 ”Katsaus maailman menoon”, Kurikka 15.6.1906. 
69 ”Yksi kaunis ja mieltä ylentävä laulu yleisestä äänioikeudesta”, Tuulispää 12.1.1906. 
70 ”Yksi kaunis ja mieltä ylentävä laulu yleisestä äänioikeudesta”, Tuulispää 12.1.1906. 
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on miehille ”risti ja vaiva” ja Laulajapoika odotti vitsaillen sitä hetkeä, kun miehet, 

”tohvelisankarit”, saisivat äänensä vapaasti kuuluville71.  

Vaalien alla Tuulispää reagoi naisten äänioikeuteen ja yksikamariseen eduskuntaan kolmella 

vitsillä ja kahdella pilakuvalla. Ensimmäinen pilakuva ilmestyi 1.6.1906 nimellä 

”Junajuttua”72. Etusivun pilakuvan on nimimerkillä W.M. piirtänyt tuntematon pilapiirtäjä, 

joka kuvasi kaksi miestä junassa. Kaksi miestä on kuvattu yksityiskohtaisesti ja muut ympärillä 

olevat on piirretty yksinkertaisin vedoin. Kuvassa miehet keskustelevat Lahdessa tapahtuneesta 

Loviisan rautatiesillan räjähdyksestä.73 Vuonna 1906 Lahdessa tapahtui erilaisia 

ilkivallantekoja, joista suurin oli sattunut yöllä 29.4.1906. Lehtikirjoitusten mukaan 

räjäyttämiseen oli käytetty miinaa, joka oli asetettu sillan päähän. Yritys ei ollut tuhonnut  siltaa, 

vaan maahan kätketty miina oli katkonut rautatiekiskoja ja vääntänyt niitä.74 Tästä innostuneena 

Tuulispää sai hyvän tavan vitsailla Miina Sillanpäälle. Kuvan alapuolelle kirjoitettu sanaleikki, 

”sillanpään” miinalle vitsailusta, joka aloitti myöhemmin suosituksi nousseen aiheen. 

Kuva 2. Junajuttua. 

Lähde: Tuulispää 1.6.1906 

Vuonna 1906 Tuulispäässä ilmestyi muitakin samantyylisiä pilakuvia: kuvissa ei ollut naisia 

tai naiskansanedustajia, vaan miehiä tai poikia keskustelemassa asioista keskenään. Lokakuussa 

 
71 ”Yksi kaunis ja mieltä ylentävä laulu yleisestä äänioikeudesta”, Tuulispää 12.1.1906. 
72 Tuulispää 1.6.1906, Kuva 2. Junajuttua. 
73 ”Lahdesta. Katala ilkityön yritys.”, Lahden Lehti 30.4.1906. ”Jälleen ilkityö Lowisan radalla”, Lahden Lehti 

9.4.1906. ”Räjähdys Loviisan radalla”, Lahden Lehti 11.5.1906. ”Ilkityö Loviisan radalla”, Elämä 2.5.1906. 
74 ”Lahdesta. Katala ilkityön yritys.”, Lahden Lehti 30.4.1906. 
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1906 Tuulispäässä ilmestyi pilakuva ”Mitäs mekään”75. Pelkistetyssä piirroksessa isä ja poika 

ovat kotona, jossa paistaa naisten poissaolo. Kuvassa poika kysyy isältään äidin ja sisaren 

olinpaikasta ja ilmenee, että he ovat naisten äänioikeuteen ja puoluetoimintaan liittyvissä 

kokouksissa. Poika esitti jatkokysymyksen, jolla viitattiin miesten toimimiseen ja heidän 

aikomuksiinsa ottaa osaa johonkin toimintaan. Kuva vitsaili eri ikäisille naisille, joiden 

aktiivinen toiminta äänioikeuden ja politiikan parissa näkyi poissaolona kodeissa. Tämä aiheutti 

miehissä passiivisuutta ja jätti kodin muut henkilöt yksin ilman naispuolista kodinhoitajaa. 

Poika on kuvattu tylsistyneenä ja odottavana. Lapselta, joka on tullut omista leikeistään 

kysymään ja ihmettelemään missä loput perheenjäsenet ovat.   

Kuva 3. Mitäs mekään! 

Lähde: Tuulispää 26.10.1906 

Tuulispää jatkoi eduskuntauudistuksen parissa 21.9.1906 Laulajapojan pilkkalaululla 

”Tunnehymistys”76. Laulajapoika osoitti laulunsa hyräilyksi vanhan luokkaeduskunnan 

haudalle ja aloitti laulunsa kertomalla vanhan luokkaeduskunnan nukkuvan ”kuolon ikiunta”77. 

Uuden eduskunnan tuli saattaa vanha senaatti hautaholviinsa ja lukijoiden ei tulisi surra, sillä 

senaatti oli ”ikäloppu rahjus” ja ”ummehtunut, heikko nahjus”78. Pilkkalaulussa on 

 
75 Tuulispää 26.10.1906, Kuva 3. Mitäs mekään! 
76 ”Tunnehymistys”, Tuulispää 21.9.1906. 
77 ”Tunnehymistys”, Tuulispää 21.9.1906. 
78 ”Tunnehymistys”, Tuulispää 21.9.1906. 
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Laulajapojalle tyypillinen selkeä riimitys ja vitsaileva sävel. Uutta eduskuntaa pidettiin 

suomalaisten omana ja erillisenä venäläisistä vaikutteista. Aikaisempien valtiopäivien nähtiin 

toimineen vain omien etujensa mukaisesti ja Laulajapoika arvosteli senaatin työtä ja tasa-

arvoisuuden puuttumista, joka toimi uusien muutosten jarruttajana. Uusi eduskunta nähtiin 

kansan ponnistusten tuloksena: omana eduskuntana. Sille laitettiin jo odotuksia Suomen kansan 

tahdon esittäjänä ja toimeenpanijana. Eduskunnasta odotettiin uudistajaa ja sen odotettiin 

olevan edeltäjäänsä tasavertaisempi. Laulun loppu omistettiin säätylaitoksen päättymiselle ja 

sen muistolle: Laulajapoika nosti maljan uuden eduskunnan paremmalle toiminnalle ja 

valoisalle tulevaisuudelle.79 

Vuoden 1906 viimeisessä Tuulispäässä ilmestyi ”Aakkosellinen katsaus kuluneen vuoden 

asiain menoon”80. Runomuodossa kirjoitettu teksti toi aakkosjärjestyksessä humoristisesti 

esille vuoden 1906 tärkeimmät tapahtumat. Nimimerkki Eehvraim kirjoitti hauskasti ja 

ivallisesti, mainiten asioista lyhyesti ja ytimekkäästi. Runon lopussa hän totesi seuraavasti: 

”Yksi on nyt miehillä ja Ämmilläkin ääni.”81 

Hän mainitsi naiset ”ämminä” ivallisuuttaan ja tuottaakseen huumoria. Sana toimi yhtenä 

keinona runon muodon ylläpitämiseksi. Runossa ”Ämmilläkin ääni” sanat sointuvat yhteen ja 

rimmaavat. Lehteen runo sijoitettiin ensimmäiselle aukeamalle ja lukija huomasi sen heti 

etusivun pilakuvan jälkeen. Lehden tärkeimmille sivuille painaminen ja kirjoittajan ”ämmä” 

sanan käyttö kielii kirjoittajan negatiivisesta ja kantaaottavasta asenteesta naisten äänioikeutta 

kohtaan. Naisista käytetty sana on negatiivinen kuvaus vanhemmasta naisesta tai akasta. 

Kirjoittaja näki tämän ikäiset ”ämmät” juoruavina ja hyödyttöminä. Tästä huolimatta runo 

painotti äänioikeuden olleen yksi loppuvuoden merkittävimmistä tapahtumista. 

3.3 Naisten asema ja eduskuntauudistus Velikullassa 

Vaaleja edeltäneenä aikana 1.6.–31.12.1906 Velikullassa naurettiin ja ivailtiin avoimesti 

tuleville naiskansanedustajille ja muillekin naisille. Velikullassa vitsailun keskiössä oli usein 

Suomalainen puolue ja lehdessä vitsailtiin puolueen kansanedustajalle Hilda Käkikoskelle. 

Nuorsuomalaisen puolueen äänenkannattajana Velikulta panosti suomettarelaisten ivaamiseen. 

Velikullassa ilmestyneiden kirjoitusten ja vitsailujen tapahtumaketju lähti liikkeelle 

 
79 ”Tunnehymistys”, Tuulispää 21.9.1906. 
80 ”Aakkosellinen katsaus kuluneen vuoden asiain menoon”, Tuulispää 28.12.1906. 
81 ”Aakkosellinen katsaus kuluneen vuoden asiain menoon”, Tuulispää 28.12.1906. 
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Ylioppilastalolta 19.8.1906 pidetystä Suomalaisen puolueen yksityisestä kokouksesta. 

Kokouksen alussa painotettiin, että toisiin puolueisiin kuuluvat henkilöt poistuisivat 

kokouksesta, eikä kukaan kirjoittaisi tilaisuudesta sanomalehtiin. Kokouksessa käsiteltiin Uusi 

Suometar lehteä kohtaan tapahtunutta syrjintää, joka oli vaikuttanut lehden talouteen. Tästä 

syystä puolue ja lehteä kannattaneet henkilöt halusivat rauhassa keskustella lehden 

tulevaisuudesta ja toimista lehden pelastamiseksi.82 

Kokoukseen oli päätynyt nuorsuomalaisen Helsingin Sanomien Cenofki -nimimerkillä 

kirjoittanut toimittaja, joka kirjoitti artikkelin ”Suomettaren pönkittäminen”83. Hän jäi 

kokoukseen, koska näki itsensä ”suomenmielisenä”84. Artikkelin mukaan Uusi Suometar oli 

tuottanut tappiota vuosina 1905–1906 ja vararahastot oli käytetty noiden vuosien aikana. 

Kokouksen tarkoituksena oli keksiä tapa auttaa lehteä. Hilda Käkikoski oli pitänyt puheen, 

jossa oli kertonut lehden tulevaisuudennäkymästä: jos mitään taloudellista parannusta ei 

tapahtuisi, lehti jouduttaisiin lopettamaan kolmen vuoden kuluessa. Lehden ongelmana oli siinä 

ilmestyneiden ilmoitusten vähäinen määrä. Lehden vastustajat eivät halunneet niitä laittaa, 

joten katse siirtyi maalaisväestöön. Taloudellista tilannetta oli tarkoitus parantaa erilaisten 

kihlaus-, kaste-, avioliitto- ja kuolinilmoitusten avulla. Hilda Käkikoski oli änkyttäen lausunut, 

että pitäisi ”hankkia lehteen kih-kihlausilmoituksia” ja ”oikein, oikein paljon”85. Kirjoittaja oli 

vitsaillut Käkikosken lausunnalle, joka ”ei oikein tahtonut tulla hänen huuliltaan.”86. Hilda 

Käkikoski oli empinyt kihlaus -sanan sanomista ja lehdessä ilmestyneen artikkelin johdosta 

hänelle alettiin vitsailla avoimesti. Hän kirjoitti Uuteen Suomettareen kirjoituksen ”Uuden 

Suomettaren Toimitukselle. Huonoa sanomalehtimoraalia vastaan.”87, jossa kirjoitti avoimesti 

Helsingin Sanomien kirjoituksen loukkaavan ”hyvää tapaa ja kansalaiskunnian 

waatimuksia.”88.  

Kokousta kuunnelleen toimittajan vaikutus näkyi jo ennen Cenofkin kirjoitusta: Velikullassa 

ilmestyi 23.8.1906 Velikullan toimituksen tekemä ”Kuulutus”89, jossa toistetaan melkein 

sanasta sanaan Hilda Käkikosken kehotus kihlausilmoituksista. Lehti itse kehotti: 

 
82  ”Uuden Suomettaren Toimitukselle. Huonoa sanomalehtimoraalia vastaan.”, Uusi Suometar 28.8.1906. 
83 ”Suomettaren pönkittäminen”, Helsingin Sanomat 24.8.1906. 
84 ”Suomettaren pönkittäminen”, Helsingin Sanomat 24.8.1906. 
85 ”Suomettaren pönkittäminen”, Helsingin Sanomat 24.8.1906. 
86 ”Suomettaren pönkittäminen”, Helsingin Sanomat 24.8.1906. 
87 ”Uuden Suomettaren Toimitukselle. Huonoa sanomalehtimoraalia vastaan.”, Uusi Suometar 28.8.1906. 
88 ”Uuden Suomettaren Toimitukselle. Huonoa sanomalehtimoraalia vastaan.”, Uusi Suometar 28.8.1906. 
89 ”Kuulutus”, Velikulta 23.8.1906. 
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”- - kaikkia poikamiehiä muistamaan neitosta Käkikoskea, osote vaikka U. S:ren 

toimitus, ja kihlautumisesta sitten Suomettaressa ilmoittamaan.”90 

Ilmoituksen vitsaileva alku keskittyi Uuden Suomettaren kokoukseen ja kehotti maksamaan 

kaksi markkaa kihlausilmoituksesta, mutta lehti meni toimissaan vielä pidemmälle: 

”Ja kun neiti Käkikoski asian vuoksi antautunee useammankin kerran 

kihlaustoimenpiteen toiseksi asianomaiseksi, voi hänen puoleensa kääntyä useampikin, 

ilman naimisiin joutumisen vaaraa.”91 

Lehti keskitti huumorinsa suoraan Hilda Käkikoskeen ja hänen naimattomuuteensa. 

Kirjoitusten ilmestymisen aikaan, 42-vuotias vanhapiika toimi vapaana kirjoittajana ja 

agitaattorina. Suomalaisen puolueen jäsenenä ja vanhanapiikana hän oli hyvä 

kihlausilmoitusten ja vitsailujen kohde, sillä hän oli ohittanut avioitumiseen nähdyn 26-vuoden 

enimmäisiän. Sen jälkeen naisten avioituminen oli erittäin epätodennäköistä. Käkikoski oli 

opiskellut Helsingin yliopistossa, tehnyt pitkän uran opettajana, luennoinut naisten aseman 

puolesta ja oli jäsenenä Suomalaisessa puolueessa. 92 Nämä asiat tekivät hänestä henkilön, josta 

oli helppo tuottaa pilaa ja myös helppo nauraa.  

Kuva 4. Hilda Käkikoski U.S:n talousoppia kansalle selittämässä. 

Lähde: Velikulta 20.9.1906 

 
90 ”Kuulutus”, Velikulta 23.8.1906. 
91 ”Kuulutus”, Velikulta 23.8.1906. 
92 Ahtisaari 1988: 13, 77, 81. Ollila 1998: 60. 
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Tutkittuna aikakautena Velikullan tunnetuin pilapiirtäjä Alex Federley piirsi melkein kaikki 

pilapiirrokset Hilda Käkikoskesta. Federleyn tekemä etusivun piirros ”Hilda Käkikoski U. S:n 

talousoppia kansalle selittämässä.”93 jatkaa samalla aiheella. Pilakuvan keskellä kahdella 

suurella lukolla lukitun rahakirstun päällä seisoo kansalle saarnaava Käkikoski. Hän on 

levittänyt kätensä ja julistaa tärkeää sanomaa. Oikealla puolella seisoo Suomalaisen puolueen 

perustaja Johan Vilhelm Snellman94 ja vasemmalla puolella Uuden Suomettaren päätoimittaja 

Viktor Löfgren (Lounasmaa). Kirjoituksen lisäksi henkilöiden suomalaisuutta ja suomalaisen 

puolueen jäsenyyttä edustavat lapikkaat ja Käkikosken lanteilla oleva puukko.95 Kuvassa 

Snellman pitää toisella kädellään kiinni rahakirstusta ja Löfgren taas osoittaa sormellaan 

rahakirstua näyttääkseen minne rahat tulisi laittaa. Rahakirstun runo liittyy Martin Lutheriin ja 

katolisen kirkon anekauppaan. Euroopassa vallalla ollut katolinen kirkko myi aneita, joilla 

syntiä tehnyt sai ne anteeksi.96 Rahakirstussa ja pilakuvan alla olevat runot vitsailevat 

naimattomuuden anteeksiannosta. Kahdella markalla saisi ”kihlat, kullan ja eukon”97. Eukolla 

tarkoitetaan Käkikoskea ja Suomalaista puoluetta koko kansan jäännöksenä, kuin 

vanhentuneena materiaalina, jotka pitäisi uudistaa.  

Velikullan ”Maailman menoa” -pääkirjoituksessa Viksari jatkoi samasta asiasta vitsailua 

18.10.190698 ja 29.11.190699. Hän seurasi pääkaupunkiseudulla ilmestyneitä lehtiä ja 

esimerkiksi Uutta Suometarta. Suomalainen puolue juhli lokakuussa 1906 Agathon Meurmanin 

80-vuotisjuhlia puolueiden kokouksilla ja juhlatilaisuuksilla. Meurman oli yksi puolueen 

perustajajäsenistä ja johtohahmoista, joka oli muodostanut 1860-luvulla Yrjö Sakari Yrjö-

Koskisen ja Jaakko Forsmanin kanssa yhteisten triumviraatin. 100  

Tapahtumista kirjoitettiin Uudessa Suomettaressa näkyvästi useampana päivänä, josta Viksari 

otti mallia ja kirjoitti juhlien ilmapiiristä ja siellä pidetyistä puheista seuraavasti: 

 
93 Velikulta 20.9.1906. Kuva 4. Hilda Käkikoski U.S:n talousoppia kansalle selittämässä. 
94 Mylly 2006: 15. 
95 Usein Suomineito kuvattiin pilakuvissa lapikkaat jaloissaan. Valenius 2004: 25–31. 
96 Ane oli keskiajalla tavallinen syntiä tehneelle annettava hyvitystyö, joita alettiin vähitellen käyttää tuonpuoleisen 

kiirastulirangaistuksen lyhentämiseen. Räikeimmillään anekauppa tarkoitti sielun ostamista rahalla vapaaksi 

tulevista kärsimyksistä. Vainio; Olli-Pekka 2008: 33.  
97 Velikulta 20.9.1906. Kuva 4. Hilda Käkikoski U.S:n talousoppia kansalle selittämässä. 
98 ”Maailman menoa”, Velikulta 18.10.1906. 
99 ”Maailman menoa", Velikulta 29.11.1906. 
100 Kirjoitukset juhlista: ”Helsingistä. Agathon Meurman.” Uusi Suometar 9.10.1906. ”Agathon Meurmanin 

täyttäessä 80 wuotta.” Uusi Suometar 10.10.1906. ”Agathon Meurmanin täyttäessä 80 wuotta.” Uusi Suometar 

11.10.1906. Leino-Kaukiainen; Uino 1994: 18. 
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”- - Hilda Käkikoski vastaanotti monta rakkaudentunnustusta. Se on tietysti U. S:ta 

ilahduttanut - -”101 

Juhlista kirjoitettiin positiiviseen sävyyn, mutta puolueelle naurettiin Käkikosken saamista  

rakkaudentunnustuksista. Viksari käytti hyväkseen Suomalaisen puolueen tapahtumia, 

Agathon Meurmanin syntymäpäiviä ja yhtä puolueen merkittävintä henkilöä, jotta pääsisi 

kirjoittamaan uutta humoristista materiaalia Velikultaan. Käkikoskesta ja rahankeruusta hän 

jatkoi vielä marraskuussa 1906 ilmestyneessä pääkirjoituksessa.102 Uuden Suomettaren 

ilmaistiin käyttäneen hupenevia varojaan toimittaja Voionmaan tuloksettomiin 

kiertomatkoihin. Viksari muistutti lehteä Käkikosken aikaisemmin antamasta ohjeesta ja ohje 

tuntui olevan ainoa oikea tapa ansaita varoja Uuden Suomettaren kirstuun:  

”Täytyypä Käkikosken neitosen monta monituista kertaa mennä kihloihin, ennenkuin 

mainittu lovi U. S:n kassakaapissa on täytetty.”103 

Velikullassa tehtiin myös muita Suomalaisen puolueen tapahtumiin ja naiskansanedustajiin 

liittyviä pilakuvia. Esimerkiksi 1.11.1906 Velikullassa ilmestyi Alex Federleyn tekemä 

pilakuva ”Suomettarelaiset ovat saaneet nuijan”104, jossa esiintyy Aleksandra Gripenberg. 

Hänen esiintymisensä etusivun pilakuvassa liittyi Suomalaisen puolueen 22.10.1906 pidettyyn 

kokoukseen, jossa hän lahjoitti naisvaliokunnan puheenjohtajana tulevan puheenjohtajan 

nuijan.105 Velikullassa Gripenbergille naurettiin taas hänelle hänen puolueestaan, naiseudestaan 

ja ulkonäöstään. Pilakuvan yläpuolella lukee, kuinka Gripenberg antoi kolmen kauniin 

sukupuolen edustajan kanssa nuijan puheenjohtajalle.  

Gripenberg on kuvattu kantamassa olkapäällään Agathon Meurmanista ja Yrjö Sakari Yrjö-

Koskisesta tehtyä suurta nuijaa, ja häntä seuraa kolme Suomalaisen puolueen miespuolista 

edustajaa. Kuva viittaa voimakkaasti Yrjö-Koskisen tekemiin Nuijasota-aiheisiin kirjoihin ja 

väitöskirjaan106, jotka olivat ensimmäisiä merkittäviä ja tarkkoja tutkimuksia aiheesta.107 

Gripenberg on kuvattu suurena ja lihavana mustassa mekossaan, valkoiset hanskat kädessään 

ja silmälasit nenällään. Kasvoillaan hänellä on pieni hymy ja päättäväinen ilme. Lausahdus 

kolmesta kauniin sukupuolen edustajasta saavat miehet näyttämään naisellisilta ja Gripenbergin 

 
101 ”Maailman menoa”, Velikulta 18.10.1906. 
102 ”Maailman menoa.”, Velikulta 29.11.1906. 
103 ”Maailman menoa.”, Velikulta 29.11.1906. 
104 Velikulta 1.11.1906. Kuva 5. Suomettarelaiset ovat saaneet nuijan. 
105 ”Suomalaisen puolueen kokous.” Uusi Suometar 23.10.1906 
106 Yrjö-Koskinen 1858. Yrjö-Koskinen 1857-1859. 
107 Lappalainen 2009: 16. 
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ja muut puolueen naiset rumilta ja miehekkäiltä. Pilakuva kyseenalaistaa puolueen naisten 

kauneuden ja samalla miesten miehisyyden.  

Kuva 5. Suomettarelaiset ovat saaneet nuijan. 

Lähde: Velikulta 1.11.1906 

Alexander Federley teki vielä toisen pilakuvan Aleksandra Gripenbergistä. Velikullassa 

1.11.1906 ilmestynyt pilakuva ”Koko perhe uudessa eduskunnassa”108 vitsaili naisten 

työskentelylle ja tuleville naiskansanedustajille. Ivan kohteena oli naisten toimijuus ja 

eduskuntatyöskentely. Gripenberg seisoo kuvassa Palokunnan takana sijainneen pulpetin 

takana pitämässä puhetta. Kuvan oikealla alhaalla mies keittää kahvia ja lapsi leikki palikoilla. 

Erityisesti miehen ja lapsen kuvaaminen tuottaa huumoria, sillä heidät on kuvattu piiloon 

pulpetin taakse. Kuvassa hauskuuden tekee sukupuoliroolien vaihtuneet asemat: nainen tekee 

eduskunnassa miehen työtä ja mies keittää naisen osassaan kahvia. Lapsesta huolehtiminen 

esitetään hankalaksi, joten lapsen karkaaminen on estetty sitomalla naru lapsen jalasta 

pulpettiin.  

 
108 Velikulta 1.11.1906, Kuva 6. Koko perhe uudessa eduskunnassa 
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Kuva vitsailee Gripenbergin julkaisemalle ”Suomen naisen oikeudellinen asema”109                                     

-kirjoitukselle, jossa hän otti kantaa miesten ja naisten välisiin palkka- ja elatuseroihin. Hän 

kirjoitti pitkästi sukupuolten välisten palkkojen erosta ja naisten palkan merkityksestä suuren 

perheen elatuksessa. Naisille maksettiin miehiin verrattuna pienempää palkkaa ja tätä 

perusteltiin sillä, ettei naisten tarvinnut elättää ketään. Työssäkäyvien naisten oletettiin olevan 

naimattomia ja perheettömiä, mutta usein heillä oli elätettävänään useita perheenjäseniä. 

Gripenbergin mukaan miesten ei aina tarvinnut elättää ketään. Kirjoituksen pääasia oli 

sukupuolten välisissä eroavaisuuksissa ja siihen pilakuva otti kantaa: naisten pääsy eduskuntaan 

vaihtaisi perinteisten sukupuoliroolien paikat.  

Kuva 6. Koko perhe uudessa eduskunnassa. 

Lähde: Velikulta 1.11.1906 

Vuoden 1906 lopussa Velikullassa käsiteltiin enenevissä määrin naisten äänioikeutta ja 

mahdollista eduskuntatyötä. Tilaisuuden tullen aikaisemmin käytettyjä kuvia voitiin käyttää 

uudelleen. Esimerkiksi 23.11.1905 ilmestynyt Alexander Federleyn tekemä etusivun pilakuva 

”Yhdessä kamarissa”110 vitsaili eduskuntauudistukselle ja yksikamariselle eduskunnalle. 

Pilakuvaan on kuvattu uusi eduskunta, jossa naiskansanedustaja puhuu puhujakorokkeella ja 

miehet ja naiset istuvat pareittain. Kuvan keskiössä on rakastunut, toisiaan silmiin katsova pari. 

 
109 ”Suomen naisen oikeudellinen asema”, Koti ja Yhteiskunta 15.11.1906. 
110 Velikulta 23.11.1905, Kuva 7. Yhdessä kamarissa. 
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Mies ja nainen istuvat hyvin lähekkäin ja mies pitää naista kiinni vyötäisiltä. Parin edessä 

pulpetilla oleviin papereihin on piirretty sydämiä, Amorin nuolia ja kaksi kyyhkystä. Federleyn 

näkemys naisten ja miesten yhteisestä eduskuntatyöstä ei tulisi olemaan toimiva, vaan kuvassa 

naisten ajatellaan vaikeuttavan eduskunnan työtä naisellisella olemuksellaan. Naisten pääsy 

eduskuntaan mahdollistaisi erilaisten sopimattomien suhteiden ja parien muodostumisen, kun 

sukupuolten välinen kanssakäyminen lisääntyisi eduskunnan istunnoissa. 

Kuva 7. Yhdessä kamarissa. 

Lähde: Velikulta 23.11.1905 

Samainen kuva ilmestyi Velikullassa 1.12.1906 nyt ilman otsikkoa ja vitsin kanssa:  

”Naispuhuja kamarissa: 

– Kun minä kuulen miesten sanovan: kuka nainen on kirjoittanut suuren draaman? 

huudan minä: kuka mies on synnyttänyt kaksoset?” 111 

Pilakuvassa ei keskitytä enää rakastuneeseen pariin tai naisten aiheuttamiin sopimattomiin 

suhteisiin. Tällä kertaa kuvassa keskityttiin puhujakorokkeella olevaan naispuhujaan ja hänen 

esittämään hauskaan kommenttiin. Vitsissä puhuvien naisten esitettiin puhuvan liioitellusti ja 

dramaattisesti tuoden esille omat kokemuksensa. Naiset kuvataan synnyttäjinä ja kovia 

 
111 ”Yhdessä kamarissa.”, Velikulta 1.12.1906. 
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kokeneina äiteinä. Vitsissä tuodaan esille myös miehen naista vähättelevä asenne, jossa miehet 

otaksuvat naisten aiheuttavan draamaa tarkoituksellaan.  

Eduskuntauudistus ja naisten äänioikeus hyväksyttiin säätyvaltiopäivillä 1.6.112 Tämän jälkeen 

naisten äänioikeus näytti mahdolliselta ja Velikulta kirjoituksessa 12.7. ilmestyneessä 

pääkirjoituksessa ”Naisen asema yhteiskunnassa”113. Se oli vuoden 1906 tärkein kirjoitus, 

jossa Vir -nimimerkki arvosteli naisten asemaa ja äänioikeutta. Kirjoittaja otti nimimerkikseen 

latinankielisen miestä tarkoittavan sanan, joka merkitsi erityisesti rohkeaa ja urhoollista soturia, 

mutta myös puolisoa.114 Heti kirjoituksen alussa Vir toi esille vähättelynsä siitä, oliko nainen ja 

naisen asema muka sorrettu yhteiskunnassa. Hän toi esille ettei ollut naisten vihaaja, ja kehui 

naisten kauneutta ja kertoi olennoista ”joiden seurassa voi välistä sekä yöllä, että päivällä 

nauttia ihanampia hetkiä elämässään”115. Kirjoittaja keskittyi sukupuolten tasa-arvon sijasta 

suoraan ”naaraksen” sukuun ja niiden määrään maailmassa. Vertailuksi hän toi esille miesten 

lähettämisen sotaan ja tehtävät hengenvaarallisten työtehtävien parissa, joihin naisella ei ollut 

sukupuolensa takia asiaa. Toisena esimerkkinä miesten syrjinnästä hän käytti maalaistalon 

karjan sukupuolen jakautumista, jossa ”talossa voi olla 50 lehmää ja ainoastaan yksi härkä”116. 

Maataloissa oli tavallista viedä urokset heti syntyessään teuraiksi.  

Naisten vallankäytöstä Vir käytti kirjoituksessaan esimerkkeinä Ison-Britannian ja Hollannin 

kuningattaria ja Kiinan leskikeisarinnaa. Samaan yhteyteen hän liitti miesten alistetun aseman 

avioliitossa. Hänen mukaansa vähintään puolet avioliitossa elävistä miehistä eli vaimonsa 

”tohvelin alla”. Miehiin verrattuna naisilla oli samanlainen tai jopa parempi asema pankin, 

postin, puodin, tehtaan tai opettajan viroissa. Yhtenä suurena vääryytenä kirjoittaja näki naisten 

vieneen tietyt virat ja toimet kokonaan itselleen. Näistä aloista esimerkkeinä olivat kätilö, 

lapsenpiika, kamarineiti, sisäkkö ja imettäjä. Ryhmä koostui 1900-luvun alussa vahvasti naisten 

sukupuoleen liitettyihin töihin, sellaisiin joihin miehillä ei ollut sukupuolen takia 

mahdollisuuksia. Näissä työpaikoissa Vir näki naisten sorretun aseman pötypuheena ja turhana 

huutona ja totesi osoittaneensa kirjoituksellaan todellisuudessa miehen ja miehen suvun olevan 

sorrettu.117 

 
112  Oikeusministeriö/Vaalien vastuualue – Eduskuntavaalit 1907: 4. 

https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV1907/eduskuntavaalit1907/vaalit1907.pdf (viitattu 1.10.2020) 
113 ”Naisten asema yhteiskunnassa”, Velikulta 12.7.1906. 
114 Morwood 2012. 
115 ”Naisten asema yhteiskunnassa”, Velikulta 12.7.1906. 
116 ”Naisten asema yhteiskunnassa”, Velikulta 12.7.1906. 
117 ”Naisten asema yhteiskunnassa”, Velikulta 12.7.1906. 

https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV1907/eduskuntavaalit1907/vaalit1907.pdf
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Naiskansanedustajista hän keskittyi Hilda Käkikoskeen, Aleksandra Gripenbergiin, Lucina 

Hagmaniin ja Miina Sillanpäähän. Kaikki ajoivat naisten aseman parantamista. Käkikoski ja 

Gripenberg Suomen Naisyhdistyksessä, Sillanpää Palvelijataryhdistyksessä, 

Työläisnaisliikkeessä ja Sosialidemokraattisessa puolueessa ja Hagman Naisasialiitto 

Unionissa.118 Heistä Vir huomautti piikikkäästi, ettei tämän tyylisillä naisilla ollut kokemusta 

miehistä. Eduskuntaan päästessään he olivat naimattomia ja 40–53-vuotiaita. Kirjoittaja viittasi 

kaikkiin neljään vanhapiikoina, jotka olivat vanhemmiten katkeroituneet elämäänsä ja 

naimattomuuteensa. Tästä syystä he olivat muuttuneet miehiä kohtaan vihaisiksi. Naisilla ei 

ollut omakohtaista kokemusta avioliitosta tai naisten sorretusta asemasta, joten toimet olivat 

”melua tyhjästä”. He olivat ryhtyneet toimiin miehiä vastaan pelkästään naimattomuuden ja 

katkeruuden takia. Kirjoittaja näki toimet tietynlaisena onnettomana nyrkinpuimisena miehille, 

jotka olivat jättäneet heidät vanhapiioiksi.119 

4 Naiset eduskuntaan 1.1.–22.5.1907 

4.1 Vaaliaika ja naiskansanedustajat Kurikassa 

Kurikassa eduskuntavaalien lähestyminen sai lehden tekemään pilaa naisten toimimiselle kodin 

ulkopuolella ja naisille äänestäjinä. Naiskansanedustajista Hilda Käkikosken esitelmämatkat ja 

puheet herättivät Kurikan huomion. Helmikuussa 1907 Kurikassa ilmestynyt pääkirjoitus 

”Katsaus maailman menoon” 120 kertoi Käkikosken esitelmämatkasta. Sakeus -nimimerkki 

aloitti kirjoituksensa lehdelle tyypillisellä herravihalla: hän halvensi stereotyyppistä 

yläluokkaista suomettarelaista kirkkoherraa, joka ”tuontuostakin kohennellen ihramahaansa, 

kun rasvat tuppasivat valumaan liiaksi ales”121. Hiljaisuuden ja odottamisen jälkeen Käkikoski 

saapui reellä paikalle. Kuultuaan Käkikosken äänen, Sakeus teki hänestä oletuksia ja arvotti 

hänet asiantuntijuudellaan naimattomaksi vanhemmaksi naiseksi. Tästä huomiosta hän teki 

kirjoituksessaan huumoria: 

” - - kuului särkynyt naisen ääni. Sain heti päähäni, että se ei ollut nuoren likan vaan jo 

elähtäneen, vaikkakin mahdollisesti neidin ääni. – Minä joka olen naistuntija!”122 

 
118 Ahtisaari 1997: 186. Hinkkanen; Lintunen 1997: 168. Ollila 1997: 233. Sulkunen 1997: 139. 
119 ”Naisten asema yhteiskunnassa”, Velikulta 12.7.1906. 
120 ”Katsaus maailman menoon.”, Kurikka 5.2.1907. 
121 ”Katsaus maailman menoon.”, Kurikka 5.2.1907. 
122 ”Katsaus maailman menoon.”, Kurikka 5.2.1907. 
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Käkikosken puhe alkoi lupaavasti, kunnes puhui Ruotsin vallan aikaisesta Suomesta, Venäjän 

keisarikunnasta ja Bobrikovista. Uskonnollinen ja venäläismielinen puhe sai kuulijoissa, 

rengeissä ja piioissa, aikaan vahvan reaktion: ”Mitäs se puhuu tuo nainen…”123. Lopulta 

puheeseen kyllästynyt yleisö alkoi varovasti hiipimään ulos salista. Kirjoituksen lopussa Sakeus 

teki Käkikosken sukunimestä huumoria ja vertasi hänen puhettaan kukkumiseen: 

”Mutta vielä hetken käki pöydäntakanta viimeisiä kukkumisiansa koskena huhuili tyhjille 

seinille.”124 

Käkikoski oli tunnettu ja taitava puhuja. Hän osallistui agitaattorikursseille ja vietti vaaleja 

edeltävät viisi kuukautta matkustellen ja pitäen esitelmiä. Hänen puhujamatkansa ulottuivat 

Pohjanmaalle, Kainuuseen, Pohjois-Karjalaan, Savoon, Hämeeseen, Satakuntaan ja 

Uudellemaalle. Käkikoski oli erittäin uskonnollinen ja hän ammensi sitä puheisiinsa. Puheiden 

yleisimpiä aiheita olivat muun muassa perustuslaki, raittiusliike, siveellisyys, naisasia ja 

suomalaisen puolueen ohjelma. Uudellamaalla hänestä kuitenkin tuntui, ettei häntä tultu 

kuuntelemaan.125 Esimerkiksi Askolassa, Hämeen Lamminkoskella ja Lahden seudulla 

Käkikoski joutui väittelyyn häntä seuranneiden sosialistien agitaattoreiden kanssa. 

Lamminkoskella väittely oli kestänyt niin pitkään ettei hän päätään ”kallistanut lepoon”.126 

Sosialistit häiritsivät häntä jatkuvasti ja Paimelassa hänen ”täytyi useita kertoja keskeyttää 

puheeni, vaatien hiljaisuutta”127. Käkikoskelle kuulijat olivat tärkeitä ja kokeneena puhujana 

kuulijoiden reaktioilla oli vaikutusta. Häiritsijöiden varalle hän keksi erilaisia keinoja: hiljaa 

puhumisen huutaville ihmisille ja rauhoittavien asioiden kertomisen raivoaville ihmisille.128 

Kurikassa ilmestynyt kirjoitus otti mallia muun muassa Askolan kirkonkylässä pidetystä 

puheesta.129 Askolassa Käkikoski oli pitänyt puheen suomalaisen puolueen ohjelmasta ja oli 

joutunut väittelyyn sosialistien kanssa. Uusmaalainen lehdessä ilmestyi uutinen ”Kirje 

Askolasta. Suomettarelaisten ja sosialistien yhteentörmäys neiti Käkikosken esitelmän 

johdosta”130. Käkikoski oli aloittanut puheensa historiallisista lähtökohdista, kunnes oli 

puhunut eri puolueiden kieliohjelmista. Hän oli arvostellut nuorsuomalaisten ja sosialistien 

 
123 ”Katsaus maailman menoon.”, Kurikka 5.2.1907. 
124 ”Katsaus maailman menoon.”, Kurikka 5.2.1907. 
125 Ahtisaari 1988: 81–82. 
126 ”Kirje Askolasta. Suomettarelaisten ja sosialistien yhteentörmäys neiti Käkikosken esitelmän johdosta”, 

Uusmaalainen 11.2.1907. Hainari 1916: 337. Ahtisaari 1997: 194. 
127 Hainari 1916: 338. 
128 Hainari 1916: 338. 
129 ”Porvoosta. Esitelmätilaisuus.”, Uusimaa 30.1.1907. 
130 ”Kirje Askolasta. Suomettarelaisten ja sosialistien yhteentörmäys neiti Käkikosken esitelmän johdosta”, 

Uusmaalainen 11.2.1907. 
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kieliohjelmia ja kehunut Suomalaisen puolueen ohjelmaa. Vastaavanlainen oman puolueen 

kehuminen ja muiden puolueiden ohjelmien ja tavoitteiden arvosteleminen oli agitaattorien 

pitämissä tilaisuuksissa yleistä.131 Tilaisuuteen oli tullut paljon sosialisteja, jotka olivat 

vaatineet väittelyä. Väittelyssä tuotiin arvostellen esille suomalaisen puolueen toimet 

sortovuosina ja myötämielisyys Venäjää kohtaan. Uutisen mukaan Hilda Käkikoski hämmentyi 

saamistaan kommenteista, eikä osannut sanoa mitään. Kirjoittaja totesi kirjoituksensa lopussa: 

”Toiwottawasti huomasi neiti Käkikoski, ettei meillä enään olla niin aiwan tietämättömiä 

wiime wuosienkaan waltiollisista tapauksista. Ei mene kaiken maailman pajuköysi enään 

kansan sywiinkään riweihin, koettaloonpa sitä tarjoilla waikka kuinkakin taitawasti ja 

siewässä muodossa.”132 

Sakeus kirjoitti Hilda Käkikoskesta vielä toistamiseen 15.2.1907 ilmestyneessä Kurikassa. 

Runossaan ”Vaalien edellä”133 hän vitsaili suomalaiselle puolueelle ja porvarien agitaattoreille. 

Runossa käytettiin hyödyksi agitaattoreiden tapaa kehua omaa puoluettaan ja haukkua muita 

puolueita. Siinä kuvattiin tilanne hotellin ravintolaan menevästä moukasta, joka istuessaan 

pöytään sai tarjoilijalta eri puolueiden tarjoamia ruokalajeja. Esimerkiksi Suomalaisen 

puolueen puheenjohtaja Ernst Nevanlinna tarjosi paistia, oli myös ”lintupaistia a la Käkikoski” 

ja Suomalainen puolue tarjosi ”soppaa Suomalaisuus voittoon ja sortovuosien palttua, 

kaaliakin”134. Sosialistiksi itsensä tunnistava moukka ei kuitenkaan kelpuuttanut mitään 

ruokalajia, vaan kyseenalaisti ne. Hän haukkui ruokien laatua ja puhui niistä ”hajultansa nekös 

kaikki on vaan mitä ilkeintä ja inhottavinta”135. Erilaiset ruokalajit rinnastettiin puolueiden 

lupauksiin, jotka kuulostivat ensin hyviltä, mutta eivät vastanneet sisällöltään ollenkaan 

lupauksia. Ruokalajien syöminen toisi Sakeuden mukaan moukalle onnettomuutta ja siitä 

syystä niillä oli kallis hinta. Maukkaan ja halvan ruoan tarjosi sosialistit ”Sosialismi voittoon” 

-annoksellaan. Runon lopussa moukka päätti lähteä hotellista ja mennä syömään sosialistien 

tarjoamaa ruokaa; äänestämään sosialismi voittoon.136 

Vaalien toisena äänestyspäivänä 16.3.1907 ilmestynyt Kurikka kirjoitti koko sivun mittaisen 

runon ”Vaalilauluja”137. Siinä tuntemattomaksi jäänyt kirjoittaja vitsaili naisille 

 
131 Oikeusministeriö/Vaalien vastuualue – Eduskuntavaalit 1907: 24. 

https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV1907/eduskuntavaalit1907/vaalit1907.pdf (viitattu 1.10.2020) 
132 ”Kirje Askolasta. Suomettarelaisten ja sosialistien yhteentörmäys neiti Käkikosken esitelmän johdosta”, 

Uusmaalainen 11.2.1907. 
133 ”Vaalien edellä”, Kurikka 15.2.1907. 
134 ”Vaalien edellä”, Kurikka 15.2.1907. 
135 ”Vaalien edellä”, Kurikka 15.2.1907. 
136 ”Vaalien edellä.”, Kurikka 15.2.1907. 
137 ”Vaalilauluja.”, Kurikka 16.3.1907. 

https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV1907/eduskuntavaalit1907/vaalit1907.pdf


36 

 

äänestämistavasta ja äänien haalimisesta. Laulun alussa kirjoittaja keskittyi vitsailemaan 

suomalaisille tärkeästä alkoholista ja haukkui puolueiden kannattamaa kieltolakia. Siitä 

kirjoittaja siirtyi vitsailemaan naisten tavoista saada ääniä. Runossa mainitaan Maikki Friberg, 

Hilda Käkikoski ja Anni Furuhjelm, joista eniten vitsailtiin Fribergille:  

”Maikki hurmaa äänestään 

myös kauneudellansa. 

Saapi meidät lämpiään, 

jos lemmenhehkuansa 

antaa meille kaikille, 

keit’ asuu housuloissa 

sekä keiltä rakkaus 

ei ole vielä poissa.”138 

Laulu jatkui ohjeena ja toiveena kuinka Fribergin tulisi toimia vaaleja edeltävänä aikana. 

Kirjoittaja kertoi tavan millä hän pääsisi eduskuntaan: jakamalla rakkautta, suukkoja, ja 

syleilyjä vanhoille pojille. Vaalityössä jakamalla rakkaudellaan hän voittaisi miesten äänet 

puolelleen ja niiden avulla pääsisi eduskuntaan unelmoimaan kieltolaista. Kirjoittaja teki 

Fribergistä kevytkenkäisen. Hänen kuvattiin käyttävän kauneuttaan, rakkauttaan ja omaa 

sukupuoltaan hyväksi miesten äänien haalimisessa. Vaalien jälkeen hän tulisi keskittymään 

kieltolakiin ja tulisi antamaan useille sulhasilleen rukkaset: 

”- - kieltolaista unelmois 

ja niistä sulhasista, 

joita ylen monta ois, 

ja myöskin rukkasista, 

joita Maikki antaa vois 

jo vaalin jälkeen heti, 

sitte kunhan syyt ois pois 

ne mitkä vaaliin veti.”139 

Kurikan kirjoittaja mainitsi ettei aikoisi äänestää ”nuorta suomalaista”, jolla hän viittasi 

nuorsuomalaisiin ja ehdokkaan ikään. Hän jatkoi, että aikoisi lempiä kaikkia kolmea neitiä 

kolmisin ja lausui ”Ei kukaan narttu kelmin”140. Kelmiksi itsensä julistava kirjoittaja halvensi 

naisia äänestystavan mukaan: ”Kolmea naista listalle saa yksi mies jo panna”141. Virallisesti 

äänestyslaki antoi äänestäjälle vain yhden kokonaisen äänen, ja tämä teki kirjoittajan 

selittämästä suhdekuviosta vieläkin hauskempaa: miehellä oli kolme valintaa, joista vain yhden 

voisi saada laillisesti avioliittoon. Hän yhdisti naisten äänestämisen ja suhteet toisiinsa. Naiset 

 
138 ”Vaalilauluja.”, Kurikka 16.3.1907. 
139 ”Vaalilauluja.”, Kurikka 16.3.1907. 
140 ”Vaalilauluja.”, Kurikka 16.3.1907. 
141 ”Vaalilauluja.”, Kurikka 16.3.1907. 
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arvotettiin tärkeysjärjestykseen, joissa kokonaisen äänen saanut Käkikoski oli ”onnentavi”142 

ja puolikkaan äänen antaessaan kirjoittaja muisteli Furuhjelmin syvää lempeä. Viimeisen äänen 

hän antoi Fribergille, jolle antaisi saaliikseen pelkät jätteet. Äänestämisen jälkeen kirjoittaja 

totesi kaihoisasti: 

”Siten antaa ääneni 

oun aikonut mä varmaan, 

siten täyttää hyvästi  

ne halut kolmen armaan.”143 

Vaalien jälkeisessä lehdessä ilmestyi äänestysaikaa muisteleva runo ”Vaaliaika”144, jossa 

VESSU -nimimerkki muisteli aikaa ilolla ja rakkaudella. Runossa miehet hakivat kaksi neitosta, 

jotka vietiin äänestämään. Sosialidemokraattiseen puolueeseen kuuluva joukko päätyi 

todistamaan Nuorsuomalaisen ja Suomalaisen puolueen yrityksiä saada ihmisiä äänestämään: 

he taistelivat keskenään ja haukkuvat toisiaan. Puolueille naurettiin ja joukko suuntasi 

äänestämään omaa punaista puoluettaan punaisella viivalla. Kirjoittaja totesi muiden 

puolueiden herrojen suunnitelmien menneen pilalle, kun eivät saaneet heitä äänestämään. 

”Heila muisti Sillan Miinaa 

ja miesten listaa minä. 

Vähennettiin kansan piinaa. 

Vaan kuinkas teitkään sinä?”145 

Vaalien ääntenlasku tapahtui mahdollisimman nopeasti vaalien jälkeen ja tulokset saatiin 

vahvistettua 2.–5.4.1907.146 Runo kyseenalaisti äänestäjän valinnan ja muistutti Kurikan 

lukijoita Sosialidemokraattisen puolueen paremmuudesta ja puolueen ehdokkaiden 

äänestämisestä: ei saanut uskoa muiden puolueiden herroja, jotka yrittäisivät huijata puheillaan 

ja haukkuisivat muita puolueita. VESSU muistutti lukijoita äänestyksen salaamisesta, mutta 

samalla yritti saada muita puolueita kannattavia palaamaan kaidalta tieltä sosiaalisen puolueen 

pariin. Aivan runon lopussa miehiä kannustettiin tulemaan neitosten kanssa ja liittymään 

puolueeseen. Äänestämällä Sosialidemokraattista puoluetta, kirjoittaja lupasi puolueen 

voittavan ja Suomen ja naisten vapautuvan: 

 

 

 
142 ”Vaalilauluja.”, Kurikka 16.3.1907. 
143 ”Vaalilauluja.”, Kurikka 16.3.1907. 
144 ”Vaaliaika”, Kurikka 30.3.1907. 
145 ”Vaaliaika.”, Kurikka 30.3.1907. 
146 Oikeusministeriö/Vaalien vastuualue – Eduskuntavaalit 1907: 10. 

https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV1907/eduskuntavaalit1907/vaalit1907.pdf (viitattu 1.10.2020) 

https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV1907/eduskuntavaalit1907/vaalit1907.pdf
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”Sitte varmaan voitamme  

ja sortuu sorron ansa, 

vapautuu isänmaamme 

ja Suomen armaat naiset, 

emänniksi heilat saamme  

ja olot onnekkaiset.”147 

Kurikassa vaalien jälkeinen aika aloitettiin vitsailemalla eduskuntaan päässeille naisille.: 

”- Eduskuntaan valittiin 200 edustajaa. Huhutaan, että sinne tulee 201. Missä se yksi? 

- Esiliinan alla!”148 

Vitsin tekemä huumori toi esille naisten raskaana olemisen mahdollisuuden ja vitsaili 

sukupuolirooleille, joissa naiset nähtiin lastensa äiteinä. Aikaisemmin eduskunnassa ei ollut 

ollut ”esiliinoja” ja naisten eduskuntaan pääseminen tarkoitti myös syntymättömien lasten 

pääsyä eduskuntaan. Valituksi tullessaan, ensimmäisten naiskansanedustajien keski-ikä oli 

37,8-vuotta. Seitsemän kansanedustajaa oli alle 35-vuotiaita, joista Jenny Nuotio olin nuorin. 

Päästessään eduskuntaan hän oli 25-vuotias ja ainoa alle 30-vuotias naiskansanedustaja. 

Eduskuntavaalien tulosten aikaan hän sai tietää olevansa raskaana. Nuotio meni naimisiin 

Willehad Nuotion kanssa Viipurissa toukokuussa 1907 ja raskauden takia otti eduskuntatyöhön 

osaa vain muutaman kuukauden ajan.149 Nuotio oli Sosialidemokraattisen puolueen edustaja ja 

samalla lehden kannattamassa puolueessa. Kurikassa ilmestynyt vitsi oli luultavasti sattumaa, 

josta Kurikan toimitus ei voinut etukäteen tietää. Aiheenaan vitsi oli ainoa koko tutkimusaikana 

tehty naisten raskauteen liittyvä pila. Naiskansanedustajien keski-iän ollessa yli 10 vuotta 

vanhapiikuuden yli, vitsien keskinäiset aiheet liittyivät siihen.  

4.2 Tuulispää ja naisten asema vaalien edellä 

Vaaleja edeltävänä aikana Tuulispäässä otettiin kantaa naisten äänioikeuteen, äänestämiseen ja 

naisten asemaan. V. Laurell -nimimerkillä piirretyssä ”Yhdessä personassa”150 -pilakuvassa 

vitsailtiin naisten parantuneelle asemalle kodissa. Kuvassa on esitetty äiti ja tytär, joka pitää 

sormea suussaan pohtivan oloisena. Hän kysyy äidiltään ”mikä on lakiasäätävä ja 

hallitusvalta”151, johon äiti vastaa olevansa molemmat heidän kodissaan. Heidät on kuvattu 

kävelemässä talolle päin ja äiti on kääntynyt tytärtään kohti. Tytär tuntuu kysyvän mieltä 

painanutta asiaa ja äiti näyttää yllättyneeltä ja sanavalmiilta vastaamaan tyttärelleen sen 

 
147 ”Vaaliaika.”, Kurikka 16.3.1907. 
148 ”Eduskuntaan valittiin 200 edustajaa.”, Kurikka 15.4.1907. 
149 ”Kirkollisia ilmoituksia. Viipurin kaupungissa.”, Wiipuri 5.5.1907. Katainen 1997: 101. 
150 Tuulispää 4.1.1907, Kuva 8. Yhdessä personassa. 
151 Tuulispää 4.1.1907, Kuva 8. Yhdessä personassa. 
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enempää sanan merkitystä selittämättä. Kuvalla otetaan sanattomasti kantaa miesten asemaan 

kotona. Naisten äänioikeus ja eduskuntavaaliehdokkuus nähtiin naisten automaattisena 

ylivaltana kotona: naiset säätäisivät lakia ja toimisivat hallitsevana valtana. Se nähtiin uhkana 

ja se oli yksi syy sille, miksi siitä tehtiin pilaa. Kuva toimi muistutuksena miehille, mitä 

perheissä tulisi tapahtumaan tai oli jo tapahtunut naisten äänioikeuden astuttua voimaan. 

Kuva 8. Yhdessä personassa. 

Lähde: Tuulispää 4.1.1907 

Tuulispäässä naisten asemaan ja agitaattorien esittämiin väitteisiin otettiin kantaa nimimerkki 

Kalle Kaljahousun kirjoittamassa opettavaisessa tarinassa ”Kun Tuomas Tuppuraisen eukko 

tuli emansipeeratuksi”152. Hän kertoi Tuomas Tuppuraisesta ja hänen eukostaan, joka lähti 

kylälle kuuntelemaan esitelmää naisasiasta. Esitelmää lähtivät kuuntelemaan myös muut kylän 

naiset, joille esitelmän sanoma naisten sorretusta asemasta jäi mieliin. Kotiin palattua 

”punottaen ja kiihkoisena”153 mies käski eukkoaan laittamaan ruokaa pöytään, jotta pääsisi 

 
152 ”Kun Tuomas Tuppuraisen eukko tuli emansipeeratuksi”, Tuulispää 11.1.1907. 
153 ”Kun Tuomas Tuppuraisen eukko tuli emansipeeratuksi”, Tuulispää 11.1.1907. 
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nukkumaan. Vaimo pisti miehelleen vastaan ja kertoi tilaisuudessa puhutuista asioista. 

Tarinassa miehen käsky sai vaimossa aikaan kipinän ”purkaa koko lastinsa”154 ja 

ensimmäiseksi tiuskaisi miehelleen, että laittaisi itse itselleen ruokaa. Vaimo puhui 

elämänkokemuksesta miehensä palvelijana ja toivoi miehensä palvelevan häntä. Mies ihmetteli 

hetken ja kysyi tämän ajatuksen alkuperää, jolloin vaimo jatkoi oppimansa kertomista: 

”Te miehet olette meitä naisia kiusanneet, sortaneet, polkeneet ihan maan tasalle (akka 

alkoi vesistellä), mutta nyt se on lopussa - -”155 

Naisen sanoman jälkeen mies oli menettämässä malttinsa ja kysyi vaimoltaan, oliko hän 

koskaan lyönyt vaimoaan. Vaimo vastasi yleisesti, että sitä miehet olivat ”tehneet vuosisatoja, 

niin vuosituhansia”156. Mies reagoi nauramalla vaimonsa vastaukselle ja totesi, etteivät he 

olleet olleet niin pitkään olemassa. Vaimo jatkoi voimallisesti ja esitti nyt miesten vallan ajan 

olevan ohi. Naisten ei enää tarvitsisi passata miehiään ja jatkoi: ”Nyt on teidän vuoronne”157. 

Kuitenkin vaimon vihjaus miesten vuorosta ja osien vaihtumisesta oli miehelle viimeinen 

pisara: 

”Silloin Tuppurainen löi nyrkkinsä pöytään, kirosi ja sanoi: 

– Tuki nyt jo, akka, suusi siinä, ennekuin tästä tulee pahempi elämä. Hullu olin kun laskin 

sinut mokomia lörpötyksiä kuuntelemaan. Että tässä ihan rupeaa suuta soittamaan niin 

kuin hyvästäkin asiasta.”158 

Miehen huudon jälkeen naisen olemus muuttui ja oli ”hiljaa kuin hiiri nurkassa”159. 

Pariskunnan käymä keskustelu oli viimeinen, jonka he kävivät naisten asemasta. Tarinan 

pääosassa oli naisen halu tasa-arvoiseen avioliittoon ja miehen tahto olla talon isäntä. 

Sukupuolten välistä tasa-arvoa nainen ei saa ja puhe naisten asemasta ja miesten sorrosta naisia 

kohtaan sai miehen vain raivon valtaan. Miehen tapa vastata vaimonsa sorrettuun asemaan oli 

nurinkurinen: onko mies käyttänyt väkivaltaa vaimoaan kohtaan. Mies näki vaimonsa aseman 

hyvänä, kun ei ollut ”sormenpäälläkään koskettanut pahassa tarkoituksessa”160, muttei 

ymmärtänyt vaimonsa toivetta. Mies uhkasi lopulta vaimoaan tilanteen pahenemisella, jos hän 

ei lopettaisi oman mielipiteensä esittämistä. Samalla hän moitti itseään, kun päästi vaimonsa 

 
154 ”Kun Tuomas Tuppuraisen eukko tuli emansipeeratuksi”, Tuulispää 11.1.1907. 
155 ”Kun Tuomas Tuppuraisen eukko tuli emansipeeratuksi”, Tuulispää 11.1.1907. 
156 ”Kun Tuomas Tuppuraisen eukko tuli emansipeeratuksi”, Tuulispää 11.1.1907. 
157 ”Kun Tuomas Tuppuraisen eukko tuli emansipeeratuksi”, Tuulispää 11.1.1907. 
158 ”Kun Tuomas Tuppuraisen eukko tuli emansipeeratuksi”, Tuulispää 11.1.1907. 
159 ”Kun Tuomas Tuppuraisen eukko tuli emansipeeratuksi”, Tuulispää 11.1.1907. 
160 ”Kun Tuomas Tuppuraisen eukko tuli emansipeeratuksi”, Tuulispää 11.1.1907. 
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kuuntelemaan esitelmää. Tarinan opetuksena miehille oli evätä vaimoiltaan tämänkaltaiset 

tilanteet ja pitää vaimonsa kurissa. 

Tuulispää jatkoi samankaltaisen huumorin tuottamista naisten tietämättömyydestä ja 

naispuhujista. Pilakuvassa ”Erilaiset ne olla pitää”161, puhujamatkalle lähtevä 

Nuorsuomalaiseen puolueeseen kuuluva nainen on tullut kirjakauppaan hakemaan 

perustuslaillisten vaalilakia. Hauskaksi kuvan tekee se, että Nikolai II hyväksymä vaalilaki astui 

voimaan 1.10.1906162 ja Nuorsuomalainen puolue piti huhtikuussa ja joulukuussa 1906 

puoluekokouksia, jossa käsiteltiin puolueohjelmaa.163 Nainen on sekoittanut vaalilain ja 

puolueen ohjelman. Hän ajattelee, että kaikilla puolueilla on omat vaalilakinsa. Tällä tavalla 

hänet kuvataan epäpätevänä agitaattorina puhumaan puolueensa ohjelmasta ja samalla kuva 

leimaa kaikki Nuorsuomalaisen puolueen naispuhujat epäpäteviksi. 

Kuva 9. Erilaiset ne olla pitää. 

Lähde: Tuulispää 18.1.1907 

Vaaleja edeltävänä aikana sanomalehdissä ilmoitettiin tulevista esitelmistä, puhujista ja 

tilaisuuden paikasta. Tilaisuuden jälkeen kerrottiin tarkemmin puheen aiheesta, puhujasta ja 

 
161 Tuulispää 18.1.1907, Kuva 9. Erilaiset ne olla pitää. 
162 Oikeusministeriö/Vaalien vastuualue – Eduskuntavaalit 1907: 9. 

https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV1907/eduskuntavaalit1907/vaalit1907.pdf (viitattu 1.10.2020)  
163 Mickelsson 2007: 78. 

https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV1907/eduskuntavaalit1907/vaalit1907.pdf
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tilaisuuden tunnelmasta. Esimerkiksi vaalilain astuessa voimaan 1.10.1906 ja eduskuntavaalien 

välillä 16.3.1907 lehdistössä oli yhteensä 413 kertaa maininta ”esitelmä vaalilaista”164. 

Esimerkiksi tilaisuudessa tapahtuneet mielenilmaukset, puhujan epävarma ääni ja keskeytykset 

kirjoitettiin tarkkaan uutiseen. Kaikki naiskansanedustajat, Jenny Nuotiota ja Eveliina Ala-

Kuljua lukuun ottamatta, pitivät paljon erilaisia esitelmiä ja puheita vaaleja edeltävänä aikana. 

Heistä löytyy runsaasti lehti-ilmoituksia tulevista esitelmistä ja raportteja pidetyistä esitelmistä 

ja puheista. Nuotiosta ja Ala-Kuljusta ei tämän kaltaisia ilmoituksia löydy. 

Naisten äänioikeuden yhteydessä naurettiin myös naisten uudenlaiselle itsenäisyydelle ja niihin 

liittyville seuraamuksille. Yrjö Ollilan piirtämä ”Äänivaltainen Suomen nainen”165, kuvaa 

kahden palvelijattaren, Hilman ja Miinan, lähtöä kahden venäläisen miehen kanssa kasarmiin. 

Molemmat naiset kävelevät lähekkäin miesten kanssa ja molemmilla pareilla näyttäisi olevan 

hauskaa. Miehet pitävät naisia vyötäisiltä kiinni ja kuiskuttelevat jotain heidän korviinsa. 

Kaikilla on hymy huulillaan ja he näyttävät humaltuneilta. Kuvan hauskuus tulee  

äänivaltaisuuden liittämisestä rouvalle kertomiseen ja suomen kieleen. Molemmat tietävät 

tekevänsä väärin tai sopimattomasti ja Hilma muistutti Miinaa suomeksi, ettei heidän tulisi 

kertoa rouvalle oikeaa tarinaa illan tapahtumista. Rouva oli luultavasti naisten työnantaja ja 

tämä ei pitäisi sopivana, jos kuulisi kahden alaisensa seurustelleen ja tanssineen kahden 

venäläisen sotilaan kanssa. Etenkin ”Ryssän kamariin”166 lähteminen olisi rouvalle liikaa. 

Äänivaltaisuus liitetään kuvassa valehtelemiseen ja valtaan kertoa asioita kauniimmin kuin ne 

ovatkaan. Hilma kertoi Miinalle asian suomeksi, jotta venäläiset miehet eivät ymmärtäisi 

heidän keskusteluaan ja he yhdessä päättävät olleensa ”Turun kasarmissa”.167  

 
164 Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot www-sivu, https://digi.kansalliskirjasto.fi/ (viitattu 23.8.2020) 
165 Tuulispää 22.2.1907, Kuva 10. Äänivaltainen Suomen nainen. 
166 Tuulispää 22.2.1907, Kuva 10. Äänivaltainen Suomen nainen. 
167 Tuulispää 22.2.1907, Kuva 10. Äänivaltainen Suomen nainen. 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/
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Kuva 10. Äänivaltainen Suomen nainen. 

Lähde: Tuulispää 22.2.1907 

Naisten etunimillä voidaan viitata naiskansanedustajiin Hilma Räsäseen ja Miina Sillanpäähän. 

Sillanpää oli tunnettu puhuja ja palvelijattarien olojen parantaja.168 Ihmisten ajatusmaailmat ja 

käyttäytymissäännöt järkkyivät palvelijattarien ottaessa osaa järjestötoimintaan 1900-luvun 

alussa.169 Nyt kuvalla tuotiin esille uusi tapa, jolla palvelijattaret järkyttivät uudelleen ihmisten 

ajatusmaailmoja ja erilaisia käyttäytymissääntöjä. Äänivaltaisuuden nojalla heillä oli oikeus 

valehdella ja harrastaa sopimattomia suhteita. Räsänen oli myös tunnettu puhuja ja hän toimi 

Suomen Naisyhdistyksessä ja Raittiuden ystävissä.170 Hän kirjoitti vuonna 1906 ”Äänioikeuden 

aakkosia naisille”171 ja ”Mihin naisten äänioikeus velvoittaa?”172. Jälkimmäisessä hän kävi 

läpi naisten saamaa äänioikeutta, maailman mielenkiintoa suomalaisia naisia kohtaan ja miesten 

 
168 Sulkunen 1997: 139–140. 
169 Sulkunen 1989: 17. 
170 Pohls 1997: 219. 
171 Räsänen, Hilma: Äänioikeuden aakkosia naisille. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Helsinki 1906. 
172 Räsänen, Hilma: Mihin naisten äänioikeus velvoittaa? Raittiuden ystävät: Helsinki 1906. 
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sortoa. Räsänen kirjoitti suomalaisten naisten toimivan esimerkkinä muille Euroopan maille ja 

painotti ”ettemme naisten äänioikeuden asiaa häpeään saattaisi”173. Hän kertoi työväestön 

naisten olevan valveutuneita tässä asiassa verrattuna porvarillisiin ja yläluokkaisiin naisiin.174 

Pilakuvassa esitettiin juuri päinvastoin ja luotiin kuva valveutuneista naisista, jotka toimivat 

laskelmoiden. Äänioikeuden vitsailtiin vievän naiset huonoille teille. 

Juuri ennen ensimmäisen yksikamarisen eduskunnan aloittamista Tuulispäässä ilmestyi 

kirjoitus ”Eduskuntapakinaa”175, jossa Reformator -nimimerkki pohti uuden eduskunnan 

istumajärjestystä. Hän kertoi jatkavansa pakinaa jo muiden lehtien käymän keskustelun pohjalta 

ja käsitteli ehdotuksia puolueittain ja paikkakunnittain istumisesta. Kirjoituksessa ehdotettiin 

pareittain istumista ja kuvattiin tämän idean kannattavan tulevaisuudessa, jossa naisia olisi 

eduskunnassa enemmän. Tämän lisäksi kirjoittaja toi esille toimintaohjeensa: ”Tilan puutteessa 

voitaisi varsin kernaasti istua sylikkäinkin”176. Hänen mielestään sylikkäin istuminen voisi 

auttaa eduskunnan useita vanhapiikoja ja vihjaili heidän saavan sylikkäin istumisesta uusia 

mahdollisuuksia: he voisivat tutustua miehiin ja siitä voisi syntyä uusia suhteita. Reformatorin 

mielestä istumistapa kehittäisi parien keskinäistä ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta ja järjestely 

toimisi tylsien valtiopäiväistuntojen piristysruiskeena. Pakina otti kantaa 

eduskuntatyöskentelyyn ja naisten asemaan eduskunnassa. Siinä luotiin kysymyksiä 

tulevaisuudesta: saisiko eduskunta päätöksiä aikaiseksi naisten kanssa ja millä tavalla naisten 

läsnäolo vaikuttaisi miehiin. Naiskansanedustajille naurettiin heidän iästään ja 

siviilisäädystään. Parhaimmassa tapauksessa naiset voisivat päästä vanhapiikuudestaan. 

Naisille tuotiin esille vaihtoehto päästä eroon tästä halveksitusta olomuodosta ja päästä 

parempien naisten kastiin. Tähän toimintaan naisten vanhapiikuus nähtiin pakinassa etuna ja 

eduskunta toimi naisille uusien suhteiden luomispaikkana. 

4.3 Velikulta ja tulevat naiskansanedustajat 

Velikullan tapa vitsailla Suomettarelaisille ja Uusi Suometar -lehdelle jatkui vaalien aikana. 

Alex Federleyn piirtämässä pilakuvassa ”U. Suomettaren johtavien kirjoitusten valiokunta”177 

vitsaillaan lehden päätoimittajalle Ernst Nevanlinnalle naisten avulla. Kuvan keskelle sijoitettu 

Nevanlinna istuu pöydässä kahvittelemassa neljän naisen kanssa. Hän näyttää kuuntelevan 

 
173 Räsänen 1906, 2: 11. 
174 Räsänen 1906, 2: 4–6, 11. 
175 ”Eduskuntapakinaa”, Tuulispää 17.5.1907. 
176 ”Eduskuntapakinaa”, Tuulispää 17.5.1907. 
177 Velikulta 24.1.1907. Kuva 11. U. Suomettaren johtavien kirjoitusta valiokunta. 
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kiinnostuneena vastapäisen naisen kertomusta. Federley on kuvannut Gripenbergin samalla 

tavalla kuin kuvassa 5 ”Suomettarelaiset ovat saaneet nuijan.”178. Hän istuu Nevanlinnan 

vasemmalla puolella kasvoillaan viekas ilme, kuin hän tietäisi jotain mitä Nevanlinna ei. 

Federleyn piirroksessa on selkeitä tunnistettavia piirteitä: kulmakarvat, kasvonpiirteet, hiukset, 

ruumiinrakenne ja eleet. Kuva luo tunnelman naisten keskinäisestä sopimuksesta kertoa 

Nevanlinnalle asioita, joista hän ei ole tietoinen. Pilakuvan alla Nevanlinna kertoo saaneensa 

useimmat kirjoituksenaiheensa tuosta seurasta. Velikulta antaa miehen motoksi seuraavan 

lauseen:  

”Me syytämme ketä haluamme ja mistä haluamme – totuuden kanssa ei tarvitse olla 

turhan tarkka.”179 

Gripenberg toimi Suomalaisen puolueen naisvaliokunnan puheenjohtajana, jolloin Nevanlinna 

olettaa puheenjohtajalla ja hänen lähipiirillään olevan eniten kerrottavaa. Kuvassa naiset 

esitetään laskelmoivina ja juoruilevina. Nevanlinnan avulla he saisivat naisasiaa enemmän 

esille puolueen lehdessä. Toisaalta Nevanlinna kuvataan tietävän mitä on tekemässä ja 

hyväksyvänsä naisten suunnitelman. Hän tietää naisten puhuvan ”humbuugia”, mutta tuntuu 

olevan välinpitämätön sen suhteen, että kaiken kirjoitetun pitäisi olla totta.  

Kuva 11. U. Suomettaren johtavien kirjoitusta valiokunta. 

Lähde: Velikulta 24.1.1907 

 
178 Velikulta 1.11.1906, Kuva 5. Suomettarelaiset ovat saaneet nuijan. 
179 Velikulta 24.1.1907. Kuva 11. U. Suomettaren johtavien kirjoitusta valiokunta. 
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Suomalaista puoluetta pilkattiin myös Velikullan runoudessa. Tästä esimerkkinä toimi 

helmikuussa 1907 ilmestynyt ”Vaalit tulee” 180 -runo, jossa puolueelle kohdistettu vitsailu 

käytti hyväkseen Käkikoskea. Nimettömäksi jäänyt kirjoittaja kertoi runossaan Suomalaisen 

puolueen teoista vaalien aikana. Runossa ilmaistiin tulevien vaalien tärkeys ja jatkuva ympärillä 

oleva vaalimainonnasta johtuva hälinä. Runo painotti, ettei sitä päässyt pakoon ja joutuisi 

kuuntelemaan Suomalaisen puolueen jäsenien erilaisia ääniä: 

”Mene minne menetkin 

Rantakarit raikuvat 

Paasikivet pauhoavat 

Käkikosket kuohuvat.”181 

Käkikosken sukunimestä tehtiin pilaa. Hänet on kuvailtu kosken kuohuntana. Käkikoski, 

Paasikivi ja Rantakari kuvattiin toimissaan myrskyisessä säässä olevana luontoa. Käkikosken 

puhuminen esitettiin voimakkaana ja loppumattomana virtana, jossa naisen sanat kuohuvat yli 

äyräiden. Toisin sanoen hänen siis ajateltiin tuottavan liian eläytyvää ja kiihkomielistä puhetta. 

Velikulta keskittyi runossaan ääniin ja meluisaan äänimaisemaan. Esitettiin, että korvat omaava 

henkilö olisi katkeransuloisessa asemassa kuullessaan kaiken Suomalaisen puolueen tuottaman 

melun. Tämä yhdistettiin Suomalaisen puolueen vaalitoimiin ja puheisiin, joka oli ainoa syy 

olla äänessä ja kaikkien korvissa.  

Vaalien edellä Hilda Käkikosken puhujamatkat saivat myös Velikullan kirjoittamaan aiheesta. 

Lehdessä jatkettiin syksyllä ja loppuvuodesta 1906 aloitettua vitsailua kihlautumisesta ja rahan 

hankkimisesta Uudelle Suomettarelle.182 Viksari vitsaili ”Maailman menoa”183 -osiossa 

Käkikosken hankkivan puhujamatkoillaan uusia tilaajia Uudelle Suomettarelle ja hänen työnsä 

kassavajeen täyttämiseksi jatkui puhujamatkoilla. Viksari ehdotti häntä kaikkien naisten 

esimerkiksi, jonka omistautuminen kihloissa olemiselle ylitti muiden naisten teot puolueessa. 

Viksari näki naisasian ja Suomalaisen puolueen taistelut uhrauksena, koska Käkikoski uhrasi 

itsensä puoluetaistelulle ja todelliselle naisasialle. Huomio kiinnittyi myös vaalityön määrään 

ja Käkikosken moniin puhujamatkoihin. Kirjoituksessa kyseenalaistettiin matkojen tarkoitus ja 

sen tulos: oliko järkevää uhrautua sen vuoksi? 

 
180 ”Vaalit tulee.”, Velikulta 21.2.1907. 
181 ”Vaalit tulee.”, Velikulta 21.2.1907. 
182 ”Maailman menoa”, Velikulta 29.11.1906. 
183 ”Maailman menoa.”, Velikulta 7.2.1907. 
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Vaalien jälkeen Velikulta vitsaili naiskansanedustajille yksilöinä, josta muut lehdet ottivat 

mallia.184 Vaalien tuloksia julkistettiin lehdissä 19.3.1907 lähtien. Ajalla 19.3.1907–18.4.1907 

löytyy yhteensä 293 mainintaa.185 Esimerkiksi Sosialidemokraattisen puolueen lehdissä 

Työmiehessä, Sosialistissa ja Työläisnaisessa pyydettiin suurella mainoksella kaikkien 

puolueen kansanedustajien lähettävän kuvansa lehteen.186 Uudessa Punainen Viesti -nimisessä 

lehdessä julkaistiin kaikkien 80 valitun edustajan kuvat henkilön perustietojen kanssa.187 

Tämänkaltainen julkaisu sai myös Velikullan innostumaan aiheesta ja aloitti julkaisemalla 

kuvan Miina Sillanpäästä.188 Sillanpää on kuvattu yksinkertaisesti kädet vatsanpäällä 

katsomassa suoraan lukijaan. Hänet on piirretty karikatyyrimaisesti iältään vanhemmaksi 

paksujen ääriviivojen avulla. Päällään hänellä on samantyyliset vaatteet mitä hänellä on eräässä 

vuonna 1907 otetussa valokuvassa: musta hame ja korkeakauluksinen valko-pilkullinen 

paita.189 Kasvoiltaan hänet on kuvattu surumieliseksi ja hän katsoo tyhjyyteen. Yhtenä 

yksityiskohtana on Sillanpään jaloissa pyörivä kissa, joka katsoo myös lukijaan. Kissan 

merkitys kuvassa liittyy maalaisuuteen ja vanhuuteen. Esimerkiksi Akseli Gallen-Kallela 

maalasi vuonna 1885 maalauksen ”Akka ja kissa” 190, jossa on kuvattuna vanha nainen kissan 

kanssa. Nainen pitelee vatsaansa ja on kuvassa yksin kissan kanssa. Surumielinen kuva 

muistutti ihmisiä vanhuudesta ja Velikullassa tätä käytettiin hyödyksi. Kuva on muistutus 

vanhapiian elämästä: maalla asuvan Sillanpään ainoana turvana ja seurana olisi jaloissa pyörivä 

kissa.  

 
184  Esimerkiksi Kurikka 25.5.1907 Kuva 13. Emäntä Ala-Kulju puhemieheksi. 
185 Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot www-sivu, https://digi.kansalliskirjasto.fi/ (viitattu 23.8.2020.) 
186  ”Punaiseen viestiin”, Sosialisti 11.4.1907. ”Punaiseen viestiin”, Työläisnainen 11.4.1907. ”Punaiseen viestiin”, 

Työmies 9.4.1907. 
187 Punainen Viesti: Sosialidemokratinen kevätjulkaisu, 1907. 
188 Velikulta 1.1.1907, nro. 9, Kuva 12. Vallassa olijoita. Numeron julkaisupäivä on kadonnut, mutta numerot 8 ja 

10, julkaistiin 18.4.1907 ja 16.5.1907. Numero 9 on julkaistu Vapun tienoilla. 
189 Launis Oy, kustantaja, ja kuvaaja J. Indurski. Kansanedustaja Miina Sillanpää Puhumassa Eduskunnassa. 

1907. https://www.finna.fi/ (viitattu 1.9.2020) 
190 Gallen-Kallela, Aksel: Akka ja kissa, 1885.  

https://digi.kansalliskirjasto.fi/
https://www.finna.fi/
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Kuva 12. Vallassa olijoita. 

Lähde: Velikulta 1.1.1907 

Viikkoa ennen eduskuntakauden alkua, Velikulta ilmoitti osiossaan ”Maailman menoa”191 

valtiopäivien kutsumisesta kokoon. Viksari vitsaili Palokunnantalon täyttyvän ”housuista ja 

hameista, jotka poliittisesta innostuksesta värisevät”192. Kirjoituksessa naurettiin tuleville 

istunnoille ja vanhan ja uuden erolle: aikaisemmin lentäneiden lentosuukkojen sijasta tulisivat 

lentämään mustepullot. Kirjoituksessa vihjailtiin aikaisemmin tapahtuneista salaisista 

syleilyistä ja niiden tulevaisuudesta, jossa eduskunnassa leikittäisiin ”shampionaatteja Suomen 

onneksi ja menestykseksi”193. Aikaisemmissa Velikullan kirjoituksissa ja vitseissä oli vihjailtu 

juuri päinvastaisesta toiminnasta. Nyt lehdessä annettiin radikaalimpi kuva tulevista 

tapahtumista. Ensimmäisenä syynä oli naisten pääseminen eduskuntaan, jotka eivät avaisi 

syliään miehille. Toisena syynä oli Sosialidemokraattisen puolueen voitto vaaleissa. 

Kirjoituksesta paistoi Viksarin pettymys vaaleihin ja hän ihmetteli, kenestä tulisi tämän 

orkesterin tahtia lyövä johtaja, sillä Velikullan kannustama puolue, Nuorsuomalaiset, saivat 

vain 121 604 ääntä ja 26 paikkaa eduskuntaan. 194  Viksarin näkökulmasta vaalit voittanut 

 
191 ”Maailman menoa.” Velikulta 16.5.1907. 
192 ”Maailman menoa.” Velikulta 16.5.1907. 
193 ”Maailman menoa.” Velikulta 16.5.1907. 
194 Oikeusministeriö/Vaalien vastuualue – Eduskuntavaalit 1907: 27–28. 

https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV1907/eduskuntavaalit1907/vaalit1907.pdf (viitattu 1.10.2020) 

https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV1907/eduskuntavaalit1907/vaalit1907.pdf
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puolue oli hyvä kohde pilalle, koska hän kirjoituksen lopussa vitsaili puolueen 

osaamattomuudelle ja rytmitajuttomuudelle. 

5 Ensimmäiset naiset eduskunnassa 23.5.1907–16.4.1908 

5.1 Kurikka: Eduskuntakauden alku 

Eduskunnan aloittaessa toimintansa, tehtiin siitä paljon pilaa Kurikassa. Naiskansanedustajista 

ilmestyi 25.5.1907 pilakuva ”Emäntä Ala-Kulju puhemieheksi”195 ja kirjoitus ”Uusi 

eduskunta”196. Tähän mennessä eduskunta oli tavannut kahdesti: 23.5 ja 24.5.197 Kirjoitus esitti 

eduskunnan aloituksen humoristisesti ja vitsaili eduskunnan istuntopaikasta, joka sijaitsi 

Vapaaehtoisen Palokunnan talolla, josta käytettiin lyhennettä VPK. Lyhenteestä ehdotettiin 

esimerkkejä kuten ”Vapaiden Puhujain Kamari, tai Vapaasti puhuvain kamari, tai Valtion 

potilaskoti, tai Vatsain parannuskoti”198. Tästä siirryttiin Ruotsalaisen puolueeseen ja 

naiskansanedustajiin, joiden välille lehti yritti luoda eripulaa. Puolue oli esittänyt oman 

merkityksensä palokunnantalon ruotsinkielisestä lyhenteestä FBK (Frivilliga Brandkårshuset): 

”Finlands Barnkammare”199, Suomen lastenkamari, viitattiin eduskunnan 

naiskansanedustajiin. Tästä lehti pääsi vitsailemaan suoraan Eveliina Ala-Kuljulle:  

”Suomen eduskunnan suurin akka on emäntä Ala-Kulju. Hänen aviomiehensä nimi lienee 

Ylä-Kulju.”200 

Viittaus on suoraan omassa kappaleessaan ja tarkoituksella erikseen tekstissä, josta se kiinnitti 

lukijan huomion. Ala-Kulju haukuttiin naisena, mutta samalla vitsailtiin hänen aviomiehelleen. 

Tullessaan valituksi eduskuntaan, Eveliina Ala-Kulju oli 39-vuotias Pohjanmaalainen 

talonemäntä. Lehti keskittyi hänen ammattiinsa, joka merkittiin samoin myös eduskunnan 

pöytäkirjoihin. Lehti keskittyi naisen emännyyteen ja julisti hänet eduskunnan suurimmaksi 

akaksi. 201  

 
195 Kurikka 25.5.1907, Kuva 14. Emäntä Ala-Kulju puhemieheksi. 
196 ”Uusi eduskunta”, Kurikka 25.5.1907. 
197 Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat I: 7, 16. 
198 ”Uusi eduskunta”, Kurikka 25.5.1907. 
199 ”Uusi eduskunta”, Kurikka 25.5.1907. 
200 ”Uusi eduskunta”, Kurikka 25.5.1907. 
201 Eveliina Ala-Kulju syntyi Etelä-Pohjanmaalla Kuortaneella ja hänellä oli voimakas uskonnollinen vakaumus. 

Eduskuntavaaleissa hän edusti Suomalaista puolueen vanhoillista osaa, Vaasan läänin itäisessä vaalipiirissä. 

Ammatiksi hänelle oli merkitty ”talonemäntä”, joka toi hänet lähemmäs äänestäjiä. Pohls 1997: 215, 217, 219. 

Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat I: 5. 
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Eduskunnan ensimmäisessä istunnossa puhemieheksi ja varapuhemieheksi valittiin P. E. 

Svinhufvud ja N. R. af Ursin. Seuraavana vuorossa olivat valiokuntien jäsenten äänestäminen 

ja Suuren valiokunnan äänestys käytiin eduskunnassa 1.6.1907. 202 Tästä tapahtuneesta Kurikka 

innostui tekemään pilakuvan ”Emäntä Ala-Kulju puhemieheksi”203 ja kirjoittamaan 

humoristisen julistuksen sen viereen. Siinä Kurikka antoi oman ehdotuksensa Suuren 

valiokunnan ”Pikku-Kamarin” puhemieheksi. Valiokunta nähtiin tähän aikaan toisena 

kamarina ja Sosialidemokraattinen puolue näki sen säätyvaltiopäivien jatkeeksi. Suureen 

valiokuntaan valittiin puolueiden edustavimmat jäsenet ja sille tahdottiin antaa ylähuoneen 

merkitys ja asema. Valiokunnat kokoontuivat Säätytalolla, joka muistutti vielä erikseen 

entisestä.204 

Kuva 13. Emäntä Ala-Kulju puhemieheksi. 

Lähde: Kurikka 25.5.1907 

Kurikan pilakuvassa Eveliina Ala-Kulju on kuvattu puhemiehen paikalla. Hänellä on kädessään 

suuri veitsi, jolla hän viiltää sorsan tai hanhen kaulaa. Tätä tehdessään hän katsoo salissa istuvia 

henkilöitä, joista suurin osa on laskenut katseensa. Kuvan keskellä olevalla pöydällä makaa 

kaksi kuollutta lintua. Kuvan voi ymmärtää seuraavasti: Ala-Kulju teurastaa lintuja 

näyttääkseen mitä tapahtuu, jos hän ei saa tahtoaan läpi. Hänen ympärillään olevat henkilöt ovat 

hyväksyneet tulevan ja ovat siitä syystä laskeneet katseensa. Toinen merkitys kuvalle voi olla 

60 hengen sisäpiirin vihkiytymisriitti, jossa Ala-Kulju toimii pääpappina ja uhraa lintuja. 

 
202 Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat I: 10, 245. 
203 Kurikka 25.5.1907, Kuva 13. Emäntä Ala-Kulju puhemieheksi. 
204 Mylly 2006: 142. Honka-Hallila 2006: 199. 
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Ihmisten lasketut katseet voivat viitat rukoilemiseen tai uhrauksessa tapahtuvaan 

hiljentymiseen. Ala-Kuljun edessä on kynttilöitä ja suuri malja, jotka voivat viitata tähän. 

Kurikassa ilmestyi Hubli -nimimerkin kirjoittama ”Juorulaulu” 205, joka vitsaili suurelle osalle 

Sosialidemokraattista puoluetta. Tämä 29 säkeistöinen laulu aloitti eduskunnan valitsemisella 

ja viittasi suoraan puolueeseen: ”Kahdeksankymmentä pääsi kertaan tähän”206. Kurikan liitos 

puolueeseen toi erikoisen yhtymäkohdan lauluun; lehti vitsaili omalle puolueelleen. Hublin 

Kurikkaan kirjoittamassa laulussa yhdistyi puolueen vähättelevä sävy puolueen vaalivoitosta. 

Äänestystulos oli puolueelle suuri yllätys. Esimerkiksi ennen lopullista vaalitulosta Työmies     

-lehdessä vähäteltiin oman puolueen vaalityötä. Heti tulosten tultua julki lehti vaihtoi 

kirjoitustyyliä ja rohkaistui kirjoittamaan avoimesti puolueen hienosta ja onnistuneesta 

vaalityöstä.207 

Hubli käsitteli juorulaulussaan 40 mieskansanedustajaa ja jätti kahdeksan viimeistä säkeistöä 

puolueen yhdeksälle naiskansanedustajalle, jotka toimivat laulun loppuhuipennuksena. 

Kirjoittaja pohjusti alussa miesten puolta, josta jätti loppujen lopuksi 31 mieskansanedustajaa 

mainitsematta. Lauluun lisättiin omia mielipiteitä, mutta kerrottiin hauskasti uusien 

kansanedustajien perustietoja. Naiskansanedustajiin päästessään, Hubli pilaili naisten 

ammateille ja henkilökohtaisille kokemuksille. Juorulaulussa mainittiin kolmen 

naiskansanedustajan ammatit ja tällä tavalla kirjoittaja loi kuvan naisten tulevista toimista 

eduskunnassa. Ida Aalle-Teljo mainittiin leipurina leipovan lakeja vanhaan malliin, jossa hän 

lahjoisi kansanedustajia luomaan lakeja. Miina Sillanpää toimisi eduskunnan pyykkääjänä, joka 

silittäisi ja tärkkäisi edustajien vaatteet. Viimeisenä kirjailija Hilja Pärssinen kirjoittaisi 

eduskunnassa runoutta. 208 

Lopuille naisille Hubli keskittyi vitsailemaan ja arvottamaan heidät leskeyden ja avioliiton 

perusteella. Hän mainitsi Maria Raunion, jonka ”ukko kuoli Amerikan rantaan”209 ja vihjasi 

hänen löytävän uuden aviomiehen eduskunnasta. Naimissa olevista naisista Anni Huotari ja 

Mimmi Kanervo kuvattiin päättäväisinä naimisissa olevina naisina, joita kukaan mies ei onkisi. 

Huotari oli ollut naimissa vuodesta 1902 ja Kanervo 1895. Juuri naimisiin menneillä Sandra 

 
205 ”Juorulaulu”, Kurikka 8.6.1907. 
206 ”Juorulaulu”, Kurikka 8.6.1907. 
207 Mylly 2006: 284. 
208 ”Juorulaulu”, Kurikka 8.6.1907. 
209 ”Juorulaulu”, Kurikka 8.6.1907. 
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Lehtisellä ja Jenny Uparisella sanottiin olevan ”ukkoa ihan liikaa”210. He olivat molemmat 

menneet naimisiin toukokuussa 1907, hieman ennen lehden ilmestymistä.211 Hubli lopetti 

laulunsa kertomalla miten ”surkuttelen sydämestä heidän kohtalouvaan”212, jolla viittasi 

kaikkiin mainitsemiinsa kansanedustajiin, mutta etenkin naisiin. 

Eduskuntakaudella Kurikassa ilmestyi aiempaa enemmän Suomalaiseen puolueeseen liittyviä 

runoja ja pilakuvia, ja näihin liitettiin puolueen naiskansanedustajia. Lehteen vaikuttivat 

eduskunnassa käsitellyt asiat ja esimerkiksi 25.5.1907 käsiteltiin Suomalaisen puolueen 

edustajan Yrjö-Koskisen ehdotusta rukouksen pitämisestä eduskunnan istunnon alkaessa.213 

Istunnossa Sosialidemokraattisen puolueen edustaja Taavi Tainio ehdotti:  

”…ne, jotka rukoilevat, voivat rukoilla kammioissaan aamulla ylös noustessaan eikä 

teeskennellä täällä ja pakoittaa toisiakin teeskentelemään.”214 

Tästä lausunnosta Kurikka oli saanut innostuksen 8.6.1907 ilmestyneeseen koko sivun 

pilakuvaan ”Suomettarelainen eduskuntaryhmä.”215  Kuvassa Suomalainen puolue on esitetty 

”sulkeutuneena kammioonsa puoluerukouksia pitämään”216. Kuvan keskellä seisoo Eino 

Sakari Yrjö-Koskinen ja hänen ympärillään on 17 puolueen kansanedustajaa. Kuvasta tunnistaa 

sen keskellä olevan Hilda Käkikosken rukoilemassa lasit nenällään. Tunnistettavissa on myös 

Aleksandra Gripenberg, joka rukoilee miesten keskellä kuvan oikealla puolella. Gripenbergillä 

on samanlainen ilme mikä on kuvattu esimerkiksi Velikullassa aikaisemmin saman vuoden 

tammikuussa.217  

 
210 ”Juorulaulu”, Kurikka 8.6.1907. 
211 Siunala 2006: 58, 72. ”Siwiiliawioliitto.” Työmies 30.5.1907. ”Kirkollisia ilmoituksia. Viipurin 

kaupungissa.”, Wiipuri 5.5.1907. 
212 ”Juorulaulu”, Kurikka 8.6.1907. 
213 Valtiopäivät 1907 pöytäkirjat I: 30–45. 
214 Valtiopäivät 1907 pöytäkirjat I: 33–34. 
215 Kurikka 8.6.1907, Kuva 14. Suomettarelainen eduskuntaryhmä. 
216 Kurikka 8.6.1907, Kuva 14. Suomettarelainen eduskuntaryhmä. 
217 Velikulta 24.1.1907, Kuva 11. U. Suomettaren johtavien kirjoitusta valiokunta 
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Kuva 14. Suomettarelainen eduskuntaryhmä. 

Lähde: Kurikka 8.6.1907 

Suomalaisen puolueen vitsailu jatkui Kurikassa lokakuun lopussa 1907.218 Tällä kertaa 

puolueen naisista kuvaan valittiin Eveliina Ala-Kulju. Kuvassa senaatin rakennus on kuvattu 

korkealle niliaittaan, jossa venäläinen sotilas seisoo sen päällä kiväärin pistin valmiina 

hyökkäämään kiipeäjiä vastaan. Niliaittoja käytettiin aikoinaan lihansäilytykseen ja aitan 

rakennustapa piti varastoidut lihat petojen ulottumattomissa.219 Pedot, eli kansanedustajat Ernst 

Palmén ja Ernst Nevanlinna ovat yrittäneet kiivetä sinne, mutta saavat pistimestä ja tippuvat 

maahan. Suomalaisen puolueen puoluesihteeri ja toimittaja Kaarle Rantakari on pelästynyt 

tapahtuneesta ja juoksee karkuun tapahtumapaikalta.220  

 

 

 

 
218 Kurikka 31.10.1907, Kuva 15. Merkillistä 
219 Sommarströn 1987: 229. 
220 Kansallisbiografia: Vares, 1997: Rantakari, Kaarle Nestor. http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-

kbg-001654 (viitattu 9.10.2020).  

http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-001654
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-001654
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Kuva 15. Merkillistä. 

Lähde: Kurikka 31.10.1907 

Ala-Kuljun tehtävä kuvassa on mielenkiintoinen. Hänet on kuvattu lihavaksi ja vanhaksi 

huivipäiseksi maatalonemännäksi. Samalla hän nostaa hameenhelmaansa ja hänen katseensa on 

luotu ylöspäin, kuin hakemaan sotilaan huomiota. Tämä keino on aikaisemmin toiminut 

senaatin hurmaamiseen, joka on hurmioitunut naisen vihjailevasta ja siveettömästä vilauttelusta 

ja kiinnittänyt katseensa häneen. Tällä kertaa mieskolmikko on ottanut tottumuksestaan Ala-

Kuljun mukaan hämäämään hävyttömällä käytöksellään senaattia, mutta venäläinen sotilas ei 

lankea naisen yrityksiin. Pedot eivät saa tällä kertaa palkintoa ja pääse kiipeämään niliaittaan. 

Tätä tukee pilakuvan alla oleva Nevanlinnan lausahdus, jossa todetaan senaatin toimivan 

samalla tavalla, kuin miehet aiemmin.  

5.2 Kurikka: Naimakaari vanhoille piijoille 

Eduskuntakauden alusta ilmestynyt ”Yhdestä kamarista” -osio, otti voimakkaasti kantaa 

naiskananedustajien toimiin ja heidän tekemiin ehdotuksiinsa. Kurikassa 8.6. ilmestynyt osio 

mainitsi ivallisesti kuinka ”naiset ovat alkaneet kunnostaa itseään”221, jolla viitattiin naisten 

 
221 ”Yhdestä kamarista”, Kurikka 8.6.1907. 
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panostamiseen eduskuntatyössä.222 Kirjoittaja keskittyi naimattomiin naisiin: Hilma Räsäseen, 

Hilda Käkikoskeen, Lucina Hagmaniin ja Aleksandra Gripenbergiin. Lehti painotti kaikkien 

naisten impeyttä, mainitsemalla sanan erikseen jokaisen kohdalla. Näillä naisilla oli lehden 

mukaan kaksi vaaraa: joutua naimisiin tai jäädä naimattomiksi. Vaarat olivat ”eduskunnan 

impien sydämmellä”223 ja siitä syystä he esittivät 5.6.1907 eduskunnassa naisiin, kirjallisuuteen 

ja aviottomiin lapsiin liittyvät anomusehdotuksensa.224  

Naiskansanedustajista Hilma Räsänen esitti 27.5. anomusehdotuksensa aviottomien lasten 

aseman parantamiseksi.225 Hänet esitettiin lehdessä impeyden, vaateliaisuuden ja siviilisäädyn 

mukaan. Hänen ei esitetty pääsevän naimisiin, mutta hänen vihjailtiin esittävän ehdotuksensa 

tulevia aviottomia lapsiaan varten. Räsäsen ehdotus oli viimeinen pisara kirjoittajalle, joka 

varoittaa miehiä naiskansanedustajien ehdotuksien vaaroista: aviottomat lapset tulisivat 

vaatimaan elatusmaksuja ja perintöä, ja viemään miehiltä eläkkeen. Räsäsen vaateliaisuuden 

tarkoitus oli vaatia ja ehdottaa hänen aviottomille lapsilleen saatavia.  

Hilda Käkikosken kohdalla on esitetty ”immen” keksineen uuden ja varman tavan päästä 

naimisiin. 226  Käkikoski esitti anomusehdotuksen 5.6.1907, jossa valtion varoista pyydettiin 

myöntämään vuosittain 50 000 markan apuraha suomalaisen kirjallisuuden edistämiseksi.227 

Kurikka muuttaa ehdotuksen lehden huumoriin sopivaksi, ja vitsailee Käkikosken yrittävän 

esityksellään saada apurahat kymmenelle miehelle. Hänen päämääränään oli löytää 

vaurastuneista miehistä yksi, joka solmisi tämän kanssa avioliiton. Anomusehdotuksen alussa 

Käkikoski oli tuonut esille Suomen ja Etelä-Euroopan ilmaston eron, joka toimi metaforana 

kirjallisuuden eroille. Hän esitti Suomen kevään olevan vielä ”hankien peitossa”, kun Etelä-

Euroopassa ”ruusut ovat puhjenneet etelässä” 228. Kurikan kirjoittaja keskittyi Käkikosken 

mainitsemiin ruusuihin liittämällä ne hänen mainitsemiinsa mieskirjailijoihin. Näitä ruusuja 

kutsutaan ”Hildan ruusuiksi”229 eli Hildan avulla varallisuuteen puhkeaviksi miehiksi. 

 
222 ”Yhdestä kamarista”, Kurikka 8.6.1907. 
223 ”Yhdestä kamarista”, Kurikka 8.6.1907. 
224 ”Yhdestä kamarista”, Kurikka 8.6.1907. Valtiopäivät 1907 pöytäkirjat I: 257–258, 262, 264. 
225 Valtiopäivät 1907 Liitteet III: 50–53. 
226 ”Yhdestä kamarista”, Kurikka 8.6.1907. 
227 Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat I: 264. Valtiopäivät 1907 Liitteet VI: 14–15. 
228 ”Yhdestä kamarista”, Kurikka 8.6.1907. Valtiopäivät 1907 Liitteet VI: 9. 
229 ”Yhdestä kamarista”, Kurikka 8.6.1907. 
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Hagmanin230 ja Gripenbergin231 ehdotukset käsittelivät naisten oikeuksien parantamista 

avioliitossa. Gripenbergin toinen ehdotus käsitteli vaimojen oikeuksia lapsiinsa. Kirjoittaja 

mainitsi Hagmanin panostaneen kirjoittamiseen, koska hän kirjoitti anomusta seitsemän päivää. 

Naisten tunnin mittaisten esitelmien sisältöön ei keskitytty sen enempää, vaan kirjoittaja käänsi 

huomionsa esitelmästä naisten käytökseen. Naiset kuvattiin stereotyyppisesti ujoina, 

epävarmoina ja tyttömäisesti punastelevina. Naisten mainittiin punastuvan kainosti ja heidän 

ääntensä värisevän hyväilevästi. Tällä tavoin kirjoittaja yritti murentaa molempien 

uskottavuutta tunnettuina agitaattoreina ja puhujina.  

Aleksandra Gripenberg keskittyi anomusehdotuksessaan naisen oikeuksien muuttamiseen 

avioliitossa. Hän kertoi vuonna 1734 julkaistusta avioliittolaista ja naisen omaisuuden 

hallitsemisen perustuvan vuonna 1889 julkaistuun lakiin. Ehdotuksessaan hän anoi muutosta 

vaimon täysivaltaisuuteen: täytettyään 21-vuotta hän saisi täysivaltaisuuden hallita itseään ja 

omaisuuttaan.232 Vuoden 1734 avioliittoa koskeva laki oli nimeltään naimiskaari.233 

Gripenbergin ehdotuksesta ja 1734 tehdystä laista Kurikka kehitti pilapiirroksen ”Neiti 

Aleksandra Gripenbergin esitys eduskunnassa”234. Kuvassa vitsaillaan vanhanpiian 

miehenkipeydelle, joka yleensä aiheutti naisille kärsimystä ja jatkuvaa kaipausta. Tässä 

olotilassa Gripenberg oli keksinyt uuden keinon päästä naimisiin ja samalla päästä eroon 

miehenkipeydestään. Hänet on kuvattu pitämässä kädessään suurta rengasta tai vihkisormusta, 

jonka sisälle on kirjoitettu ”NAIMAKAARI WANHOILLE PIIJOILLE”235. Rengas heitettäisiin 

väkijoukkoon ja narusta vetämällä saisi itselleen aviomiehen. Aviomiehen ominaisuuksilla ei 

olisi heittäjälle väliä. Ajalleen ominaisia vanhanpiian piirteitä Gripenbergissä oli paljon: hänet 

on kuvattu fyysisesti luotaantyöntäväksi ja homssuiseksi. Pilapiirtäjä on karikatyyrimaisesti 

ylikorostanut kehon muotoja ja hänet on kuvattu lihavaksi. Kasvonpiirteet; nenä, leuka, silmät 

 
230 Ensimmäisistä naiskansanedustajista Lucina Hagman teki ensimmäisen anomusehdotuksen 27.5.1907, joka 

koski avioliittoa ja aviopuolisoiden omaisuus- ja velkasuhteita koskevaa lainsäädäntöä. Anomuksessa esitettiin 

naisille oikeutta hallita yksityistä omaisuuttaan ja aviomiehen edusmiehisyys lakkautettaisiin. Tästä huolimatta 

aviomiehen oikeus yhteisen omaisuuden hallintoon säilytettäisiin, mutta sitä rajoitettaisiin. Tämä anomus keskittyi 

juuri siihen epäkohtaan, josta naiset olivat taistelleet jo ennen äänioikeuden saamista: vaimojen epäitsenäiseen 

asemaan avioliitossa. Anomuksen oli allekirjoittanut koko Nuorsuomalainen puolue, lukuun ottamatta puhemies 

P. E. Svinhufvudia. (Valtiopäivät 1907 Liitteet III: 5–14.)  
231 Gripenbergin esittämät anomusehdotukset koskivat vaimon täysivaltaisuutta avioliitossa ja vaimon oikeuksia 

omiin lapsiinsa ”avioeron tahi asumus- ja vuode-eron sattuessa”. Molemmat anomukset olivat allekirjoittaneet 

kaikki Nuorsuomalaisen puolueen naiskansanedustajat. (Valtiopäivät 1907 Liitteet III: 15–22.) Kaikki anomukset 

jäivät lakivaliokunnassa käsittelemättä ja lakialoite naisten oikeuksien parantamiseksi avioliitossa hyväksyttiin 

vuonna 1917. (Innala 1967: 94–95.) 
232 Valtiopäivät 1907, Liitteet III: 16, 19. 
233 Andersson 1920: 1. 
234 Kurikka 15.6.1907, Kuva 16. Neiti Aleksandra Gripenbergin esitys eduskunnassa. 
235 Kurikka 15.6.1907, Kuva 16. Neiti Aleksandra Gripenbergin esitys eduskunnassa. 
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ja suu jäävät massiivisen kaksoisleuan ja poskien piiloon. Gripenberg on kuvattu 

stereotyyppisenä vanhanapiikana, joka tekisi kaikkensa päästäkseen naimisiin ja tästä syystä 

hänet nähtiin uhkana kaikille naimattomille miehille.236  

Kuva 16. Neiti Aleksandra Gripenbergin esitys eduskunnassa. 

Lähde: Kurikka 15.6.1907 

Toinen kesäkuussa ilmestynyt Kurikka ilmestyi normaalista poiketen jo 15.6. Lehden ”Yhdestä 

kamarista”237 -osio ei tavalliseen tapaan alustanut kirjoitusta miesten toiminnasta, vaan alkoi 

suoraan halventamaan naiskansanedustajia. Tällä kertaa lehti otti kohteekseen Hilja Pärssisen, 

Liisi Kiviojan, Hilda Käkikosken ja Miina Sillanpään. Kurikka kertoi Pärssisen lukemasta 

anomusehdotuksesta ”Aviottomasta naitujen aseman parantamisesta”238, jossa hänet 

arvotettiin aviollisesti naiduksi rouvaksi. Pärssinen luki anomusehdotuksensa ”Kotien 

perustamisesta turvattomia lapsia, aviottomia äitejä ja heidän lapsiaan varten”239 

eduskunnassa 10.6.1907 ja sen allekirjoittivat kaikki Sosialidemokraattisen puolueen 

naiskansanedustajat. Siinä ehdotettiin kuntien perustavan naimattomille äideille ja heidän 

lapsilleen koteja, jossa he saisivat apua, turvaa ja ylläpidon. Anomuksella pyrittiin auttamaan 

äitiä ja lasta sekä painotettiin äidin ja lapsen olevan yhtä. Äidiltä ei tahdottu riistää lastaan ja 

laittaa tätä vaivaistaloon.240 Ehdotuksesta keskusteltiin 29 puheenvuoron verran ja 

 
236 Niekka;Petrelius 1993: 19, 21. 
237 ”Yhdestä kamarista”, Kurikka 15.6.1907. 
238 ”Yhdestä kamarista”, Kurikka 15.6.1907. 
239 Valtiopäivät 1907 pöytäkirjat II: 470. 
240 Valtiopäivät 1907 Liitteet VI: 123–124. 
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kansanedustaja Ernst Palmén muistutti omassa puheenvuorossaan eduskunnalle, että ennen 

häntä oli käytetty 24 puheenvuoroa ja istunto oli kestänyt neljä tuntia.241 

”Yhdestä kamarista”242 -osiossa huomio kiinnitettiin aviottomista naisista ja lapsista miehiin. 

Samalla ehdotuksen esitettiin aiheuttavan miehille ongelmia. Kirjoituksessa tehtiin tästä pilaa 

ja samalla nostettiin esille miesten rooli. Jokainen nainen tarvitsisi miehen ”voidakseen 

ruumiillisesti hyvin”243 ja nämä miehet tulisi sijoittaa työhön naishoitolaisten keskelle. Lopulta 

tämä aiheuttaisi pulman, koska miehiä olisi liikaa yhdessä ammatissa: vahtimestareina. Tämän 

ongelman selvittäjänä toimisi Suomalaisen puolueen kansanedustaja Liisi Kivioja, jonka 

mukaan naisten olisi siveellisempää kärsiä aviottoman lapsen synnyttämisen seuraukset.244 Hän 

piti puheenvuoron anomuksesta ja mainitsi ainoastaan, että haureutta tehneiden naisten tulisi 

kärsiä jonkin verran ja käytti suomalaista sananlaskua ”mitä ihminen kylvää, sitä hän myös 

niittää”245. Tähän Kurikka otti voimakkaasti kantaa ja hyökkäsi häntä kohtaan: 

”Papinrouva Kivioja on suomettarelainen edusmies. Hän piti aviottomalla naimisella 

tehtyjen lasten yhteiskunnallista avustamista epäsiveellisenä. Siveellisempää olisi, että 

niin naineet kärsivät seuraukset. Siis että äpärälapsia edelleen kidutettaisiin nälässä ja 

kuihdutettaisiin kuoliaiksi, samaan aikaan kun papinrouva Kivioja hääräisi ylellisesti 

juuston, voin ja rasvaisuuden ja kahvipannujen keskellä ja saisi laiskurilassaan tyydyttää 

ylellisesti myös sukupuolitarpeitaan.” 246 

Tästä innostuneena Kurikka julkaisi samassa lehdessä pilakuvan Liisi Kiviojasta 

kahvipannuna.247 Hänet mainittiin papinrouvaksi ja kansanedustajaksi, mutta samalla viitattiin 

tekstiin, jossa hänet on kuvattu elävän yltäkylläistä elämää kahvipannujen keskellä. Kuva 

arvotti papinrouvan edustusvaimoksi; kahvipannuksi. Kivioja kertoi puheenvuorossaan 

nähneensä USA:ssa samanlaisia laitoksia ja tavanneensa niissä eläviä naisia, joiden olot olivat 

niin hyvät ”ettei heiltä voinut mitään puuttua” 248, mutta olivat siitä huolimatta tyytymättömiä. 

Kuitenkin Kurikan julkaisema teksti ja kuva kyseenalaistivat hänen tietonsa asioista ja nostivat 

esille luokkaerot. Kivioja ei ollut haureutta tehneiden naisten kanssa samassa 

yhteiskuntaluokassa, joten hänen ei oletettu ymmärtävän naisten kokemuksia.  

 
241 Keskustelu kokonaisuudessaan Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat II: 470–511. Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat II: 

506. 
242 ”Yhdestä kamarista”, Kurikka 15.6.1907. 
243 ”Yhdestä kamarista”, Kurikka 15.6.1907. 
244 ”Yhdestä kamarista”, Kurikka 15.6.1907. 
245 Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat II: 496. 
246 ”Yhdestä kamarista”, Kurikka 15.6.1907. 
247 Kurikka 15.6.1907, Kuva 17. Lissu Kivioja. 
248 Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat II: 497. 
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Kuva 17. Lissu Kivioja. 

Lähde: Kurikka 15.6.1907 

Kurikka kiinnostui Hilda Käkikosken eduskunnassa esittämistä puheenvuoroista, joissa hän 

esitti lapsen isän olevan tärkeä osa lapsen elämää ja yhdessä äidin kanssa isällä olisi velvollisuus 

huolehtia lapsesta. Hän esitti Pärssisen ehdotuksen olevan siveellisesti liian löysä.249 Kurikka 

esitti Käkikosken näin ratkaisseen arvoituksen: miesten tulisi elättää lapset. Kurikka mainitsi, 

että yhteiskunnan tulisi hankkia tieto lapsen isästä tavalla tai toisella. Tästä päädyttiin 

tarkastelemaan erilaisia hauskoja tapoja, joilla sen saisi selville. Kurikka ehdotti erilaisia 

tarkastusasemia ja röntgeniä, ja otti samalla tehtäväkseen tutkia ”naimisen kaikki 

salaisuudet”250. Lehti nimittää Käkikosken siveellisyyden portinvartijaksi ja antaa tälle avaimet 

muistikirjan muodossa, jonne hänen tulisi merkitä tapaukset tunnilleen ja sekunnilleen. Kurikan 

nimitys Käkikoskelle on ”naimistaiteen”251 alitarkastaja, jonka tehtävänä on keksiä uusia 

laitteita haureuden tutkimiseen. Hänen tehtäviään siveyspoliisina esitellään saman lehden 

etusivun pilakuvassa ”Vapaa rakkaus ja vanhapiika” 252. Käkikoski on kuvattu tarkkailemassa 

kaukoputkella naisten ja miesten käytöstä ja hän ”etsii kutka isiksi tulevat” 253.  

 
249 Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat II: 474, 503. 
250 ”Yhdestä kamarista”, Kurikka 15.6.1907. 
251 ”Yhdestä kamarista”, Kurikka 15.6.1907. 
252 Kurikka 15.6.1907. Kuva 18. Vapaa rakkaus ja vanhapiika. 
253 Juha Kauppinen on analysoinut kuvaa tarkasti ja kirjoittanut siveellisyyskysymyksestä eduskunnassa Pro gradu- 

tutkielmassaan. Kauppinen 2012: 82–89. 
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Kuva 18. Vapaa rakkaus ja vanhapiika. 

Lähde: Kurikka 15.6.1907 

Kurikan kirjoitus ”Yhdestä kamarista” jatkoi vielä Käkikosken toimien esittelyä: hänen tulisi 

tutkia useamman miehen kanssa haureutta tekeviä naisia ja tällöin kuvata naisten ”hienoimpia 

sisäosia”, jotta selviäisi ”kenen miehen siemen hedelmöittää” 254. Kurikka julistaa 

tulevaisuudessa Käkikosken tietävän jokaisen lapsen todellisen isän, jotta kenenkään poikaa ei 

sanottaisi äpäräksi. Tässä asiassa kirjoitus keskittyy miehiin ja poikiin. Siihen, kuka on pojan 

isä. Tyttöjen vanhemmista ei puhuta mitään, eikä heille anneta arvoa kirjoituksessa. Ainoastaan 

naisia syyllistetään haureudesta ja kirjoituksesta tulee esille, että ainoastaan naisia ja heidän 

toimiaan tulee tarkkailla. Ei miesten tekemiä haureuksia tai miesten naisille tekemiä tekoja.  

Eduskunnan kesän viimeinen istunto pidettiin 20.6.1907 ja seuraava istunto määrättiin 

pidettäväksi 2.9.1907. Pitkän kesäloman aikana Kurikka jatkoi Hilda Käkikosken esittämistä 

siveyden vartijana ja kirjoitti pilkkarunon ”Mätäkuun merkkejä”255. Siinä nimimerkki 

Laulajapoika Akkalasta huomaa Seurasaaressa tämän vuodenajan merkit. Mätäkuulla 

tarkoitetaan heinä-elokuun kuumaa ja kosteaa aikaa, jolloin elintarvikkeet pilaantuvat ja haavat 

tulehtuvat herkästi.256 Tässä yhteydessä mätäkuuhun liitetään nuorten pariskuntien 

seksuaalinen kanssakäyminen ja siveysmoraalin mätäneminen. Runossa tällaisia tapauksia 

 
254 ”Yhdestä kamarista”, Kurikka 15.6.1907. 
255 ”Mätäkuun merkkejä.”, Kurikka 1.8.1907. 
256 Kotimaisten kielten keskus: Vanhan kirjasuomen sanakirja: mätäkuu. 

http://kaino.kotus.fi/vks/?p=article&word=m%C3%A4t%C3%A4kuu&vks_id=VKS_28862bf3a7b4c0169db710

397fe13283 (viitattu 1.10.2020). 

http://kaino.kotus.fi/vks/?p=article&word=m%C3%A4t%C3%A4kuu&vks_id=VKS_28862bf3a7b4c0169db710397fe13283
http://kaino.kotus.fi/vks/?p=article&word=m%C3%A4t%C3%A4kuu&vks_id=VKS_28862bf3a7b4c0169db710397fe13283
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näkee kesäpäivinä ”huvitusten haassa”257 eli Seurasaaressa. Kirjoittaja näkee pensaikossa 

kiihkeästi suutelevan nuoren parin ja luulee heidän tekevän luomistyötä. Katsoessaan toisistaan 

hurmioitunutta nuortaparia, kirjoittaja huokaa ”Oi, Hilda Käkikoski!”258 ja toivoo Käkikosken 

tulevan ripeästi paikalle. Hänen tulisi kaukoputkella tarkkailla pariskuntaa ja kirjoittajan 

mielestä pariskunnan tilanteen voisi helposti tarkistaa. Samalla painotetaan, että mies, 

mahdollisen lapsen isä, olisi näkyvillä ja tiedossa. Runon lopussa  ”Käkikoski fiini”259 ei saavu 

paikalle ja pariskunta jää ilman tarkkailua. Käkikoskesta tehdään tekopyhä, sillä tässä 

tapauksessa hänen tulisi tulla paikalle ja estää nuorten siveetön käytös.  

Eduskunta sai 6.4.1908 keisarilta kirjeen, joka hajotti eduskunnan.260 Yli viikkoa myöhemmin 

ilmestynyt Kurikka yhdisti eduskunnan hajottamisen ja siitä vitsailemisen Eveliina Ala-

Kuljuun. Humoristinen uutinen ”Täysistunto on päättynyt”261 kertoo lehden ennustaneen ja 

nähneensä tämän tapahtuvan. Samalla mainitaan, että lehden tekijät eivät usko noitiin, 

menninkäisiin tai kummituksiin vaan tosiasioihin. Kirjoittaja kuvailee kansanedustajien 

poistumista Palokunnantalosta ja kertoo nähneensä ”pääsiäisyön ilmestyksen (Eveliina)”262 

poistuvan paikalta. Kirjoitus on pohjustuksena samassa lehdessä ilmestyneeseen pilakuvaan 

”Pääsiäisyönä”263. Siinä Eveliina Ala-Kulju on kuvattu pääsiäisnoitana lentämässä luudalla. 

Hänen päällään oleva pitkähelmainen hame ja huivi liehuvat tuulessa. Hän pitää toisella kädellä 

luudasta kiinni ja toisella kiinni paperipinosta, jossa lukee ”OHJELMA VAALIA VARTEN”264. 

Pilakuvan alla oleva ”Pohjalainen” viittaa Pohjanmaalaisiin ja Ala-Kuljun synnyinseutuun.265 

Hänet on heitetty Helsingistä Pohjanmaalle kummittelemaan ja tekemään pääsiäistaikoja. 

Kurikka kertoi ”Täysistunto on päättynyt”266 -uutisessaan, ettei usko noitiin tai kummituksiin. 

Suomen kansansaduissa noituus ja Kyöpelinvuori tai -kukkula, toimivat naimattomien naisten 

tai vanhapiikojen viimeisenä asuinpaikkana. Eveliina Ala-Kulju oli naimisissa, joten tässä 

tapauksessa voidaan olettaa lehden keskittyneen noita-akka sanan merkitykseen ja akka -sanan 

painottamiseen. Noidan ja noita-akan erona on henkilön pahantahtoisuus. Kielitoimiston 

 
257 ”Mätäkuun merkkejä.”, Kurikka 1.8.1907. 
258 ”Mätäkuun merkkejä.”, Kurikka 1.8.1907. 
259 ”Mätäkuun merkkejä.”, Kurikka 1.8.1907. 
260 Valtiopäivät 1908 Pöytäkirjat: 634–635. 
261 ”Täysistunto on päättynyt.”, Kurikka 15.4.1908.  
262 ”Täysistunto on päättynyt.”, Kurikka 15.4.1908. 
263 Kurikka 15.4.1908, Kuva 19. Pääsisäisyönä.  
264 Kurikka 15.4.1908, Kuva 19. Pääsisäisyönä. 
265 Kotimaisten kielten keskus: Kielitoimiston sanakirja: Pohjalainen. 

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/pohjalainen (viitattu 5.8.2020) 
266 ”Täysistunto on päättynyt.”, Kurikka 15.4.1908. 

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/pohjalainen
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sanakirja selittää noidan henkilönä, jolla on yliluonnollisia kykyjä, mutta ei voi päätellä onko 

noita hyvä tai paha. Noita-akkaan yhdistetään henkilön ilkeys ja tämän olevan sadun paha vanha 

nainen.267  

Kuva 19. Pääsiäisyönä. 

Lähde: Kurikka 15.4.1908 

Kurikka vitsailee Ala-Kuljulle myös tämän pukeutumisesta. Kurikasta kotoisin olevan 

talonemännän pukeutuminen on tuottanut huumoria pilakuvan piirtäjälle. Vuonna 1907 

otetussa Suomalaisen puolueen eduskuntaryhmän kuvassa kansanedustajat ovat pukeutuneet 

parhaimpiinsa: siistiin takkiin ja hattuun. Kuvan joukosta pukeutumisellaan erottuu Eveliina 

Ala-Kulju. 268 Hän on pukeutunut kokonaan mustiin ja hänen päätään koristaa musta silkkihuivi, 

jota käytettiin kirkossa ja juhlapyhinä. Tästä talonemännälle sopivasta ja juhlavasta 

vaatetuksesta Kurikka on piirtänyt Ala-Kuljun seuraavaa eduskuntaa suunnittelevana, 

pahantahtoisena noita-akkana. 

5.3 Tuulispää: Sovinnonpäivä, joka ei koskaan koita 

Tuulispäässä naiskansanedustajia kuvattiin yhdessä muiden kansanedustajien kanssa kolmessa 

etusivun pilakuvassa269. Eduskuntakausi aloitettiin pilakuvalla ”Uutta Suomea aletaan 

 
267 Niekka;Petrelius 1993: 9, 11. Kotimaisten kielten keskus: Kielitoimiston sanakirja: Noita-akka. 

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/noita-akka?source=suggestion (viitattu 5.8.2020). 
268 Indurski, Judel Jankelovitsh, ja vedostaja Launis Oy. ”Suomalaisen Puolueen Eduskuntaryhmä.”, 1907.  

https://www.finna.fi/ (viitattu 1.9.2020). 
269 Tuulispää 24.5.1907, Kuva 20. Uutta Suomea aletaan muurata. Tuulispää 13.9.1907, Kuva 21. Se suuri 

sovinnonpäivä. Tuulispää 1.12.1907, Kuva 22. Tuulispään Joulunumero. 

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/noita-akka?source=suggestion
https://www.finna.fi/
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muurata”270. Kuvassa työskentelevät Nuorsuomalaisen puolueen Lucina Hagman, Jonas 

Castrén, Pekka Ahmavaara ja Heikki Renvall, Sosialidemokraattisen puolueen Edvard Walpas 

ja Suomalaisen puolueen Aleksandra Gripenberg. Tämän lisäksi kuvassa on kaksi nimetöntä ja 

tunnistamatonta naiskansanedustajaa työskentelemässä kantajina. Naiset kuvataan miehiä 

raskaammissa töissä, sillä naisten ensimmäinen eduskuntakausi tuli naisille yllätyksenä, koska 

työpäivät olivat pitkiä ja tehtävät raskaita. Esimerkiksi Gripenberg lapioi laastia ja Hagman 

kantaa painavaa tiilikuormaa.271 

Kuva 20. Uutta Suomea aletaan muurata. 

Lähde: Tuulispää 24.5.1907 

Samalla kuva on vertaus eduskuntatyöstä sekä miesten ja naisten välisten työtehtävien eroista. 

Miehet kuvataan tekemässä kevyempiä ja tärkeämpiä töitä: he muuraavat uutta Suomea ja 

Ahmavaara seuraa muiden työskentelyä tai toimii työnjohtajana. Naiset kuvataan työn raskaan 

puolen tekijöinä ja miehiin verrattuna heidän työtehtävänsä eivät ole yhtä tärkeitä. Naisten 

 
270 Tuulispää 24.5.1907, Kuva 20. Uutta Suomea aletaan muurata. 
271 Ahtisaari 1997: 178. 
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työntekoon keskitytään kuvan alatekstissä ja esitetään kysymys milloin naiset huomaavat työn 

huonot puolet ja jättävän työnsä eduskunnassa. Naisten oletetaan menevän lakkoon, sillä 

naisten äänioikeuden alkusysäys lähti vuoden 1905 suurlakosta. Naisten oletetaan olevan 

miehiä heikompia ja heidän työnsä eduskunnassa liian raskaita. 

Eduskunta jatkoi istuntojaan 2.9.1907. Helsingin Sanomissa ja Uudessa Suomettaressa 

kirjoitettiin eduskunnan uudesta aloituksesta ja otettiin kantaa eduskunnan erimielisyyksiin.272 

Esimerkiksi Helsingin Sanomissa kirjoittanut Turkka -nimimerkki otti kantaa eduskunnan 

keväällä tekemään työhön kirjoituksessaan ”Kirje Helsingistä”273. Suurin työ keskittyisi 

syyskaudella valiokuntiin ja ”niihin moniin suuriin kysymyksiin”274, joita esitettiin 

eduskunnassa keväällä. Eduskunta ei kirjoittajan mukaan saanut mitään aikaiseksi ja hän 

kritisoi tulevaa kautta kyseenalaistamalla eduskunnan toiminnan tulokset. Esimerkkeinä hän 

mainitsee eduskunnan käyttäneen päiviä ja öitä ”hedelmättömään hammasteluun ja 

nalkutukseen” ja kysyy, pääseekö eduskunta ”noista pitkistä, katkerista puoluekina-

istunnoista”, jotka aiheuttivat välien kiristymistä ja kiivasta keskustelua275. Tästä innostuneena 

Tuulispäässä ilmestyi etusivun pilakuva ”Se suuri sovinnonpäivä, joka ei koskaan koita”276. 

Lehti mainitsee juoksupoikansa nostaneen aiheen esille lukiessaan Helsingin Sanomia ja Uutta 

Suometarta. Tuulispään pilapiirtäjä Hiivanainen päätti ottaa osaa ajankohtaiseen aiheeseen ja 

piirtää aiheesta etusivun pilakuvan.277 

Hiivanainen kuvasi eri puolueista olevia ihmisiä keskustelemassa keskenään ja esitti ideaalin 

tilanteen, jossa kaikki puolueet pystyisivät sopimaan asioista sulassa sovussa. Kuvassa esitetään 

kolme tunnistettavaa paria keskustelemassa keskenään: Lucina Hagman ja Ernst Nevanlinna, 

Hilma Räsänen ja Santeri Nuorteva ja Maria Laine ja Seth Heikkilä. Tämän lisäksi tuntematon 

mies kuiskuttelee Aleksandra Gripenberg korvaan ja Reinhold Hedberg seisoo lasi kädessään. 

Kuva keskittyy etualalla olevaan Laineeseen, Heikkilään, Hagmaniin ja Nevanlinnaan, jotka on 

kuvattu keskustelemassa rauhallisesti ja iloisesti. Kaikilla on hymy kasvoillaan ja Heikkilä 

kohottaa Laineelle maljaa. Kuvassa keskitytään henkilöiden karikatyyreihin sekä naisten että 

miesten välisiin suhteisiin. Miehet ja naiset voidaan jaotella myös vaatetuksiltaan vastakohtiin: 

mustiin ja harmahtaviin vaatteisiin. Miesten kohdalla musta vaatetus piilottaa miesten 

 
272 ”Kirje Helsingistä.” Helsingin Sanomat 8.9.1907: nro. 207B. ”Lehteriltä.”, Uusi Suometar 7.9.1907. 
273 ”Kirje Helsingistä.” Helsingin Sanomat 8.9.1907: nro. 207B. 
274 ”Kirje Helsingistä.” Helsingin Sanomat 8.9.1907: nro. 207B. 
275 ”Kirje Helsingistä.” Helsingin Sanomat 8.9.1907: nro. 207B. 
276 Tuulispää 13.9.1907, Kuva 21. Se suuri sovinnonpäivä. 
277 Tuulispää 13.9.1907, Kuva 21. Se suuri sovinnonpäivä. 
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ulkomuodon, mutta Hagmanin ja Laineen kohdalla vaatetus korostaa naisten ulkomuotoa. 

Esimerkiksi Hagman on helposti tunnistettavissa lyhyistä hiuksistaan ja kasvonpiirteillään, 

mutta Hiivanainen on erityisesti halunnut korostaa naisen lihavuutta.  

Kuva 21. Se suuri sovinnonpäivä. 

Lähde: Tuulispää 13.9.1907 

Maria Laineen kohdalla harmahtava väri korostaa hänen kauniita vaatteitaan, mutta myös 

runsasta poveaan. Hänet on kuvattu kasvoiltaan kauniiksi ja lempeäksi naiseksi, johon 

pilakuvan hauskuus pureutuu: Laine tunnettiin kiihkeänä ja sanavalmiina persoonana.278 

Ulkonäöllään Maria Laine herätti huomiota eduskunnassa. Hän kähersi hiuksiaan ja käytti 

hienompia vaatteita: hänen tapanaan oli käyttää aina punaista paitaa. Tästä syystä häntä ei aluksi 

haluttu laittaa kansanedustajaehdokkaaksi. Valituksi tultuaan hän halusi erottua joukosta, mutta 

 
278 Lähteenmäki 1997: 87. 
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naiskansanedustajien etiketti vaati, että naiset pukeutuisivat mustiin. Laineen tarkoituksellista 

erottumista ei katsottu eduskunnassa hyvällä ja häntä ei otettu vakavasti.279 

Tuulispään joulukuun numerossa 1907 Hiivanainen jatkaa eduskunnan yhteisöllisyydelle ja 

Maria Laineelle vitsailemista.280 Kuvassa on tunnistettavissa 12 kansanedustajaa kerääntyneenä 

joulupuuron ympärille. Kaikki edustajat on kuvattu karikatyyrimaisesti paksuin viivoin ja 

erikoista kuvassa on väritys. Yleensä pilalehtien etusivut väritettiin vain erikoislehtiä varten. 

Kuvan tunnelmassa jatkuu samanlainen rauhallisuus, mitä aiemmassa kuvassa. Lucina Hagman 

on piirretty miesten ympäröimäksi ja hänen piirteensä on piirretty vanhaksi, punakasvoiseksi ja 

-nenäiseksi mieheksi. Hänet on piirretty mieheksi miesten joukkoon. Kuvan oikeassa 

alalaidassa oleva Aleksandra Gripenberg on kuvattu harmaantuvaksi vanhaksi mummoksi. 

Hänen kasvonsa punertavat ja hän pitää sormea suussaan, kuin kummastellen vieressään 

tapahtuvaa.  

Kuva 22. Tuulispään Joulunumero. 

Lähde: Tuulispää 1.12.1907 

 
279 Ensimmäisen eduskunnan naiset: Maria Laine ja Mimmi Kanervo, Arkistosarja 1960-luvulta, Ylen Elävä 

arkisto. https://areena.yle.fi/audio/1-1293320 (viitattu 1.10.2020). Lähteenmäki 1997: 91–92. 

”Valtiopäiväkirje.”, Kansan Lehti 13.6.1907. 
280 Tuulispää 1.12.1907, Kuva 22. Tuulispään Joulunumero.  

https://areena.yle.fi/audio/1-1293320
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Kuvan keskiössä, kuvan vasemmassa alakulmassa on Maria Laine. Hänet on kuvattu kauniina 

ja eleganttina ja näyttävänä naisena, jota Ernst Schybergson ja Nils Robert af Ursin yrittävät 

houkutella. Schybergson pitää naista vyötäisiltä kiinni ja toisella kädellä etusormea Laineen 

leuan alla, kuin ehdotellen naiselle jotain ja hakien samalla tämän katsetta. Laine esitetään myös 

punakasvoisena, mutta kuvasta voi olettaa hänen punastelevan Schybergsonin sanoja. Heidän 

vierellään vuoroaan odottaa Nils Robert af Ursin, joka pitää kättä Schybergsonin selällä, kuin 

odottaen vuoroaan tai kuunnellakseen Laineen vastausta. Molemmat miehet on kuvattu 

päättäväisinä ja he keskittyvät pelkästään Laineeseen. 

5.4 Naisten tekemät ehdotukset Tuulispäässä 

Tuulispää teki Velikullan281 tavoin pilaa eduskuntaan valituista naisista ja julkaisi pilakuvat 

Lucina Hagmanista ja Eveliina Ala-Kuljusta. Lehti suunnitteli aloittavansa molempien kuvien 

kohdalla sarjaa naiskansanedustajista otsikoilla ”Kansanedustajia”282 ja ”Yhden kamarin 

naisia”283, mutta lopulta keskittyi muiden aiheiden esittämiseen. Tästä kertoo 7-osainen 

pilakuvien sarja eduskunnan miehistä 18.10.1907–3.4.1908. Kuvat ovat ainoita lehdessä 

ilmestyneitä, joilla vitsaillaan suoraan naisten kansanedustajuudelle yksilötasolla. Hagmanin 

kuvassa on keskitytty pelkästään hänen ulkomuotoonsa. Kuvassa piirtäjä on halunnut katsojan 

keskittyvän yksinkertaisin viivoin esitettyyn naiskansanedustajaan ja hänen lihavaan 

ulkomuotoonsa: pieniin silmiin, ylipainoon ja kaksoisleukaan. 284 

 
281 Velikulta 1.1.1907, Kuva 12. Vallassa olijoita. 
282 Tuulispää 31.5.1907, Kuva 23. Kansanedustajia. 
283 Tuulispää 1.4.1908, nro. 15–16. Kuva 24. Yhden kamarin naisia I. 
284 ”Yhdenkamarin miehiä I.” Tuulispää 18.10.1907. ”Yhdenkamarin miehiä II.” Tuulispää 25.10.1907. 

”Yhdenkamarin miehiä III.” Tuulispää 1.11.1907. ”Yhdenkamarin miehiä IV.” Tuulispää 8.11.1907. 

”Yhdenkamarin miehiä V.”  Tuulispää 20.3.1908. ”Yhdenkamarin miehiä VI.” Tuulispää 27.3.1908. 

”Yhdenkamarin miehiä VII.” Tuulispää 3.4.1908. 
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Kuva 23. Kansanedustajia.   Kuva 24. Yhden kamarin naisia I. 

Lähde: Tuulispää 31.5.1907   Lähde: Tuulispää 1.4.1908 

Ajallisesti naisten kuvien välillä on melkein vuosi. Tuulispään 7-osainen pilakuvasarja on 

loppunut huhtikuun alussa ja lehti tuntuu ottaneen esimerkkiä uuteen pilakuvasarjaansa 

Kurikasta. Molemmilla lehdillä oli samankaltaisia ajatuksia kyseisestä kansanedustajasta ja 

Kurikka teki pilakuvan Ala-Kuljusta pääsiäisnoitana eduskunnan hajottamisen jälkeen. 

Tuulispää on luultavasti hakenut samankaltaista merkitystä Ala-Kuljusta talonemäntänä, joka 

hahmottelee uutta eduskuntaa. Ala-Kuljun kohdalla vitsin aiheena ovat ulkonäkönsä lisäksi 

talon emäntänä oleminen ja työn raskaus. Hänet on kuvattu paksuin viivoin ja kasvoista voi 

huomata raskaan työn vaikutukset esimerkiksi mustina silmänalusina. Kuvan vieressä on 

Laulajapoika -nimimerkin kalevalamittaan tehty runo, joka mainitsee useita talonemännän 

töitä. Runo vitsailee Ala-Kuljun leveälle ulkomuodolle ja nauraa hänen jaksamiselleen.285  

Eveliina Ala-Kuljusta tehty pilakuva on ilmestynyt pääsiäisen erikoisnumerossa. Alkuperäinen 

ilmestymispäivä on kadonnut, jolloin pilakuva on ilmestynyt 3.4.1908 ja 24.4.1908 

ilmestyneiden lehtien välisenä aikana, Kurikan tavoin eduskunnan hajottamisen jälkeen. Tästä 

syystä Tuulispään ”Yhden kamarin naisia” -kuvasarjaa ei enää tehty ja lehti keskittyi uuden 

eduskunnan kansanedustajiin ja ehdolla oleviin henkilöihin. 

Syy miksi Tuulispää oli tehnyt naiskansanedustajien pilapiirrokset, liittyi naisten tekemiin 

anomusehdotuksiin. Ala-Kulju ja Hagman olivat mukana Naimiskaaren 1 luvun 6 §:n ja 

rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttamiseen liittyvissä anomuksissa.286 Avioitumisikään liittyviä 

 
285 Kurikka 15.4.1908, Kuva 19. Pääsiäisyönä. 
286 Liite 1: Rikoslaki 20 7 §. Suomessa vuonna 1907 oli vallalla Ruotsin vallan aikainen laki, Naimiskaari, jonka 

1 luvussa 6 §:n mukaan nainen voi mennä naimisiin täytettyään 15-vuotta. 

http://agricolaverkko.fi/vintti/julkaisut/julkaisusarja/kktk/lait/1734/l175903.html (viitattu 1.10.2020). 

http://agricolaverkko.fi/vintti/julkaisut/julkaisusarja/kktk/lait/1734/l175903.html


69 

 

aloitteita tehtiin kolme287 ja rikoslain 20 luvun 7 §:n  muuttamiseen neljä288. Naimiskaareen 

liittyvä uudistus halusi nostaa vanhentuneen avioitumisiän 15-vuodesta 18-vuoteen ja 

jälkimmäisessä haluttiin nuorille tytöille riittävä suoja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. 

Avioitumisikään liittyvissä ehdotuksissa tuotiin esille naisten henkiset ja fyysiset 

mahdollisuudet synnyttäjänä. Nuorten tyttöjen kerrottiin olevan fyysisesti kehittymättömiä ja 

heikkoja synnyttämään. Pääpaino oli lapsuuden turvaaminen liian nuorelta äitiydeltä. 

Esimerkiksi Lucina Hagmanin ehdotuksessa mainittiin kolmen lääkärin käsitykset naisen 

fyysisestä kehityksestä ja he suosittelivat avioitumisiäksi 20–24-vuotta. Yhtenä huolenaiheena 

oli fyysisesti kehittymättömän tytön raskauden eteneminen ja synnytys joka saattoi olla 

nuoresta iästä johtuen hankala. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaisi tytön ja lapsen 

kuolemaan. Tämän lisäksi tyttöjen nähtiin olleen henkisesti kehittymättömiä. Ehdotuksissa 

painotettiin koulutuksen ja henkisen kasvun edistämistä ja avioitumisen lykkäämisellä olisi 

positiivisia vaikutuksia koulutien jatkamiselle. Näin nuoret tytöt olisivat sanavalmiita ja 

pystyisivät suojelemaan itseään miesten houkutuksilta.289 

Rikoslain 20 luvun 7 §:ssä oli paljon ongelmakohtia: 12–17-vuotiaan tytön asianomistajuus, 

liian pienet rangaistukset, rikoksen uusiminen ja 12–17-vuotiaan tytön seksuaalinen historia 

rikoksen hetkellä. Rikoslain 4 momentissa 12–17-vuotias tyttö joutuisi toimimaan 

asianomistajana ja ilmoittamaan rikoksesta. Syytteen nostamiseen vaikuttaisi tytön 

seksuaalinen aktiivisuus: jo seksiä harrastanut tyttö ei voisi nostaa syytettä tekijää kohtaan. 

Tytöt nähtiin liian nuorina, vielä lapsina, jolloin huoltajille jäisi velvollisuus ilmoittaa asiasta 

ja toimia tyttöjen tukena. Kuitenkin vanhempien läsnäolo ja tulotaso vaikutti tytön 

mahdollisuuteen: hyväksikäyttäjä saattoi käyttää hyödykseen perheen taloudellista tilannetta ja 

maksaa tytön vanhemmat hiljaiseksi. Esimerkiksi 15–17-vuotiaan tytön seksuaalisesta 

hyväksikäytöstä voisi saada rangaistuksena enintään 300 markkaa sakkoa, joka nähtiin 

 
287 Ala-Kuljun ja Suomalaisen puolueen naisten allekirjoittama ehdotus ”Ehdotus asetukseksi Naimiskaaren 1 

luvun 6 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi.”, Valtiopäivät 1907 Liitteet III: 26–28. Hagmanin ja Alli Nissisen 

ehdotus Nuorsuomalaisen puolueen kolmen miesehdokkaan kanssa: ”Naisen naima-ijän korottamisesta.”, 

Valtiopäivät 1907 Liitteet III: 29–34. Maria Raunion ehdotus Sosialidemokraattisen puolueen naisten kanssa 

”Naisen naima-ijän korottamisesta.”, Valtiopäivät 1907 Liitteet III: 35–37. Joukosta puuttuu Sandra Lehtisen 

allekirjoitus. 
288 Hilma Räsäsen ja maalaisliiton ehdotus kahdeksan puolueen miesedustajan kanssa: ”Rikoslain 20 luvun 7§: 

muuttamisesta.”, Valtiopäivät 1907 Liitteet III: 73–75. Alli Nissisen ja Lucina Hagmanin ja Nuorsuomalaisen 

puolueen ehdotus neljän puolueen miesehdokkaan kanssa: ”Rikoslain 20 luvun 7§: muuttamisesta.”, Valtiopäivät 

1907 Liitteet III: 76–80. Dagmar Neoviuksen Ruotsalaisen Kansanpuolueen ehdotus kahden puolueen 

miesehdokkaan kanssa: ” Om höjande af skyddsåldern för flickor i afseende å mot dem begångna sedlighetsbrott.”, 

Valtiopäivät 1907 Liitteet III: 81–83. Aleksandra Gripenbergin ja Suomalaisen puolueen ehdotus viiden muun 

naiskansanedustajan kanssa: ”Rikoslain 20 luvun 7§: muuttamisesta.”, Valtiopäivät 1907 Liitteet III: 84–87.  
289 Valtiopäivät 1907 Liitteet III: 26–37. 
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mitättömänä määränä. Tästä syystä suurinta osaa rikoksista ei ilmoitettu ja ehdotuksissa 

haluttiin korottaa rangaistuksia, niin että rangaistukset olisivat tuntuvia. Monien mielestä pieni 

sakko saattoi jopa lisätä rikoksia ja jopa kehottaa miehiä siihen. Naisten ehdotuksissa 

painotettiin vuonna 1889 voimaan tulleen lain vanhentumista ja uuden lain tulisi suojella 12–

15-vuotiaiden tyttöjen nuoruutta ja viattomuutta. Siitä syystä suojelusikäraja haluttiin nostaa 

12-vuodesta 15–17-vuoteen.290 

Aloitteet esiteltiin ja luettiin eduskunnan istunnoissa 6.6.1907, 10.6.1907 ja 19.6.1907. 

Ehdotuksia ei kuitenkaan ehditty ajanpuutteen vuoksi käsittelemään lakivaliokunnassa ja 

asiasta ilmoitettiin vuoden 1907 viimeisessä istunnossa 2.11.1907. Kaikki ehdotukset, lukuun 

ottamatta Maria Raunion ehdotusta ”Naisen naima-ijän korottamisesta.”, uusittiin 18.–

21.2.1908 ja jätettiin eduskunnan kansliaan.291 Tuulispää sai vihiä naisten tekemistä 

ehdotuksista Helsingin Sanomissa julkaistussa osiossa ”Eduskunnalle jätettyjä anomus- ja 

esitysehdotuksia”292. Tuulispään edustaja oli kuuntelemassa naisten pitämiä ehdotuksia 

eduskunnassa 28.2.1908 ja 3.3.1908.293  

Tuulispäässä ilmestyi Lucina Hagmanille ja hänen aloitteilleen irvaileva kuva ”Kalevala 

nykyajan valossa.”294. Kuvan pohjana on käytetty Akseli Gallen-Kallelan vuonna 1891 

maalaamaa Aino-taru -triptyykin keskimaalausta.295 Hagman on kuvattu Kalevalan Ainona296, 

joka pakenee veneestään kurkottelevaa Väinämöistä. Naisen kasvot ja lyhyet hiukset on kuvattu 

yksinkertaisesti ja selkeästi tunnistettaviksi. Asento on samanlainen, kuin Gallen-Kallelan 

maalauksessa ja Hagman katsoo Väinämöistä kohti. Naisen alaston vartalo on kuvattu hyvin 

muodokkaaksi: takapuoli, vatsa ja rinnat on piirretty yksinkertaisilla viivoilla liioitellun 

suuriksi. Piirtäjä on alastomuudella tehnyt kansanedustajasta haavoittuvan ja kuva alistaa hänet 

 
290 Valtiopäivät 1907 Liitteet III: 73–84. 
291 Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat I:329. Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat II: 511, 1051. Valtiopäivät 1907 

Pöytäkirjat IV: 3219–3220. 
292 ”Eduskunnalle jätettyjä anomus- ja esitys-ehdotuksia”, Helsingin Sanomat 19.2.1908. ”Eduskunnalle jätettyjä 

anomus- ja esitysehdotuksia”, Helsingin Sanomat 20.2.1908. ”Eduskunnalle jätettyjä anomus- ja 

esitysehdotuksia”, Helsingin Sanomat 21.2.1908 nro 43A. ”Eduskunnalle jätettyjä anomus- ja esitysehdotuksia”, 

Helsingin Sanomat 22.2.1908. 
293 Valtiopäivät 1908 Pöytäkirjat: 129, 181, 184. 
294 Tuulispää 13.3.1908, Kuva 25. Kalevala nykyajan valossa. 
295 Kansallisgalleria, kokoelmahaku: Akseli Gallen-Kallela: Aino-taru. 

https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/392351?imageId=332052 (viitattu 1.8.2020). 
296 Kalevalassa Aino on kuvattu nuorena ja kauniina neitona, joka on luvattu Väinämöiselle puolisoksi. Mies on 

Ainoa paljon vanhempi ja neito pitää avioliittoa vastenmielisenä. Tytön äiti pitää avioliittoa suotuisana ja painostaa 

häntä avioliittoon. Lopulta Aino pakenee, hukuttautuu ja muuttuu Vellamon neidoksi. Kalevalassa Väinämöinen 

onkii omituisen kalan, joka muuttuu Ainoksi. Aino haukkuu miestä ja pakenee veneestä. Väinämöinen yrittää 

saada neitoa kiinni veneestä käsin ja epäonnistuu aikeissaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Kalevala: Runot 

3–5. http://nebu.finlit.fi/kalevala/index.php?m=1&s=12&l=1 (viitattu 2.8.2020). 

https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/392351?imageId=332052
http://nebu.finlit.fi/kalevala/index.php?m=1&s=12&l=1
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myös katsojan seksualisoinnille ja vallalle. Kuva on ainoa alastonkuva ensimmäisen 

yksikamarisen eduskunnan naiskansanedustajista. Alastomuudella Tuulispää on esittänyt 

voimakkaan kannanoton ehdotuksia vastaan. 

Kuva 25 Kalevala nykyajan valossa. 

Lähde: Tuulispää 13.3.1908 

Pilakuvan alla valitetaan Väinämöisen kohtaloa vaimon hankinnan suhteen: yksikamarinen 

eduskunta ja naisten aloitteet olivat tehneet siitä vaikeaa. Tämän merkkinä on miehen 

veneeseen nousemassa oleva piikkikypäräinen poliisi perinteisessä uniformussaan.297 

Väinämöinen kuvataan suurmiehenä, jonka tapaa vaimon hankinnalle ei saisi kyseenalaistaa. 

Se oli hänen aikansa normi. Naisten ehdotukset estäisivät Väinämön ja Ainon naimisiinmenon, 

tekisivät miehestä hyväksikäyttäjän ja Väinämöinen saisi teostaan kovemmat rangaistukset. 

Kuvassa vähätellään naisen turvattomuutta ja järjestettyä avioliittoa pidetään vähäpätöisenä 

tarinana. Ainon tarua ei pidetä traagisena nuoren tytön tarinana, vaan se nähdään tuolle ajalle 

 
297 Kuvassa esiintyy Jyväskylän poliisilaitoksen henkilökuntaa vuoden 1906 työasuissa. Tuntematon 

valokuvaaja, ”Jyväskylä, I kaupunginosa” 1906. https://www.finna.fi/ (viitattu 1.10.2020). 

https://www.finna.fi/
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normalisoituna tapahtumana ja oletuksena tytön elämästä. Suotuisaa avioliittoa pidettiin tytön 

elämän tärkeimpänä kohokohtana.  

Tuulispää jatkoi naisten ehdotuksille pilailua 27.3.1908 ilmestyneessä etusivun karikatyyrissä 

”Eduskunnan rotukysymys.”298 Pilakuvassa esitettiin kuusi naiskansanedustajaa, joiden 

kasvonpiirteet ovat tunnistettavissa ja loput kehosta on piirretty yksinkertaisilla viivoilla. 

Tuntemattomaksi jäänyt piirtäjä halusi katsojan keskittyvän naisten kasvoihin. Kuvan 

takarivissä on Aleksandra Gripenberg, Hilda Käkikoski ja Dagmar Neovius. Etualalla on 

luultavasti Lucina Hagman ja Eveliina Ala-Kulju. Hieman muiden varjoon on luultavasti 

piirretty Alli Nissinen. Pilakuvaa oli edeltänyt lakivaliokunnan mietintö Eveliina Ala-Kuljun ja 

Lucina Hagmanin tekemistä lakimuutoksista, jonka lakivaliokunta oli hyväksynyt ja ehdottanut 

eduskunnalle uuden lain hyväksymistä.299  

Kuva 26. Eduskunnan rotukysymys. 

Lähde: Tuulispää 27.3.1908 

 
298 Tuulispää 27.3.1908, Kuva 26. Eduskunnan rotukysymys. 
299 Valtiopäivät 1908 Asiakirjat III, Lakivaliokunnan mietintö N:o 1: 1–4. 
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Lakivaliokunnan mietintö esitettiin eduskunnassa 24.3.1908 ja Ala-Kuljun lakiehdotus 

”Naimiskaaren I luvun 6 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi”300 otettiin käsittelyyn. 

Lakivaliokunnan esitykseen kommentoi rovasti Artur Wuorimaa, joka ei ollut mietinnön kanssa 

samaa mieltä. Hänen mukaansa naiset kypsyisivät eri aikoihin ja tähän hänellä oli 30-vuoden 

kokemus 1500 parin vihkimisestä. Hän ei ollut henkilökohtaisesti kuullut tai nähnyt lakia 

käytettävän väärin vaan painotti, että ainoastaan säätyläisnaisten piirissä kuuli lakiehdotusta 

vastaavia mielipiteitä. Wuorimaa nosti esille 600 alle 18-vuotiaan naisen joutuvan hakemaan 

vuosittain erikoislupaa päästäkseen naimisiin. Tästä aiheutuisi paljon haittaa ja hän 

hienovaraisesti ilmaisee suurimman osan näistä naisista olevan raskaana. Uusi laki veisi heiltä 

kihlattunsa, mutta myös tulevaisuutensa. Tämän tilalle tulisi turvaton ja koditon tulevaisuus. 

Tilalle hän toteaa, että avioliittolakia pitäisi muuttaa toisin: vanhemmilta naisilta tulisi evätä 

pääsy avioon nuorempien miesten kanssa.301 

Wuorimaan puheenvuoroon vastasivat Aleksandra Gripenberg ja Eveliina Ala-Kulju. 

Gripenberg vertasi nuorten tyttöjen avioitumisiän tärkeyttä ja karjarodun jalostamista 

keskenään. Hänen mielestään karjan kasvattajat olivat tarkempia, eivätkä hyväksyneet 

synnyttäjiksi kehittymättömiä ja liian nuoria synnyttäjiä. Tämä ei kuitenkaan ollut nykyisen 

avioliittolain mukaan tärkeää.302 Tuulispään pilakuva ja pilakuvan alateksti on keskittynyt juuri 

Wuorimaan ja Gripenbergin puheenvuoroihin ja keskittyy käyttämään Gripenbergin 

puheenvuorossa käyttämiä sanoja jalostus ja rotu. Lehti vitsailee olevansa samaa mieltä 

”kauniimman sukupuolen viehättävän edus ”miehen” kanssa”, joka haluaa jalostaa rotua ”niin 

paljon kuin mahdollista”303.  

Tuulispää esittää aloitteissa mainittuja naiskansanedustajia kimppuna kevätesikoina. Tämä 

kimppu kuvaa yli 40-vuotiaita ja Ala-Kuljua lukuun ottamatta kaikki olivat naimattomia. 

Kevätesikot yhdistyvät kevääseen ja juuri lumen alta nousseisiin, kukkaan puhkeaviin 

kasveihin. Nuoruuteen ja kauneuteen. Lehden tahto on naittaa kaikki kauniin rodun edustajat ja 

muistuttaa Wuorimaan esille tuomasta vanhempien naisten avioliittokiellosta: naimisiin 

pääsisivät ainoastaan ne naiset, jotka sitä tahtoisivat ja siihen pystyisivät. Naiskansanedustajien 

naimattomuuden lisäksi lehti kyseenalaisti heidän toimensa kansanedustajina ja ehdotusten 

tekijöinä. Tuulispään pilakuva oli tietämättään naisten ehdotusten lopputulema. Lakialoite kävi 

 
300 Valtiopäivät 1908 Pöytäkirjat: 391–397. 
301 Valtiopäivät 1908 Pöytäkirjat: 688. Valtiopäivät 1908 Pöytäkirjat: 391–395. 
302 Valtiopäivät 1908 Pöytäkirjat: 395–397. 
303 Tuulispää 27.3.1908, Kuva 26. Eduskunnan rotukysymys. 
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suuressa valiokunnassa, jossa ehdotuksissa annettua minimi-ikää laskettiin 17-vuoteen. 

Eduskunta käsitteli asiaa kolmannen kerran eduskunnassa 3.4.1908, jolloin se hyväksyttiin ja 

asiasta tehtiin lakiehdotus, joka allekirjoitettiin eduskunnan toimesta samana päivänä. Lakia ei 

kuitenkaan hyväksytty, sillä 6.4.1908 eduskunta sai Nikolai II:lta kirjeen eduskunnan 

hajottamisesta.304 

5.5 Eduskuntakauden alkuhetket Velikullassa 

Eduskuntakauden ensimmäinen Velikulta ilmestyi 30.5.1907, jolloin eduskunta oli ehtinyt 

kokoontua jo viidesti.305 Etusivun pilakuva, kaksi kirjoitusta ja runo pilailivat innokkaasti 

uudelle eduskunnalle. Viksari kirjoitti ”Maailman menoa”306 -osioon useiden maiden 

seuranneen historiallista tapausta, mistä johtuen Miina Sillanpäätä ”(inter)veivaillaan kuten 

maailman suuruuksia ainakin”307. Tämä johtui siitä, että hän oli saanut onnittelusähkösanomia 

esimerkiksi Ruotsista ja Venäjältä. Tästä huomionosoituksesta kirjoittaja vitsaili ja kertoi 

kuinka kansanedustaja ei ole saanut rauhaa yöllä eikä päivällä. Hän yritti vielä tehdä Sillanpään 

ja Maria Laineen välille kinaa, kertomalla Laineen olevan mustasukkainen Sillanpään saamasta 

huomiosta.308 

Samaan lehteen kirjoitetussa pilkkarunossa ”Eduskunta”309 nimimerkki Teppo keskittyi 

vitsailemaan Sosialidemokraattisen, Nuorsuomalaisen ja Suomalaisen puolueen 

kansanedustajille. Naiskansanedustajista esiteltiin maailmannainen Hilda Käkikoski ja tanakka 

Lucina Hagman, joille naurettiin heidän käytöksensä ja äänenkäyttönsä takia. Käkikoski sai 

kunnian toimia ensimmäisenä huutavana naiskansanedustajana ja Hagmanista ennustettiin 

miesten vainoajaa, koska hän käytti miehistä puhuessaan eri äänenpainoa. Samassa runossa 

Teppo kohteli miespuolisia kansanedustajia samoin keskittyen ulkonäköön, käyttäytymiseen ja 

puhetyyliin.  

Eduskunnan aloituksesta kirjoitti myös nimimerkki Hesekieli. Hän aloitti Velikullassa 

kirjoitusten sarjan ”Yhdestä kamarista”310, jossa hän mainitsi useita naiskansanedustajia. 

 
304 Valtiopäivät 1908 Pöytäkirjat: 533–534, 547. ” Suomen Eduskunnan alamainen ehdotus laiksi Naimiskaaren 

1 luvun 6 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi.”, Valtiopäivät 1908 Asiakirjat III, Eduskunnan lakiehdotus, 

Eduskuntaesitysmietintö N:o 3.: 1–4. Valtiopäivät 1908 Pöytäkirjat: 635. 
305 Velikulta 30.05.1907. Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat I: 7, 16, 23, 46, 73. 
306 ”Maailman menoa.”, Velikulta 30.5.1907. 
307 ”Maailman menoa.”, Velikulta 30.5.1907. 
308 ”Maailman menoa.”, Velikulta 30.5.1907. Mäkikossa 1947: 179. 
309 ”Eduskunta”, Velikulta 30.5.1907. 
310 ”Yhdestä kamarista.”, Velikulta 30.5.1907. 
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Hänen nimimerkkinsä on Vanhan testamentin profeetta, jonka nimi Hesekiel merkitsee Jumalan 

vahvistamista.311 Tällä vahvistuksella ja oikeutuksella hän kirjoitti useasti 

naiskansanedustajista ja esitti omia mielipiteitään. Hänen kirjoituksensa alkaa ”Mutta – 

kohtelias naisille. Alkakaamme heistä”312. Hän ottaa ensimmäiseksi kohteekseen 

naiskansanedustajat ja vitsailee eniten Hilda Käkikosken kustannuksella. Käkikoski oli 

ensimmäinen naiskansanedustaja, joka piti puheenvuoron eduskunnassa. Eino Sakari Yrjö-

Koskinen oli tuolloin pitänyt puheenvuoron eduskunnan aloittamisesta pienellä rukouksella, 

johon Käkikoski oli halunnut puheenvuorossaan vastata ja joissa painotti Jumalan sanan 

lukemista.313 Hesekieli vertaa eduskuntaa seurakuntaan ja viittaa 1. Kor. 14:34–35314, jonka 

mukaan naisen on häpeällistä puhua seurakunnassa ja tämä ei saisi tehdä niin ilman miehensä 

lupaa. Tämä yhdistetään Käkikoskeen, jonka puheenvuoroa kirjoittaja väheksyy ja toteaa 

Raamatun kirjoittajan merkinneen seuraavaa ”Hilda vaietkoon seurakunnassa”315. Samaisessa 

lehdessä aiheesta on tehty etusivun pilakuva ”Suomettarelaisten ehdotus eduskuntaistuntojen 

alkamiseksi.”316. Siinä Käkikoski esitetään puhujakorokkeella rukoilemassa ja kaikki 

eduskunnassa olijat, patsaat mukaan lukien, ovat syventyneet rukoukseen.317 Kuvassa tehdään 

komiikkaa hänen liialliselle uskonnollisuudelleen ja hänet esitetään moraalisesti muiden 

yläpuolelle.318 

 
311 Suomen Ortodoksinen kirkko: Pyhä Profeetta Hesekiel. https://www.ort.fi/pyha-profeetta-hesekiel (viitattu 

1.10.2020). 
312 ”Yhdestä kamarista.”, Velikulta 30.5.1907. 
313 Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat I: 39. 
314 Raamattu: 1. Kor. 14:34–35. https://raamattu.fi/raamattu/KR38/1CO.14/1.-Korinttolaiskirje-14 (viitattu 

1.10.2020). 
315 ”Yhdestä kamarista.”, Velikulta 30.5.1907. 
316 ”Yhdestä kamarista.”, Velikulta 30.5.1907. 
317 Velikulta 25.5.1907, Kuva 27. Suomettarelaisten ehdotus eduskuntaistuntojen alkamiseksi. 
318 Juha Kauppinen on analysoinut kuvaa ja kirjoittanut Hilda Käkikoskesta Pro gradu- tutkielmassaan. Kauppinen 

2012: 115–117. 

https://www.ort.fi/pyha-profeetta-hesekiel
https://raamattu.fi/raamattu/KR38/1CO.14/1.-Korinttolaiskirje-14
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Kuva 27. Suomettarelaisten ehdotus eduskuntaistuntojen alkamiseksi. 

Lähde: Velikulta 25.5.1907 

Suomalainen puolue oli Käkikosken lisäksi Velikullan maalitauluna. Puolueen naiset 

allekirjoittivat 6.6.1907 anomusehdotuksen ”Aviottomain lasten oikeussuhteita koskevan 

lainsäädännön korjaamisesta”319. Ehdotus esiteltiin eduskunnassa 10.6. Hedvig Gebhardin 

toimesta320. Tämä innoitti Velikullan tekemään kuvan puolueen naisista ”On etsittävä isä”321. 

Alexander Federleyn piirtämässä kuvassa on esitetty 14 henkilöä suuren pöydän ympärillä. 

Kuva on keskittynyt naisten käyttäytymiseen ja kahden naisen esitetään väittelevän kiivaasti 

keskenään. Muutamat kuvataan kuuntelevan keskittyneesti ja yksi naisista imettää tuttipullolla 

sylissään olevaa vauvaa. Kuvassa oleva lapsi on syy naisten kiistelyyn, koska he etsivät ja 

väittelevät lapsen isästä. Yksi naisista rukoilee lapsen isän löytymisen puolesta ja yksi piirtää 

isästä kuvaa. Piirroksen vieressä on pääkallo, kuin varoitukseksi muille: tämä mies on tehnyt 

haureutta. Pöydän päässä istuu Aleksandra Gripenberg ärtynyt ilme kasvoilla ja kädet 

puuskassa. Hän seuraa tilannetta puheenjohtajan elkein nuija edessään. 

 
319 Valtiopäivät 1907 Liitteet III: 50–53. 
320 Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat II: 470. 
321 Velikulta 13.6.1907, Kuva 28. ”On etsittävä isä”. 
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Kuva 28. ”On etsittävä isä”. 

Lähde: Velikulta 13.6.1907 

Kuvan alla oleva teksti ”Suomettarelaiset naiset eivät tahdo aviottomille lapsille kasvatusta, 

vaan isän.”322, viittaa ehdotuksen esille tuomiin ongelmakohtiin ja muutoksiin. Ehdotuksessa 

aviottomalle lapselle vaadittiin holhooja, isän elatusvelvollisuus, oikeus isän nimeen, 

perintöoikeus ja velvollisuuden laiminlyönnistä kovempi rangaistus. Oikeudessa miehellä olisi 

velvollisuus tunnustaa tai kieltää isyytensä. Näin haureutta tehneet miehet tuotaisiin julki ja 

heille annettaisiin siihen kuuluva rangaistus. Naisen todistuksella oli kuitenkin ongelmakohtia 

ja esimerkiksi haureellisia naisia, joilla oli jo aviottomia lapsia, kiellettiin kokonaan 

todistamasta. Ehdotus keskittyi suurimmalta osin haureutta tehneen isän kiinni saamiseen ja 

lapsen tarpeelliseen hoitoon ja valvontaan. Tällä tavoin lapsille pyrittäisiin saamaan 

taloudellisesti hyvät olosuhteet ja huoltajana toimiva vanhempi, jotta heistä kehittyisi 

yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä jäseniä.323 

Samassa lehdessä vitsailtiin myös Lucina Hagmanille ja Eveliina Ala-Kuljulle pilapiirroksessa 

”Maan äitejä” 324. Naiset on kuvattu yksinkertaisin viivoin esittämässä ehdotusta tai pitämässä 

puheenvuoroa. Pilakuvan julkaisupäivään mennessä molemmat naiset olivat pitäneet useita 

puheenvuoroja, ja tämän lisäksi Hagman oli esittänyt eduskunnassa 5.6.1907 

anomusehdotuksensa, josta ilmoitettiin saman päivän Helsingin Sanomissa. Myös Ala-Kulju 

oli jättänyt samalla viikolla esitysehdotuksensa eduskunnan kansliaan, mutta se ehdittiin esitellä 

 
322 Velikulta 13.6.1907, Kuva 28. ”On etsittävä isä”. 
323 Valtiopäivät 1907 Liitteet III: 50–53. 
324 Velikulta 13.6.1907, Kuva 29. Maan äitejä. 
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eduskunnassa vasta 19.6.1907. Molempien naisten ehdotukset liittyivät avioliittoon ja naisten 

asemaan, jonka vuoksi lehti oli ottanut naiset pilapiirroksen kohteiksi. Naisten useat 

eduskuntapuheenvuorot ja maininnat lehdissä antoivat pilapiirtäjälle mahdollisuuksia piirtää 

naisten karikatyyrit elävästä mallista. Naisten kuvat muistuttavat nopeasti piirrettyjä 

luonnoksia. Niissä heidät kuvataan lihavina ja heihin liitettävä äidillisyys liittyy myös 

pöytäkirjoihin merkittyihin ammatteihin: Ala-Kulju merkittiin talonemännäksi ja Hagman 

yhteiskoulunjohtajattareksi. Molempien ammatit liittyivät voimakkaasti lasten kasvatukseen, ja 

tämä oli 1900-luvun alussa naisen tärkein tehtävä.325  

Kuva 29. Maan äitejä. 

Lähde: Velikulta 13.6.1907 

Eduskunnan kesälomaa puitiin Hesekielin ”Yhdessä kamarissa” -sarjan toisessa ja 

kolmannessa osassa. Kirjoittajaa ärsytti kansanedustajien kahden kuukauden loma kuukauden 

istumisen jälkeen. Hesekieli vertasi kansanedustajia parempiin varieteenäyttelijöihin ja halusi 

teatterin sijasta seurata eduskunnassa tapahtuvaa näytelmää.326 Velikullan oli helppoa saada 

uusia aiheita kirjoituksiin ja pilakuviin, mutta kahden kuukauden kesäloma aiheutti lehden 

toimitukselle päänvaivaa. Siitä syystä lehti suuntasi katseensa sanomalehtiin: kesäloman 

ensimmäisessä Velikullassa 27.6.1907 ”Maailman menoa”327 -osiossa huomio kiinnittyi Maria 

 
325 Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat I: 116, 257, 328, 358, 372. Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat II: 493–494, 510, 688. 

Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat I: 257. Hagman, Lucina, y. m.: Avioliittoa sekä aviopuolisoiden omaisuus- ja 

velkasuhteita koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Valtiopäivät 1907 Liitteet III: 5–14. Helsingin Sanomat 

5.6.1907: 126. ”Naimiskaaren 1 luvun 6 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi” Valtiopäivät 1907 Liitteet III: 26–

28. Helsingin Sanomat 9.6.1907, 130A. Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat II: 1051. Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat I: 3, 

5. 
326 ”Yhdessä kamarissa”, Velikulta 13.6.1907. ”Yhdessä kamarissa.”, Velikulta 27.6.1907. 
327 ”Maailman menoa.”, Velikulta 27.6.1907. 
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Laineeseen. Kirjoittaja kutsuu naiskansanedustajaa ”kaikella kunnioituksella sanoen notkein ja 

sujuvin edustajattaremme” 328, jota ei suosittelisi seuraaviin eduskuntavaaleihin. Laineesta oli 

keskusteltu 19.6.1907 eduskunnan ravintolassa ja tupakkahuoneessa, josta Uuden Suomettaren 

toimittaja oli saanut tiedon uutiseen ”Naiskansanedustaja putosi pöydänalle.” 329. Lehden 

uutisen jälkeen sama uutinen ilmestyi useissa lehdissä ympäri Suomea.330  

Nämä uutiset olivat vaikuttaneet Laineen uskottavuuteen, mutta samaan aikaan ilmestyi uutinen 

Laineen miehen, Filip Laineen, itsemurhayrityksestä.331 Lehdet kirjoittivat miehen 

pitkäaikaistyöttömyydestä, perhesuhteista ja alkoholismista. Lehdet mainitsivat myös miehen 

mustasukkaisuuden ja antoivat olettaa sen johtuneen vaimon eduskuntatyöstä.332 Velikullan oli 

otettava osaa kirjoituksiin ja kerrottava oma mielipiteensä tapahtuneista. Lehti kertoi 

”Maailman menoa.” -osiossa pariskunnan riitelystä, jonka seurauksena naiskansanedustaja 

nukahtaisi pilvenreunalle. Kirjoittaja vitsaili ironisesti, kuinka sieltä tippuminen olisi paljon 

vaarallisempaa, kuin tippuminen lakivaliokunnan pehmeälle matolle. Korkeuksista 

tipahtaessaan hän ei voisi huolehtia ”surupuvussa ja punainen ruusu rintapielessä Filipistään, 

jos hän taas ostaisi kolmen markan revoolin”333. Tässä lehti nauraa ilkeästi pariskunnan 

tilanteelle ja Filipin epäonnistuneelle itsemurhayritykselle. Lehti on seurannut tarkasti 

ajankohtaisia sanomalehtiä, sillä lehdissä oli kirjoiteltu useaan otteeseen Filipin 

epäonnistuneesta itsemurhayrityksestä rikkinäisellä 3 markan revolverilla. 334 

Velikullan toimituksen valveutuneisuudesta kertoo myös 25.7.1907 ilmestynyt etusivun 

pilakuva ”Suomalaiset metsäpäivät” 335. Suomalaista puoluetta kannattava lehti Uusi Suometar 

 
328 ”Maailman menoa.”, Velikulta 27.6.1907. 
329 ”Naisedustaja putosi pöydän alle.”, Uusi Suometar 20.6.1907. 
330 ”Naisedustaja putosi pöydän alle.”, Turun Sanomat 21.6.1907. ”Nais edustaja putosi pöydän alle.”, Liitto 

22.6.1907. ”Naisedustaja putosi pöydän alle.”, Karjalatar 22.6.1907. ”Valiokunnasta.”, Suur-Savo 26.6.1907. 

”Naisedustaja putosi pöydän alle.”, Kokkola 26.6.1907. ”Naisedustaja putosi pöydän alle.”, Kaiku 26.6.1907 73A. 

”Naisten edustaja putosi pöydän alle.”, Helsingin Sanomat 28.6.1907. 
331 Ensimmäisenä Laineen itsemurhayrityksestä kirjoitti Työmies 20.6.1907. Filip Laine oli menettänyt työnsä 

muurarina, kun oli sairastunut kalkkimyrkytykseen ja astmaan. Tämän jälkeen hän oli joutunut hakemaan 

poliisinvirkaa. Häntä oli syytetty vuoden 1906 poliisilakon johtamisesta ja lakkoon yllyttämisestä, jolloin oli 

menettänyt virkansa. Nya Pressen kirjoitti 22.5.1907 Filip Laineen pyytäneen poliisinvirkaa Helsingin 

poliisilaitoksella takaisin, jota ei kuitenkaan saanut. Työmies kirjoitti 24.05. artikkelin ”Katumustako” samasta 

aiheesta, johon Filip Laine vastasi seuraavana päivänä Työmiehessä kirjoituksella ”Porwareille”. 

”Filip Laine ampunut itsensä.”, Työmies 20.6.1907. ”En botfärdig syndare.”, Nya Pressen 22.5.1907. 

”Katumustako?”, Työmies 24.5.1907. ”Porwareille”, Työmies 25.5.1907. Lähteenmäki 1997: 87. 
332 ”Itsemurhayritys.”, Helsingin Sanomat 21.6.1907 no 140A. ”Itsemurhayritys.”, Uusi Suometar 21.6.1907. 

”Itsemurhayritys.”, Suomalainen Kansa 21.6.1907. Lähteenmäki 1997: 89–91. 
333 ”Maailman menoa.”, Velikulta 27.6.1907. 
334 Filip oli kirjoittanut lapulle revolverin ostopaikan ja hinnan, jottei häntä epäiltäisi sen varastamisesta. Revolveri 

oli ollut niin huono, että se ei ollut aiheuttanut miehelle kuolettavia vammoja. ”Itsemurhayritys.”, Uusi Suometar 

21.6.1907. ”Itsemurhayritys.”, Suur-Savo 21.6.1907. 
335 Velikulta 25.7.1907, Kuva 30. ”Suomalaiset” metsäpäivät. 
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ilmoitti virheellisesti 17.7.1907 ”Metsän-ystäväin päiville Jyväskylään”336 -uutisessaan 

tapahtuman järjestämisestä 21.–22.7.1907. Tapahtumasta oli ilmoitettu useissa lehdissä, että se 

järjestetään kesäkuussa.337 Velikulta tarttui tähän ja lähetti oman pilapiirtäjän, 

”valokuvaajansa”, kuvaamaan tapahtumaa. Kuvassa esiintyvät tunnetut Suomalaisen puolueen 

kansanedustajat metsäisessä maisemassa piknikillä. Rauhallinen tilaisuus on levittäytynyt 

isommalle alueelle. Aleksander Federley on kuvannut kolme ryhmää ja koivussa istuvan 

hilpeän Hilda Käkikosken. Hänet on kuvattu paljain jaloin ja hän heiluttaa kättään, kuin 

tervehdyksenä lukijalle. Kuvassa tunnistettavien kansanedustajien kasvonpiirteet vastaavat 

1.6.1907 ilmestyneen Helsingin Kaiku lehdessä ilmestyneitä kansanedustajien kuvia. Kuvissa 

kaikki kansanedustajat näyttävät vakavilta ja kuvat ovat virallisia muotokuvia.338 

Kuva 30. ”Suomalaiset” metsäpäivät. 

Lähde: Velikulta 25.7.1907 

Aleksander Federley on kuvannut puolueen poikkeavia metsäpäiviä. Esimerkiksi Hilda 

Käkikosken normaalista poikkeava iloisuus voi viitata humalatilaan. Taustalla Gripenbergin 

nostama malja viittaa juhlien alkuun ja hän pitää luultavasti juhlapuhetta. Kuvan etualalla ovat 

 
336 ”Metsän-ystäväin päiville Jyväskylään.”, Uusi Suometar 17.7.1907. 
337 ”Päiville Metsänystävien”, Keski-Suomi 8.6.1907. ”Päiville Metsänystävien”, Suomalainen 10.6.1907. 

”Päiville Metsänystävien”, Keski-Suomi 11.6.1907. 
338 Helsingin Kaiku 1.6.1907, no 21–22. 
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veistä pitävä J. R. Danielson-Kalmari, lukijaa katsova A. O Kairamo ja pulloa pitävä Ernst 

Nevanlinna. Nevanlinna pitää pulloa kädessään ja katsoo merkitsevästi Danielson-Kalmariin, 

kuin kysyäkseen pullon avaamisesta ja sen juomisesta. Federley on piirtänyt voimakkaasti 

kieltolakia ajavan puolueen alkoholin parissa.339 Pilakuva vitsailee Uusi Suometar lehden 

tekemälle virheelle, mutta kertoo samalla Velikullan huomion kiinnittyneen puolueen sijasta 

puolueen lehteen Uuteen Suomettareen. Tämän vuoksi naiset eivät ole pilan keskiössä, vaan 

kuuluessaan puolueeseen Velikulta on ottanut heidät miesten kanssa yhtäläisesti saman pilan 

kohteeksi. 

5.6 Velikulta: Maltilliset naiset ja Karkauspäivän suhteet 

Syksyllä 1907 Sosialidemokraattinen puolue ja Hilja Pärssinen olivat enemmän esillä 

Velikullassa. Pärssinen oli kritisoinut eduskunnassa kansanedustajien liian pitkiä 

puheenvuoroja ja siitä seurannutta eri puolueiden välistä turhaa väittelyä. Pärssinen oli esitellyt 

näistä aiheutuneita turhia kustannuksia esimerkiksi tilavuokrassa ja valoissa. Nämä summat 

olisi voitu käyttää paremmin köyhien auttamiseen ja elättämiseen.340 Hesekieli kirjoitti tästä 

aiheesta ”Yhdestä kamarista”341 -osioon 13.6.1907 ja kysyi suoraan Pärssiseltä, kuinka paljon 

oli itse säästänyt palkastaan köyhille. Samassa kirjoituksessa toinen Hesekielin kritisoima aihe 

oli Pärssisen esittämä anomusehdotus ensikotien perustamisesta aviottomille äideille 

10.6.1907. Tästä asiasta keskusteltiin eduskunnassa ainakin neljä tuntia ja se sai aikaan 

voimakkaita mielipiteitä. Velikullassa Hesekieli pilaili naisten ehdotuksella ja vitsaili 

keskustelun valaisemisen vievän liian paljon rahaa köyhien avustusrahastosta.342 

Hilja Pärssistä pidettiin radikaalina oman puolueensa sisällä.343 Juuri turvakotien nostattamassa 

keskustelussa ja ehdotuksessa hän toi omat mielipiteensä voimakkaasti esille. Ehdotuksessaan 

hän syytti yhteiskunnallista järjestelmää ja luokkarajoja, antaen näin yläluokkaisille miehille 

mahdollisuuden vietellä ”kansan tyttären”344. Hän myös puolusti ehdotustaan 

ajattelemattomasti ja syytti porvarillisia puolueita kristillisestä kaksinaismoralismista. 

Esimerkiksi viettelijät eivät lähestyisi varakkaiden perheiden tyttäriä, sillä näillä oli 

turvaverkko ympärillään. Toista oli köyhällä palvelustytöllä, joka ei ollut saanut tarvittavaa 

 
339 Leino-Kaukiainen; Uino 1994: 90–91. 
340 Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat I: 422–423. 
341 ”Yhdestä kamarista.”, Velikulta 13.6.1907. 
342 ”Kotien perustamisesta turvattomia lapsia, aviottomia äitejä ja heidän lapsiaan varten.” Valtiopäivät 1907 

Liitteet VI: 121–124. Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat II:470. Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat II:506. 
343 Hentilä; Kalliokoski; Viita: 154. 
344 Valtiopäivät 1907 Liitteet VI: 121. 
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kasvatusta.345 Pärssisen aloitetta pidettiin siveellisesti liian avarakatseisena. Hänen 

ylitunteellisten puheenvuorojensa takia Velikullassa alettiin enemmän kiinnittämään 

kansanedustajaan huomiota ja 19.9.1907 ilmestyneessä Velikullan numerossa ilmestyi 

Hesekielin kirjoittama osio ”Yhdestä kamarista” ja Alexander Federleyn piirtämä pilakuva 

”Edustajia” 346. 

Eduskunnassa käsiteltiin 13.9.1907 välikysymys ”Poliisivoiman lisäystä koskeva 

interpellatsiooni”347, joka sai eduskunnassa paljon keskustelua. Sosialidemokraattisen 

puolueen edustajat ja porvarispuolueiden edustajat ottivat voimakkaasti yhteen ja esimerkiksi 

Jonas Castrén syytti kahdessa puheenvuorossaan sosialisteja kansan kiihottamisesta ja lakkojen 

aloittamisesta. Hän kommentoi edustajien esiintymistä puhujalavalla, jotka olivat säädyttömiä 

ja räyhäävien sosialistien tulisi osata kuunnella maltilla hänen pitkän puheenvuoronsa loppuun. 

Näitä edustajia, jotka eivät osaisi hillitä itseään, ei tulisi päästää puhujalavalle.348 Pärssinen 

vastasi Castrénin puheenvuoroihin ”voiko sellaista suu tukossa kuulla” ja kertoi puolueensa 

olevan ”kauhean maltilliset”349. Pärssisen mukaan Castrénin tarkoituksena oli 

puheenvuoroillaan saada sosialistit kiihtymyksen tilaan, jolloin puolue alkaisi häpeällisesti 

ilmiantamaan toisiaan tai niitä, jotka olivat puhuneet puolueesta pahaa.350 

Hesekieli kuvasi tilanteen vitsaillen kansanedustajien olleen ”tyyneitä, maltillisia”351. 

Vaihtaessaan aiheen Pärssiseen, hän kuvailee kansanedustajan huutaneen kädet nyrkissä ja itku 

kurkussa ”Me olemme niin kovasti maltillisia”352. Alexander Federleyn piirtämä pilakuva toimi 

kuvituksena Hesekielin kertomukselle. Federley piirsi Pärssisen hysteerisenä puhujalavalla.353 

Kuvassa nainen nojaa eteenpäin ja hänen kätensä ovat nyrkissä päänsä päällä, kuin saadakseen 

lisää voimaa sanomalleen. Hänen hiuksensa ovat sekaisin ja hän katsoo kauhistuneella ilmeellä 

 
345 Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat II: 477–483. 
346 ”Yhdestä kamarista”, Velikulta 19.9.1907. Velikulta 19.9.1907, Kuva 31. ”Edustajia”  
347 Välikysymys ”Poliisivoiman lisäystä koskeva interpellatsiooni” sai alkunsa, kun kansanedustaja Oskari 

Orasmaa oli kokenut toukokuussa poliisin vallan väärinkäyttöä ja esitti kokemuksensa eduskunnassa 28.5.1907. 

Tästä esitettiin Sosialidemokraattisen puolueen Kalle Hämäläisen, Santeri Nuortevan ja Nestori Walavaaran 

välikysymys eduskunnassa 18.6.1907. Esitys käsitteli vallankäytön lisäksi poliisivoimien lisäämistä ja 

koulutusmahdollisuuksia. Esitystä käsiteltiin seuraavana päivänä, jolloin se päätettiin lähettää keisarin senaatin 

prokuraattorille. Senaattori Hugo Lilius esitti hallituksen vastauksen välikysymykseen 13.9.1907. Vastauksessa 

poliisin vallan väärin käyttö kiellettiin ja erilaiset poliisin selvittämät rikokset ja lopettamat lakot tuotiin esille. 

Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat I: 69–70. Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat II: 964–967. Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat 

II: 1036–1037. Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat III: 1357–1367. 
348 Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat III: 1383–1407, 1455–1458. 
349 Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat III: 1480–1481. 
350 Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat III: 1480–1481. 
351 ”Yhdestä kamarista”, Velikulta 19.9.1907. 
352 ”Yhdestä kamarista”, Velikulta 19.9.1907. 
353 Velikulta 19.9.1907, Kuva 31. Edustajia. 
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kuulijoita. Federley on piirtänyt naisen huutamassa ja katsoja voi kuvitella Pärssisen kiihkeän 

käytöksen puheenvuoron aikana. Kuvan alla on Hesekielin käyttämä lausahdus, jossa Pärssinen 

inttää puolueensa olevan maltillinen, vaikka käytös on aivan muuta.354  

        Kuva 31. Edustajia.   Kuva 32. Ja kohta me taas näemme heidät. 

      Lähde: Velikulta 19.9.1907                  Lähde: Velikulta 23.1.1908 

Toinen Hilja Pärssiseen kohdistunut pilakuva ”Ja kohta me taas näemme heidät.” 355  ilmestyi 

Velikullassa 23.1.1908. Pärssinen on kuvattu paksuin viivoin ja hänen katseensa ja kasvonsa 

ovat synkät. Silmäkuoppiin piirretyt paksut viivat saavat hänet näyttämään väsyneeltä. Hänet 

on kuvattu hattu päässään, mutta hatuksi piirretyn kehän voi nähdä myös sädekehänä. Sädekehä 

yhdistyy Pärssisen yritykseen auttaa aviottomia naisia ja näiden lapsia ensikoti-ehdotuksessa. 

Velikullan mukaan hysteerinen naiskansanedustaja on muuttunut masentuneeksi ja synkäksi 

pyhimykseksi. 

Velikulta julkaisi 29.2.1908 karkauspäivän erikoisnumeron, jonka pääkirjoituksessa 

”Onnellista karkauspäivää!”356 varoitti miehiä päivän uhkakuvista. Karkauspäivä oli 

ainoastaan ”onnettomien, kissan kanssa kehräämään jääneiden siveiden siskoisten juhla”357, 

joiden ainoa päämäärä oli pelastaa itsensä vanhapiikuuden kirouksesta. Näiden naisten tulisi 

 
354 Valtiopäivät 1907 Pöytäkirjat III: 1481. 
355 Velikulta 23.1.1908, Kuva 32. Ja kohta me taas näemme heidät. 
356 ”Onnellista karkauspäivää!”, Velikulta 29.2.1908. 
357 ”Onnellista karkauspäivää!”, Velikulta 29.2.1908. 
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käyttää kaikki voimansa, jotta he pääsisivät nauttimaan ”avioliiton monimakuisesta 

hedelmästä” 358. Tähän kirjoitukseen liittyen Alexander Federley piirsi kuuden pilakuvan sarjan 

”Keitä rakkaus olisi voinut yhdistää ja siten maan asiat pelastaa”359. Viidessä kuvassa esiintyy 

naiskansanedustajia, joista ainoastaan Eveliina Ala-Kulju oli naimisissa. Federleyn piirtämissä 

kuvissa on voimakas rakkaus- ja karkauspäiväteema. Kuvat on sijoitettu sydämien sisälle ja 

niistä huomaa henkilöiden väliset kemiat. 

Kuva 33. Keitä rakkaus olisi voinut yhdistää ja sitten maan asiat pelastaa. 

Lähde: Velikulta 29.2.1908 

Nuorsuomalaisen puolueen Jonas Castrén ja Suomalaisen puolueen Aleksandra Gripenberg 

kuvataan ensimmäisen sydämen sisällä halaamassa toisiaan.360 He katsovat toisiaan 

intensiivisesti silmiin ja Castrén pitää Gripenbergiä vyötäisiltä. Gripenberg tutustui Castréniin 

Jyväskylässä 1880-luvun alussa, ollessaan 23-vuotias. Hän asui silloin sisarensa luona ja 

tutustui suomalaiseen aatteeseen ja useisiin suomalaisiin merkkihenkilöihin, kuten Minna 

Canthiin ja Juhani Ahoon.361 Hän kirjoitti ystävälleen 6.3.1881 suunnitellusta jalkamatkasta ja 

pohti kenet miespuolisen saisi esiliinaksi matkalle mukaan. Castrénista hän kirjoitti seuraavaa: 

”Castrén, ylioppilas - - olisi ihana, mutta liian vanha ja liian herttainen - - joutuisi heti 

kihloihin meidän molempien kanssa. - - kuinka harmillista, että niiden miesten pitää olla niin 

 
358 ”Onnellista karkauspäivää!”, Velikulta 29.2.1908. 
359 Velikulta 29.2.1908, Kuvat 33-35. Keitä rakkaus olisi voinut yhdistää ja siten maan asiat pelastaa. Kuvista 

puuttuu Ernst Nevanlinnan ja Isadora Duncanin kuva. 
360 Velikulta 29.2.1908, Kuva 33. Keitä rakkaus olisi voinut yhdistää ja siten maan asiat pelastaa. 
361 Tuulio 1959: 54–55. 
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tarpeellisia!”362. Federley ei ole voinut tietää Gripenbergin ajatuksista, mutta jostakin syystä 

piirtäjä on ottanut heidät yhden kuvansa pariksi. Yksi syy voi olla molempien naimattomuus ja 

molempien puolueiden keskinäiset erimielisyydet.363 

Samasta syystä Federley on piirtänyt Suomalaisen puolueen Hilda Käkikosken ja 

Nuorsuomalaisen puolueen Jussi Snellmanin sekä Ruotsalaisen Kansanpuolueen Dagmar 

Neoviuksen ja Sosialidemokraattisen puolueen Wäinö Wuolijoen.364 Snellman meni naimisiin 

vuonna 1909 ja Wuolijoki vuonna 1911.365 Käkikoski kuvataan istuvan Snellmanin sylissä ja 

heidän takanaan olevaan puuhun on kaiverrettu pariskunnan nimikirjaimet. Pariskunta pitää 

toisiaan käsistä kiinni ja Käkikoski katsoo unelmoiden Snellmania. Käkikoskelle vitsaileminen 

oli Velikullalle tuttua ja olen analysoinut useampia Federleyn piirtämiä pilakuvia Käkikoskesta. 

Jälkimmäisen pariskunnan kohdalla Wuolijoki esitetään kosimassa Neoviusta. Mies katsoo 

häntä suoraan silmiin ja hänen vieressään on suuri kukkakimppu. Karkauspäivänä ilmestyneet 

kuvat tuovat esille mahdollisuudet, joissa naiset olisivat naimisiin mennessään jääneet pois 

eduskuntatyöstä ja jättäneet asioista päättämisen miehille. Federley vitsailee avoimesti 

naiskansanedustajille ja heidän valinnoilleen.  

Kuva 34. Keitä rakkaus olisi voinut yhdistää ja sitten maan asiat pelastaa. 

Lähde: Velikulta 29.2.1908 

 
362 Tuulio 1959: 60–61. 
363 Siunala 2006: 29–30, 42–43 
364 Velikulta 29.2.1908, Kuva 33. Keitä rakkaus olisi voinut yhdistää ja siten maan asiat pelastaa., Kuva 34. 

Keitä rakkaus olisi voinut yhdistää ja siten maan asiat pelastaa. 
365 Siunala 2006: 169, 203. 
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Eveliina Ala-Kulju ja Miina Sillanpää kuvattiin kahden suuren ruotsinkielisen lehden 

päätoimittajan kanssa. Ala-Kulju Nya Pressenin Axel Lillen ja Sillanpää Hufvudstadsbladetin 

Arthur Frenckellin kanssa.366 Kuvissa molemmat miehet ovat kiinnostuneita naisista ja Lille 

näyttää tunteensa avoimesti. Ala-Kulju näyttää kiinnostuksensa kainosti ja katsoo Lilleä hymy 

huulillaan. Lehden ehdotuksena oli, että Ala-Kuljun ja Sillanpään elämä olisi helpompaa ja 

paljon vaivattomampaa ruotsinkielisten lehtien päätoimittajien kanssa. Sillanpään ja 

Frenckellin kuvassa, Frenckell ratsastaa Sillanpään kanssa kohti yhteistä tulevaisuutta. Federley 

on koristellut hevosen sydämenmuotoisin pilkuin ja matkassa on monta säkillistä rahaa. 

Kuvassa on esitetty selkeät merkit miesten ja naisten rooleista. Sillanpää istuu Frenckellin 

sylissä, kauniissa leningissä ja hänellä on aurinkovarjo. Hän katsoo miestä ujosti pieni hymy 

kasvoillaan. Hänet on kuvattu alistuneena avioliittoon miehen ja hänen varojensa kanssa. 

Frenckell on kuvan tekijä ja hänen miehisen mahtinsa merkkejä ovat hevonen, rahasäkit ja 

hevosen ohjastaminen.367 

Kuva 35. Keitä rakkaus olisi voinut yhdistää ja sitten maan asiat pelastaa. 

Lähde: Velikulta 29.2.1908 

Eduskunnan hajottamisen jälkeen Velikullassa ilmestyi Federleyn etusivun pilakuva ”Hullujen 

holhooja”368, jossa on Suomalaisen ja Sosialidemokraattisen puolueen kansanedustajia. 

Pilakuva on suora kannanotto puolueiden välillä käytyyn lehtikirjoitteluun heti eduskunnan 

 
366 Velikulta 29.2.1908, Kuva 34. Keitä rakkaus olisi voinut yhdistää ja siten maan asiat pelastaa., Kuva 35. 

Keitä rakkaus olisi voinut yhdistää ja siten maan asiat pelastaa. Kansallisbiografia: Landgrén, 1997: Frenckell, 

Arthur. http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-001600 (viitattu 1.11.2020). Kansallisbiografia: 

Landgrén, 1997: Lille, Axel. http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-003531 (viitattu 1.11.2020). 
367 Velikulta 29.2.1908, Kuva 35. Keitä rakkaus olisi voinut yhdistää ja siten maan asiat pelastaa. 
368 Velikulta 16.4.1908, Kuva 36. ”Hullujen holhooja”. 

http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-001600
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-003531
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hajoamisen jälkeen. US:ssä 11.4.1908 ilmestynyt artikkeli ”Muut lehdet”369 otti kantaa 

27.3.1908 käytyyn välikysymyskeskusteluun ja siitä johtaneeseen äänestykseen, jossa 

vastakkain olivat puolueiden ehdotukset. Äänestyksessä muiden puolueiden kansanedustajat 

taktikoivat ja äänestivät Sosialidemokraattisen puolueen ehdotusta, jolloin se meni jatkoon. 

Tämän jälkeen Suomalaisen puolueen kansanedustajat eivät ottaneet enää osaa äänestyksiin, 

joka johti Sosialidemokraattisen puolueen radikaalin ehdotuksen voittoon.370 Uusi Suometar      

-lehden mukaan Suomalainen puolue oli toiminut eduskunnassa ”hullujen holhoojana”371 ja 

siihen nähden eduskunnan pelastumisen hinta olisi ollut liian kallis. Kansan piti tietää ja 

ymmärtää mitä tapahtui sosialistien päästyä eduskunnan suurimmaksi puolueeksi. Lehti syytti 

muita puolueita uhkapelaamisesta ja kuulutti heidän jälkikäteen huutavan: ”miksi ette tulleet 

meitä hulluja pelastamaan.”372. 

Kuva 36. ”Hullujen holhooja”. 

Lähde: Velikulta 16.4.1908 

 
369 ”Muut lehdet”, Uusi Suometar 11.4.1908. 
370 Seitkari; Tuominen 1958: 184–188. 
371 ”Muut lehdet”, Uusi Suometar 11.4.1908. 
372 ”Muut lehdet”, Uusi Suometar 11.4.1908. 
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Federleyn pilakuvassa Ernst Nevanlinna kuvataan kirjaimellisesti hullujen holhoojana. Mies on 

puettu sairaanhoitajan asuun ja hänellä on sellien avaimet. Essuun on piirretty suurella ”US”, 

viitaten Uuteen Suomettareen. Nevanlinna on kierroksella jakamassa potilailleen lääkettä, joka 

on luultavasti lehden ajatusten mukaista. Selleihin on kuvattu Suomalaisen puolueen 

Aleksandra Gripenberg ja Arthur Lagerlöf sekä Sosialidemokraattisen puolueen Taavi Tainio 

ja  Nils af Ursin. Potilaiden nimet ja sellien numerot on merkitty ovien yläpuolelle, joka antaa 

samalla osviittaa siitä, että sellejä olisi enemmän. Potilaissa voi huomata suuttumuksen tilan, 

kuin he eivät kuuluisi sinne ja olisivat olleet siellä vasta vähän aikaa. He käyttäytyvät 

selleissään eri tavoin. Gripenberg kuvataan katsomassa tiukasti hoitajaansa ja rukoilevan 

päästämään hänet pois. Federley kuvaa hänet lihavana naisena, jonka ainoa keino päästä 

pinteestä on rukoilla armoa. Miesten kohdalla toimivat voima, raha ja ylimielinen käytös: 

Tainio pitää voimalla kalterista kiinni, af Ursin katsoo mielenosoituksen omaisesti hoitajaa 

kädet puuskassa ja Lagerlöf polttelee rauhassa sikaria.   

Velikullan pääkirjoituksessa ”Maailman menoa” 373 Teppo ja Viksari kirjoittivat ivaten 

eduskunnan hajottamisesta ja lehtien välisestä kirjoittelusta. He kannustivat ihmisiä 

iloitsemaan, sillä ”yli-ihmisiä”374 ei enää ollut ja kaikki ovat vain tavallisia ihmisiä. 

Valtiomahdin sijaan oli enää ainoastaan agitaattoreita, joita lehden mukaan sai kutsua millä 

nimellä tahansa. Uuden Suomettaren artikkelin toteamus ja toimituksen iloisen asenteen 

johdosta Federley piirsi erittäin suoran sanoman ensimmäisen yksikamarisen eduskunnan 

kansanedustajista. 

6 Johtopäätökset 

Naisten äänioikeuden saaminen sai Kurikan ja Tuulispään tekemään erilaisia julkaisuja, joissa 

miehille esitettiin mahdollisia skenaarioita naisten asemasta tulevaisuudessa. Lehdet 

käsittelivät asiaa etupäässä miesten aseman näkökulmasta. Lehdet näkivät tarpeelliseksi auttaa 

miehiä pilakuvien, pääkirjoitusten, opettavaisten tarinoiden ja runojen muodossa. Naisten 

äänioikeus nähtiin miesten asemaan negatiivisesti vaikuttavana asiana, joka vaikuttaisi myös 

perheen keskinäisiin suhteisiin. Naisten äänioikeus ja aktiivinen kodin ulkopuolinen työ 

passivoisi perheen miehet ja jättäisi heidät kotiin. Äänioikeus muuttaisi naisen käyttäytymistä 

perheessä, koska nainen haluaisi enemmän valtaa määrätä ja hallita kotona. Samalla äänioikeus 

 
373 ”Maailman menoa”, Velikulta 16.4.1908. 
374 ”Maailman menoa”, Velikulta 16.4.1908. 
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vaikuttaisi kodissa työskenteleviin palvelijoihin, joille oikeus valita toisi negatiivisia puolia: 

naisille tulisi kiusaus valehdella työnantajilleen ja samalla harrastaa sopimattomia suhteita. 

Äänioikeuden nähtiin vievän naiset väärille poluille. Velikullassa naisten eduskuntatyöskentely 

esitettiin toteutuvan muutamalla tavalla siten, että sukupuoliroolit kääntyisivät päälaelleen tai 

naisten käyttäytyminen ja läsnäolo eduskunnassa aiheuttaisi sopimattomia suhteita. Velikullan 

yleistys oli, että naisten eduskuntatyö jättäisi isät hoitamaan lapsiaan ja naisten pitämät puheet 

tulisivat keskittymään pelkästään naisten omien kokemusten esille tuomiseen ja draaman 

ylläpitämiseen. 

Tuulispäässä ja Kurikassa annettiin suoria ohjeita miehille. Heidän tulisi keskittyä suuremmissa 

määrin vaimojensa pitämiseen aisoissa ja käyttämään tarvittavaa kotikuria, jotta vaimot 

äänestäisivät miestensä haluamalla tavalla. Vaimo nähtiin joko alistuvana ja ohjeita 

noudattavana kilttinä vaimona, tai kotona miestään alistavana, hirmuhallitusta pitävänä 

vaimona. Samalla hirmuhallitusta pitävään vaimoon liitettiin laiskuus ja saamattomuus, jonka 

myötä nainen laittoi miehensä tekemään oman osuutensa kotitöistä ja lasten kasvattamisesta. 

Vahvoilla, kotikuria noudattavalla miehillä ei ollut ongelmia, mutta niitä saattoi tulla, jos naiset 

päästettäisiin kuuntelemaan naisten asemaa koskevia puheita. Kotona naiset saattaisivat esittää 

omia mielipiteitään aiheesta ja tässä kohtaa miehen tulisi hiljentää nainen ja näyttää kuka on 

talon isäntä. Tästä syystä naisagitaattorien kohtelu lehdissä oli töykeää; heitä pidettiin 

epäpätevinä omaan työhönsä ja heillä ei nähty olevan tarpeellista ymmärrystä asioista. Lehdet 

pyrkivät auttamaan kaikkia miehiä, mutta suurin ongelma oli niillä, jotka nainen oli jo alistanut 

tahtoonsa. Näitä miehiä ei voitu enää auttaa, koska naisen päätöstä oli mahdotonta muuttaa. 

Naimattomien miesten tulisi pohtia tarkkaan tulevaa avioliittoaan ja mahdollisuuttaan pitää 

tarvittavaa kotikuria. Heidän tulisi valita sopiva ja alistuva puoliso, jonka äänen he saisivat 

eduskuntavaaleissa.   

Yksi keino saada naiset naurunalaisiksi ja tapa vahvistaa oman puolueen asemaa, oli vitsailla 

naisille puolueiden ja miesten kautta. Tämä keino oli etenkin Velikullalle ominaista koko 

tutkimuskauden ajan. Kurikan ja Tuulispään tehdessä julkaisuja naisten äänioikeudesta ja 

naisten asemasta vuonna 1906, Velikulta otti kohteekseen Suomalaisen puolueen. Vitsailun 

kohteeksi joutuivat puolueen perustajajäsenet ja naisjäsenet, Lucina Hagman ja Hilda 

Käkikoski, joista jälkimmäiselle vitsailtiin eniten. Näiden lisäksi Velikulta otti maalitaulukseen 

Uusi Suometar -lehden ja lehden toimituksen. Velikulta luki tarkasti sanomalehtiä ja vertaili 

niitä Uuteen Suomettareen. Lehtien välillä olleet pienet erot ja selkeät virheet olivat Velikullalle 
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oivallisia pilakuvien ja kirjoitusten aiheita, joihin liitettiin Suomalaisen puolueen jäseniä 

sukupuolesta riippumatta.  

Käkikoskelle vitsailtiin hänen pitkään jatkuneen agitaatiotyönsä ja vahvan  

suomettarelaisuutensa vuoksi. Hänen vakaumuksensa puolueeseen ja intonsa Uusi Suometar 

lehden auttamiseen tekivät hänestä Velikullan silmissä oivan pelinappulan puolueiden välisessä 

kisailussa. Käkikoski kuvattiin uhrautuvaisena naisena, joka tekisi mitä tahansa oman aatteensa 

vuoksi. Puhujana hänet kuitenkin kuvattiin epävarmaksi naiseksi, joka empi sanoissaan. 

Käkikosken naimattomuus antoi Velikullalle etulyöntiaseman, koska siitä lehti pystyi tekemään 

helposti pilaa. Velikulta teki tarkoituksella tietynlaisia pilapiirroksia, runoja ja kirjoituksia, jotta 

saisi aikaan polemiikkia ja vastareaktioita suomettarelaisten piirissä. Velikullan pilkka oli koko 

Suomalaisen puolueen aatetta koskevaa ja johon liitettiin useampi henkilö sukupuolesta 

riippumatta. 

Kurikka ja Tuulispää tekivät samantyylisiä julkaisuja vasta vuonna 1907. Kurikassa julkaisuilla 

pyrittiin pönkittämään puolueen asemaa ja tuotiin esille viha yläluokkaa kohtaan. Kurikan 

kirjoittajat seurasivat lehdissä käytävää keskustelua, jossa käsiteltiin Hilda Käkikosken tekemiä 

puhujamatkoja ja niiden aiheuttamia yhteentörmäyksiä sosialistien kanssa. Lehden 

työväenluokkainen näkemys ilmeni julkaisuissa, joissa tuotiin avoimesti esille Suomalaisen 

puolueen viat ja Hilda Käkikosken epäpätevyys. Naisen ominaisuudet nostettiin esille hänen 

puhuessaan Sosialidemokraattisen puolueen kannalta vääristä asioista: Bobrikovista, 

venäjämielisyydestä ja uskonnosta. Julkaisuja tehtiin myös muistuttamaan lehden lukijoita 

puolueen työläistaustaisesta näkemyksestä ja puolueen paremmuudesta. Puolueen 

oikeamielinen jäsen ei ottaisi Suomalaisen puolueen esittämiä tarjouksia vastaan, vaan jatkaisi 

elämäänsä aatteensa voimin. Tässä apuna olisivat puolueen miespuoliset jäsenet, jotka veisivät 

heilansa turvallisesti äänestämään puolueen naispuolisia ehdokkaita.  

Tuulispäässä vitsailu painottui eduskunnassa tapahtuviin asioihin. Eduskunnan aloittaessa 

työskentelynsä naiset kuvattiin miesten rinnalla rakentamassa uutta Suomea. Naisten työ 

eduskunnassa kuvattiin raskaaksi, koska asiantuntijuutta ja tarkkuutta vaativat työt oli miehille 

tuttua. Naisilla ei ollut aikaisempaa eduskuntakokemusta, joka lehden mukaan aiheuttaisi 

eduskunnassa ongelmia ja saattaisi aiheuttaa pahimmassa tapauksessa naisten lakkoilun. Naiset 

kuvattiin miehiin verrattuna heikoiksi, jotka eivät jaksaisi raskasta eduskuntatyötä. Tuulispään 

toimitus seurasi tiiviisti lehdistöä ja eduskunnassa käytyjä istuntoja. Esille nostettiin 

eduskunnassa käydyt kiihkeät sananvaihdot ja esitettiin miesten ja naisten välinen kahtiajako, 
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jonka mukaan naiset ja miehet eivät tulleet toimeen keskenään. Tästä syystä kansanedustajia 

kuvattiin pilakuvissa sulassa sovussa keskenään ja samalla esille nostettiin Maria Laine. Hänet 

nostettiin pilakuvien keskiöön ainoastaan käherrettyjen hiustensa ja muista naisista poikkeavan 

vaatetuksensa, punaisen paidan, vuoksi. Tämä asia sai hänet erottumaan  eduskunnassa, johon 

Tuulispää kiinnitti huomiota ja esitti hänet miesten huomion keskipisteenä.  

Ainoastaan Kurikka ja Velikulta vitsailivat jatkuvasti Hilda Käkikoskelle. Yksilönä hänelle 

vitsailtiin hänen siviilisäätynsä, vahvan uskonnollisuutensa ja siveellisyytensä takia. 

Uskonnollinen vakaumus sai Käkikosken pitämään puheenvuoron eduskunnassa, johon 

Velikulta suorastaan määräsi: uskon vuoksi hänet tulisi hiljentää eduskunnassa. Naisen 

uskonnollinen vakaumus nähtiin liioiteltuna ja sanomansa liiallisuuteen menevänä 

saarnaamisena. Kurikassa Käkikosken siviilisääty ja liiallinen siveellisyys olivat kirjoittelun ja 

pilakuvien aiheina. Hänet esitettiin ylettömyyteen menevänä siveyspoliisina ja siveellisen 

moraalin tutkijana, joka tekisi kaikkensa epäsiveellisten suhteiden estämiseksi. Käkikosken 

seksuaalisuus oli kielletty ja siitä syystä hänestä tehtiin siveellisyyden portinvartija. Hän oli 

ulkopuolinen sukupuolten välisissä suhteissa, eikä hän ymmärtänyt niitä. Opettajana 

toimiminen ja vanhapiikuus merkitsivät tutkittuna aikakautena sitä, että naisella ei ollut 

seksuaalisuutta tai seksuaalista elämää. Käkikoski piti myös eduskunnassa puheenvuoron 

Sosialidemokraattisen puolueen kansanedustajan Hilja Pärssisen esittämää anomusehdotusta 

”Kotien perustamisesta turvattomia lapsia, äitejä ja heidän lapsiaan varten” vastaan. Tästä 

Kurikka otti aiheekseen puolustaa oman aatteensa naiskansanedustajaa. Puolustuksena lehti 

esitti Käkikosken elitistisen puolueen moraalinvartijana. 

Yksi lehdille yhteinen aihe oli vanhapiikuudesta vitsaileminen. Kurikka ja Velikulta vitsailivat 

aiheesta monipuolisesti ja kohteenaan heillä oli suurin osa naimattomista naiskansanedustajista. 

Kurikka yritti murentaa naiskansanedustajien uskottavuutta esittäen heidät epävarmoiksi ja 

tyttömäisiksi. Lehti liitti naisiin neitseellisyyden ja voimakkaan siveellisen moraalin ja esitti 

naisille kaksi vaaranpaikkaa: naimisiin joutumisen ja naimattomaksi jäämisen. Naimattomuus 

aiheutti naisissa, heille kuulumatonta, voimakasta paloa eduskuntatyölle ja tämän lehti halusi 

estää. Kurikka keskittyi vanhapiikojen esittämiin ehdotuksiin ja puheenvuoroihin ja vitsaili 

heidän käytöksensä olevan eduskuntaan epäsopivaa. Samalla naisiin liitettiin epäpätevyys ja 

heidän työnsä kyseenalaistettiin. Naisten esitysjännitys on ollut aikanaan ymmärrettävää, mutta 

lehdille se on ollut helppo tapa tehdä heistä pilaa.  
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Vanhapiikojen nähtiin kuuluvan avioliittoon ja kodin turvalliseen ympäristöön. Siitä syystä 

julkaisuissa heihin usein liitettiin liian innokas halu tai epätoivoinen palo päästä naimisiin. 

Naimaton nainen nähtiin sukupuolelleen omituisena, jonka miehenkaipuu vaikuttaisi koko 

henkiseen ja fyysiseen olemukseen. Käkikoski ja Gripenberg kuvattiin epätoivoisina miehen 

etsijöinä ja heidän esitettiin keksineen erilaisia uskomattomia tapoja päästä naimisiin. 

Molemmat olivat esittäneet ehdotuksensa eduskunnassa, johon liitettiin suoraan naisten 

miehentarve. Kurikka liitti naisten ehdotukset suoraan vanhapiikuuteen ja ohitti heidän 

tekemänsä ehdotukset, mutta ohitti heidät myös naiskansanedustajina. Käkikoskelle ja 

Gripenbergille vitsailu kuvasi lehtien tyyliä, jossa naiset riisuttiin kansanedustajan tehtävistään 

ja sen tilalle esitettiin vanha, naurettavuuksiin menevä miehen etsiminen.  

Vanhemmille vanhapiioille vitsailtiin avoimemmin ja suoremmin, ja vitsailu painottui usein 

heidän tekemisiinsä ja ulkonäköönsä. Esimerkiksi Gripenberg kuvattiin ulkonäöltään 

luotaantyöntävänä ja rumana. Nuoremmille vanhapiioille aiheet olivat erilaisia. Heidän 

esitettiin olevan tarpeeksi nuoria saamaan lapsia, kun taas vanhemmat vanhapiiat olivat jo 

menettäneet tämän mahdollisuuden. Siitä syystä Hilma Räsäsen esittämä ehdotus aviottomista 

lapsista sai Kurikan esittämään hänen tehneen ehdotuksensa pelkästään hänen tulevia 

aviottomia lapsiaan varten. Nuoremmat vanhapiiat kuvattiin harrastavan sopimattomia suhteita, 

joka johtaisi aviottomiin lapsiin. Heillä ei ollut kiire päästä naimisiin, mutta he saattoivat vielä 

haluta lapsia. 

Velikullan mukaan naimattomat vanhapiiat eivät ymmärtäneet naisten sorrettua asemaa. Lehti 

kielsi suoraan naisten sorron mahdollisuuden ja ilmaisi miesten olevan se sorrettu kansanosa 

maailmassa. Naisten aseman parannuksesta ja äänioikeudesta puhuneet Hilda Käkikoski, 

Aleksandra Gripenberg, Miina Sillanpää ja Lucina Hagman leimattiin tyhjäntoimittajiksi ja 

heitä vähäteltiin naimattomuutensa vuoksi. Naiset kuvattiin katkerina ja vihaisina 

naimattomuudestaan. Tämä oli ainoa syy, miksi naiset ottivat osaa politiikkaan ja julkiseen 

keskusteluun. Näiden ainoana motiivina nähtiin miehille kostaminen. Vanhapiikojen vuosi 

huipentui vuoden 1908 karkauspäivään, jonka Velikulta julisti vanhapiikojen juhlaksi. Lehti 

näki vanhapiiat kotiin jääneinä onnettomina naisina, jotka omistivat kissoja ja karkauspäivä 

saattoi olla naisten ainoa avain onneen. Esimerkiksi Miina Sillanpää oli kuvattu näillä 

ominaisuuksilla. Naiskansanedustajat olivat aikanaan tunnettuja julkista työtä tekeviä naisia, 

joille pystyi vitsailemaan julkisesti. Karkauspäivän erikoisnumeron yhdistämät kansanedustajat 

tuotiin yhteen puolueiden erimielisyyksien takia. Naiset yhdistettiin miehiin, jotta he lähtisivät 
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eduskunnasta ja he saisivat onnellisen lopun onnellisina aviovaimoina ja jäisivät pois 

eduskuntatyöstä. 

Maltillisemmin vanhapiioille vitsaili Tuulispää. Lehti ei vastannut Kurikan tai Velikullan 

tekemiin puoluetta koskeviin julkaisuihin, vaan esitti oman kantansa aiheesta. Lehti esitti 

eduskunnan olevan mahdollisuus vanhapiioille, jossa he pääsisivät tutustumaan miehiin ja 

luomaan uusia suhteita. Tuulispää näki Velikullan ja Kurikan tavoin naisten naimattomuuden 

ongelmana, joka piti poistaa naisten keskuudesta. Vanhapiikuus jakoi naiset kahteen kastiin ja 

ainoa oikea tapa naiselle oli olla naimisissa. Vanhapiikojen eduskuntatoiminta nähtiin 

ongelmallisena, sillä katsottiin, että he vaikuttaisivat miehiin naisellisella läsnäolollaan. 

Miehistä ei mainittu heikkoutta tai itsehillinnän puutetta tai heihin ei liitetty kyseisiä 

heikkouden merkkejä. Naisia syytettiin hienotunteisesti eduskunnan mahdollisesta ongelmasta, 

jonka mukaan miehet eivät voisi vastustaa naisten vetovoimaa. 

Eduskuntakauden aikana kaikissa lehdissä keskityttiin pilailemaan naisten tekemille 

ehdotuksille ja heidän pitämilleen puheenvuoroille. Naisten julkisesti pitämät puheenvuorot ja 

aloitukset tekivät heistä helpon vitsailun kohteen. Aikaisemmin pilalehdet joutuivat käymään 

puolueiden kokouksissa ja lukemaan tarkasti lehtiä tehdäkseen heistä erilaisia julkaisuja. Nyt 

lehdet pystyivät lähettämään toimittajansa suoraan eduskunnan täysistuntoon seuraamaan 

istuntoja. Eduskunnassa esiintyville naisille oli helppoa tehdä suoraa pilaa ja heidän toimistaan 

kirjoitettiin maan suurimmissa sanomalehdissä. Naisten sanomisia eduskunnassa väännettiin 

lehtien haluamaan muotoon ja niistä tehtiin julkaisuja. Naiset esittivät puheenvuoroissaan 

tärkeitä ja hyvin perusteltuja väitteitä omille mielipiteilleen ja ehdotuksilleen, joista toimittajat 

pystyivät vääntämään pilaa. Eduskuntakaudella pilalehdistä Kurikka ja Tuulispää vitsailivat 

myös omien puolueidensa naiskansanedustajille.  

Kurikassa esitettiin kritiikkiä Hilja Pärssisen tekemälle anomusehdotukselle ja siitä 

aiheutuneelle keskustelulle. Pärssinen omasi lehden kanssa saman aatesuunnan, mutta hänet 

tunnettiin radikaalina oman puolueensa sisällä, joka antoi Kurikalle luvan tehdä hänestä pilaa. 

Lehti arvotti Pärssisen avioliittonsa mukaan, joka esti lehteä tekemästä enemmän 

henkilökohtaisuuksiin menevää pilaa. Pärssisen ehdotuksessa tuomat parannusehdotukset ja 

vääryydet ohitettiin ja käännettiin pelkästään miesten ongelmiksi. Liian uskalias ehdotus 

nähtiin lehdessä ongelmallisena ja sen esittäjää vähäteltiin. Liisi Kivioja oli pitänyt 

puheenvuoron, jossa oli kritisoinut Pärssisen ehdotusta. Ristiriitaisesti Kurikka puolusti 
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Pärssistä tekemällä Kiviojasta pilakuvan, jossa hänet esitettiin Suomalaisen puolueen 

yläluokkaisena papinvaimona.  

Tuulispää keskittyi vitsailemaan Lucina Hagmanille ja Eveliina Ala-Kuljulle. Ehdotukset 

liittyivät tyttöjen avioitumisikään. Henkilökohtaisuuksiin menevät pilakuvat keskittyivät 

naisten ulkonäköön: Hagmanissa lihavuuteen ja Ala-Kuljussa naisen väsyneeseen ulkonäköön. 

Hagmanin tekemä aloitus yhdistettiin miesten tuleviin ongelmiin ja hänet esitettiin karrikoiden 

Väinämöistä huijanneena Ainona. Samalla häntä syytettiin naisena, joka vaikeutti miesten 

pääsyä avioliittoon. Aloite sai lehdessä aikaan voimakkaan reaktion ja kannanotto oli sen 

mukainen: pilakuva meni henkilökohtaisuuksiin, haukkui naisen lihavuutta ja kuvasi naisen 

irvokkaasti alasti.  

Velikullassa eduskunnassa toimineille naisille naurettiin heidän käytöksestään. Naisen kohtelu 

lehdessä määräytyi eduskunnassa pitämistä puheenvuoroista ja aloituksista. Toimittajat 

keskittyivät arvioimaan naisen käytöstä puheiden aikana. Lehdessä voimakkaan reaktion sai 

aviottomien lasten aseman parantamisesta ja turvakodista tehdyt anomukset. Aviottomien 

lasten kohdalla naiset esitettiin maanisina isien etsijöinä ja heidän aikomuksenaan oli syyttää 

tapahtuneesta lapsen isää. Lehti käänsi naisten yrityksen parantaa lasten asemaa niin, että syytti 

naisia lasten koulutuksen laiminlyönnistä. Hilja Pärssisen ehdotus sai Velikullan tekemään 

useita henkilökohtaisuuksiin meneviä julkaisuja. Pärssinen toi omat mielipiteensä voimakkaasti 

esille eduskunnassa, joka teki hänestä helpon kohteen Velikullan vitsailulle. Hän piti tunteisiin 

vetoavia ja kiihkeitä puheenvuoroja, jotka saivat lehden esittämään hänet hysteerisenä ja 

dramaattisena naisena, joka riehui eduskunnassa. Hän mainitsi puheenvuorossaan maltillisista 

edustajista, joka teki lehden työn vieläkin helpommaksi. Hysteeriseksi kuvattu nainen esitettiin 

vastakohtaisesti myös synkkämielisenä ja masentuneena pyhimyksenä. 

Tutkielmani aihetta olisi mahdollista syventää tutkimalla vuosien 1906–1908 pilalehdissä 

ilmestyneitä julkaisuja mieskansanedustajista ja verrata niitä tässä tutkimuksessa olevaan 

analyysiin. Tutkimuksesta saisi vielä tarkemman kuvan siitä kuinka paljon naisista loppujen 

lopuksi vitsailtiin pilalehdissä ja millä tavoilla eri sukupuolille vitsaileminen erosi toisistaan. 

Toinen mahdollinen lisätutkimuksen aihe olisi naiskansanedustajien henkilökohtaisten 

arkistojen läpikäyminen. Arkistoissa olevista päiväkirjoista, kirjeistä ja muistelmista voisi 

löytyä heidän omia kokemuksiaan eduskuntatyöstä. Tällöin tutkimuksessa voisi paneutua 

tarkemmin naistutkimukseen ja tutkia ajanjaksoa heidän kokemuksistansa.  
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Kolmantena mahdollisena jatkotutkimuksena olisi naiskansanedustajien kohtelun tutkiminen 

vuosina 1908–1910, jolloin jouduttiin pitämään kolmet eduskuntavaalit Nikolai II:n hajottaessa 

niiden toiminnan. Erityisen mielenkiintoista olisi tutkia muuttuiko naiskansanedustajien 

kohtelu pilalehdissä. Lisäksi voisi tarkastella naiskansanedustajien määrässä tapahtuneita 

muutoksia ja syitä muutoksiin. Pysyikö 19 naiskansanedustajan määrä seuraavina vuosina, vai 

vähenikö naisten määrä eduskunnassa. Kaikki tutkimuslinjat  laajentaisivat tietämystä 

naiskansanedustajien kohtelusta eduskunnassa ja toisivat esille uutta tietoa. 
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Liitteet 
 

Liite 1. Rikoslaki 19.12.1889 

Lähde: Rikoslaki 1889, Finlex www-sivusto. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1889/18890039001#Lidp448218976 (viitattu 1.8.2020). 

20 Luku – Luvattomasta sekaannuksesta ja muusta haureudesta 

7 § 

Jos joku makaa tytön, joka ei ole täyttänyt kahtatoista vuotta, taikka harjottaa hänen kanssaan 

muuta haureutta; tuomittakoon kuritushuoneesen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksaksi 

vuodeksi taikka vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Jos se tehdään tytön kanssa, joka on kaksitoista, vaan ei viittätoista vuotta täyttänyt, eikä ole 

ennen maattu; olkoon rangaistus kuritushuonetta korkeintaan kaksi vuotta taikka vankeutta 

vähintään kolme kuukautta ja enintään kaksi vuotta. 

Jos joku makaa tytön, joka on viisitoista, vaan ei seitsemäätoista vuotta täyttänyt, eikä ennen 

ole maattu; tuomittakoon vankeuteen korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi taikka enintään 

kolmensadan markan sakkoon. 

Tämän §:n 2 tahi 3 momentissa mainituista rikoksista älköön virallinen syyttäjä tehkö syytettä, 

ellei asianomistaja ole ilmoittanut rikosta syytteesen pantavaksi. 
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Liite 2. Tutkittavien julkaisujen määrä pilalehdissä 1.6.1906–16.4.1908. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilalehti Julkaisu 1.6.–

31.12.1906 

1.1.–

22.5.1907 

23.5.1907–

16.4.1908 

Kurikka Pilakuvat 0 kpl 1 kpl 10 kpl 

 Runot, vitsit ja 

pilkkalaulut 

1 kpl 5 kpl 13 kpl 

 Kirjoitukset 1 kpl 1 kpl 9 kpl 

Tuulispää Pilakuvat 2 kpl 3 kpl 11 kpl 

 Runot, vitsit ja 

pilkkalaulut 

2 kpl 1 kpl 3 kpl 

 Kirjoitukset 0 kpl 1 kpl 0 kpl 

Velikulta Pilakuvat 7 kpl 2 kpl 14 kpl 

 Runot, vitsit ja 

pilkkalaulut 

3 kpl 2 kpl 3 kpl 

 Kirjoitukset 7 kpl 3 kpl 17 kpl 


