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KERTOMUS

S. Sos.-dem. Työläisnaisliiton toiminnasta 
1/11 1932—15/9 1935.

Liitioimme kertomusvuosien aikana on poliittinen tilanne 
maassamme ollut hyvin synkkä. Taantumuspiirlt ovat jat
kuvasti olleet hyökkäävällä kannalla sosialidemokraattista 
puolueita kohtaan, milloin on työväentaloja rikottu ja hä
väisty, milloin asestetuin joukoin estetty työväkeä pitämästä 
juhliaan. Taantumukselliset voimat ovat yrittäneet pitää 
mielialoja jännityksessä, joka varsinkin Mäntsälän kapinan 
aikoina kohosi huippuunsa. Mäntsälän kapinaliike kuiten
kin selvitti tilannetta aika paljon, silloin huomattiin, mihin 
äärimmäinen oikeisto pyrkii. Diktatuuriin pyrkimystään 
oikeisto ei ole peitellytkään. Päämäärään pääsemiseksi on 
sosialidemokraattisen liikkeen tuhoaminen ollut ensimmäi
nen askel. Poikkeuslain laatiminen todistaa miten keskusta
puolueetkin ovat joutuneet äärimmäisen oikeiston vaikutus
vallan alaiseksi. Taloudellinen pulakausi ja työttömyys 
ovat raskaana taakkana painaneet työväenluokkaa ja työt
tömyys ja palkkojen alennukset ovat vieneet suuret joukot 
t a loude 1 Ilse en ep ävarm u ut e en.

Nykyiset vallanpitäjät eivät ole kyenneet johtamaan, 
talouspolitiikkaa terveempään suuntaan, eivätkä järjestä
mään kansalaisille työtä. Tämän politiikan turmiollisimpia 
seurauksia on ollut, että palkkojen alennuksella tehtiin 
kaikki ostokyvyttömiksl, teollisuuden oli pakko pysähtyä 
liikatuotannon johdosta, koska kansa ei jaksanut ostaa 
muuta kuin välttämäittöimimmän ravinnon. Työttömyys, 
tuli peloittavaksi ja sen lieventämiseksi ei. lopulta löy7 
detty muuta keinoa, kuin ryhtyä erottamaan naiset työstä. 
Diktatuurimaissa tämä toteutettiin samalla häikäilemättö
myydellä kuin muutkin muutokset toimeenpantiin. So
sialidemokraattinen liike ei ole kuitenkaan horjahtanut 
sille tielle, vaikka siitä kysymyksestä onkin paljon keskus^
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teltu. Meilläkin on yksityisiä liiklkeitä, joista erotetaan 
nainen heti naimisiin mentyään. Teollisuustilasto osoittaa 
myöskin, että naistyöntekijäin lukumäärä on suhteellisesti 
suuremmalla määrällä pulavuosina vähentynyt kuin mies
ten. Tämä kaikki todistaa, että on tartuttu oljenkorteen 
silloin, kun olisi ollut tarvis tarttua lujalla kädellä kehityk
sen pyörään ja kääntää sitä terveempään suuntaan.

Fasciistisissa maissa, kuten' Italiassa ja Saksassa, joissa 'so
sialidemokraattinen liike on kokonaan tukahutettu, siellä on 
naisilta yleensä viety kansalaisoikeudet, oikeus opiskeluun, 
vieläpä työnteko-oikeuskin. Saksassa, jossa työttömyys on 
ollut pelottavan suuri, siellä on työttömyyttä torjuttu siten, 
että , naiset erotettiin työpaikoistaan,, Ijötta miehille saatiin 
työtä. 'Naiset on työnnetty takaisin keskiaikaan, päätehtä
vänään hoitaa keittiötä ja — lastenkamaria.

Englannissa valitetaan, että naiset, jotka menevät nai
misiin, erotetaan empimättä työpaikoistaan. Tätä vastaan 
ovat Englannin naiset kokouksissaan jyrkästi nousseet, vaa
tien kaikille naisille työoikeutta.

Ranskassa, jossa naisilla ei vielä ole äänioikeutta, ovat 
naiset kiihkeässä toiminnassa äänioikeuden hyväksi. Viime 
pääsiäisenä Lillessä pidetyssä Ranskan sos.-dem. puolueen 
naisten kokouksessa oli tärkeämpänä kysymyksenä naisten 
äänioikeuden myöntäminen. Toisena suurena kysymykse
nä oli maalaisnaisten aseman parantaminen sekä kolmante
na kysymyksenä lainsäädännön uusiminen siten, että molem
mat sukupuolet saatetaan lain edessä samanarvoisiksi.

LIITTOTOIMIKUNTA.

Liittokokouksessa 28—31/10 1932 valittiin liittotoimikun- 
taan puheenjohtajaksi Anni Huotari1 ja jäseniksi Miina Sil
lanpää, Olga Tainio, Martta Salmela, Aino Lehtokoski, Em
mi Huttunen ja Tyyne Leivo. Varajäseniksi Vivi Roslan- 
der, Maria Paaso, Edit Stolt, Helmi Paasonen, Laina Lehto
nen ja Lyyli Takki.

Liittotoimikunta valitsi varapuheenjohtajakseen Olga Tai
nion, ja sihteerikseen ja talouden,hoitajakseen Miina Sillan
pään.

Liittotoimikunta on toiimiajallaan pitänyt 35 kokousta, 
joista pykäliä on merkitty pöytäkirjaan 315.

Kokousissa ovat jäsenet käyneet seuraavasti:
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Miina Sillanpää 35, Anni Huotari 32, Mautta Salimela- 
Järvinen 31, Aino Lehtokoski 28, Emmi. Huttunen 27, Maria 
Paaso 25, Tyyne Leivo 24, Olga Tainio 22, Edit Stolt 22, 
Laina Lehtonen 15, Helmi Paasonen 12, Lyyli Takki 7, Viivi 
Roslander 1, liiton toimitsija Elli Nurminen 4 jia Anna Nari
nen 1 kerran.

Liiton palveluksessa ovat olleet: Veera Sumu kanslian
hoitajana, Elli Nurminen luennoitsijana ja kurssien ohjaa
jana, talousopettajana oli aluksi Katri Salonen ja vuodesta 
1933 alkaen Emmi. Karppinen sekä Toverittaren apu- 
toimittajana Anna Narinen.

LIITON HARJOITTAMA VALISTUSTYÖ.

Viime liittokokouksessa tehdyn päätöksen mukaan on liit
totoimikunta harjoittanut valistustyötä kaikissa muissa koh
din, paitsi ponsien 3 kohtaa ei ole voitu noudattaa.

iPääasiallisimpana valistustyöimuotona on ollut kodinhoi- 
dollisten luentopäivien ja kurssien järjestäminen. Näitä 
kursseja on jatkuvasti toimeenpantu eri vaalipiireissä sikäli 
kuin toimitsijat ovat ehtineet niitä järjestää. Kurssiohjel- 
maan on sisällytetty seuraavia aineita: Luentoaineet: Nais
liikkeen periaatteet ja tehtävät, äiteyshuolto ja lastenhuolto, 
sosiaalinen lainsäädäntö, kunnalliset kysymykset, raittiusky- 
symys, kasvatuskysymys ja opintokerhokysymys. Kodin- 
hoidollisella puolella on luennoitu kodinhoidosta ja kotiter- 
veydenhoidosta, ruokatalouden merkityksestä taloudessa, ja 
asuntokysymyksestä. Käytännöllistä on ollut kodin käsi
työt, pääpainona vanhasta uutta, sekä ruuanlaiton ohjausta, 
jota myöskin on annettu havainto-opetuksena.

Kursseilla on vielä annettu ohjausta järjestötoiminnassa ja 
juhlien järjestelyssä. Luentopäivien yhteydessä pidettäviin 
juhliin on aina koetettu saada luennoitsijoiksi joko piirisih
teerejä, tai piirin kansanedustajia, jotta luennot saisivat ylei
semmän luonteen.

Osanotto luentoihin on ollut verrattain runsas. Onpa toi
sin paikoin myöskin miehet ottaneet osaa varsinaiseen kurs
sitoimintaan ja melkein aina avustaneet kursseja kaikilla 
mahdollisilla tavoilla. Iltaluennoilla on kuuntelijoina ollut 
runsaasti miehiä, jopa toisin paikoin olleet luennoilla enem
mistönä. Yleensä on miesten puolelta annettu tunnustus 
naisliiton kurssitoiminnalle, joka on paikkakunnalla antanut 
virikettä puoluetoiminnalle ja vetänyt naisia osastoihin.
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Kurssien yhteydessä on perustettu 30 naisjaostoa, joista toi
set ovat tulleet hyvinkin elinvoimaisiksi.

Kuluneen toimintakauden aikana on kodinhoidollisia luen- 
topäivia pidetty 136 paikkakunnalla 33,676 osanottajalle.

Kotienuudistusta esittävissä näyttelyissä, joita toimeenpan
tiin retkeilypäivien yhteydessä kesällä 1934 9 paikkakun
nalla, kävi yhteensä 5600 henkilöä.

Järjestötoimintakursseja naisille ovat vaalipiiritoimikun- 
nat tänä vuonna toimeenpanneet sekä 'Mikkelin että Vaasan 
pohjoisessa piirissä naisliiton avustamana. Nämä kurssit 
ovat olleet kokonaan poliittista laatua, ja kummatkin kurs
sit onnistuivat yli odotusten.

Naisjärjestöille pystyviä toimihenkilöitä! Tuntiessaan sen 
suuren haitan, jota pystyvien toimihenkilöiden puute järjes
tötoiminnassa aiheuttaa, yritti liittotoimikunta saada erikoi
set järjestötoimintakurssit pätsille Helsingissä syksyllä 1934. 
Sitä varten anoi liittotoimikunta puolueelta kurssimenojen 
peittämiseksi avustusta, jota luvattiinkin. Liitto lupasi pie
nempiä apurahoja kursseille aikoville, mutta kursseille il
moittautui siksi vähän osanottajia, että kurssit olivat peruu
tettavat.

Taloudellinen pulakausi on huomattavasti tehnyt haittaa 
liiton kurssitoiminnalle. Liiton saama valtion avustus on su
pistunut 25,000 mk. Kurssien kannattamiseksi onkin joka 
paikkakunnalla pitänyt järjestää iltamia ja etsiä muita tulo
lähteitä kurssien avustamiseksi.

Puhujapyyntöjä on liitolle saapunut runsaasti varsinkin 
kansainvälisen naistenpäivän ja äitienpäivän aikoina. Puhu
japyyntöjä on tullut niin paljon, että on ollut mahdoton 
kaikkia tyydyttää, varsinkin kun odotetaan, että puhujat tu
levat liiton kustannuiksella ilman eri maksua. Näistä puihu- 
japyynnöistä on liitto voinut tyydyttää vain osan, vaikka 
eduskunnan naisjäsenet, vieläpä osa miesedustajiakin, ovat 
auliisti lähteneet matkaan. Jokainen naisedustaja haluaa 
kuitenkin mieluummin puhua omassa piirissään, joten nii
hin piireihin joissa ei ole naisedustajia on vaikeata ilmaisia 
puhujia saada.

Kertapuheita on vähemmässä määrässä järjestetty, paitsi 
vaaliaikoina ja vuosia täyttäneiden yhdistysten juhlissa. Lii
ton puheenjohtaja Anni Huotari on tehokkaasti ottanut osaa 
liiton valistustoimintaan, käyden uuteerasti matkoilla. Lii
ton sihteeri on tehnyt muutamia kiertomatkoja, käyden lii
ton osastoissa. Retkeilypäiväjuhlissa liittotoimikunnan jä
senet olivat mukana.
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Erikoisen maininnan ansaitsee, että jokainen naisedustaja 
on tehokkaasti ottanut osaa vaalipiirissään liiton toimeen
panemaan valisitustyöhön. Vieläpä käyneet liittotoimi
kunnan pyynnöstä hyvinkin pitkillä valistusmatkoilla osas
tojen valistusjuhlissa ja kokouksissa.

EDUSKUNTAVAALIT V. 1933.
Suunnitellessaan vaalivalistustoimintaa, päätti liittotoimi

kunta kutsua sos.-dem. eduskuntaryhmän jäseniä yhteiseen 
neuvottelukokoukseen liittotoimikunnan kanssa. Kokous pi
dettiin eduskuntatalossa ryhmän huoneessa 30/10 1932. Liit
totoimikunnan puolelta selostettiin, miten vähän naisia on 
järjestötoiminnassa mukana, miten paljon on yhdistyksiä, 
joissa puoluetilaston mukaan ei ole yhtään naisjäsentä. An
nettiin myöskin selostus naisliiton työmuodoista, jotka edis
tävät jäsenten lisäämistä puolueelle.

Asiasta virisi varsin vilkas keskustelu, jossa lausuttiin m.m. 
että naisliiton olisi päästävä lähempään vuorovaikutukseen 
piiritoimikuntien kanssa, joiden olisi avustettava naisliiton 
toimintaa, sillä ei ole oikein, että naisliitto jätetään yksin ra
hallisesti vastaamaan kuluista, se kun tekee työtä koko puo
lueen hyväksi.

Liittotoimikunnan aloitetta yhteisen neuvottelukokouksen 
koolle kutsumisesta pidettiin hyvänä.

Vaalivalistustyön alkajaisiksi valmisti liittotoimikunta 
kiertokirjeen lähetettäväksi kaikille työväenyhdistyksille ja 
nuoriso-osastoille, kehoittaen näitä toimeenpanemaan siellä 
missä ei ole naisjärjestöjä, naistenpäiväkokouksia vaalivalis
tustyön merkeissä. Tähän kiertokirjeeseen oli puoluesihtee
ri Viiik liittänyt seuraavan kehoituksen:

»S o s. -dem. p u olue j ä r j e s tö il le.
Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että työväen vapaustais

telussa miesten ja naisten on käytävä käsi kädessä. Antaen 
täyden tunnustuksen sille suuriarvoiselle työlle, jonka jär
jestyneet naistoverimme tähänkin saakka ovat suorittaneet 
yhteisen asiamme hyväksi, Sos.-dem. Puoluetoimikunta ter
vehtii tyydytyksellä sitä uutta voimainponnistusta, johon yl- 
läolevassa tiedonannossa kehoitetaan, ja toivoo kaikkien 
sos.-dem. puoluejärjestöjen myötävaikuttavan siihen, että 
naistenpäivien vietto onnistuisi mahdollisimman hyvin, tuo
den puolueellemme uusia jäseniä ja kannattajia.

Sos.-dem. Puoluetoimikunnan puolesta:
K. H. Wiik. Sihteeri.»
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Sosialidemokraattinen työläisnuorisoliittotoimikunta oli 
myöskin päättänyt antaa osastoilleen kehoituksen avustaa 
naisten (valistustoimintaa kansainvälisenä naistenpäiväjuh- 
lana.

Vaalivailmistelutyöihön otti liitto voimakkaasti osaa. Annet
tiin osastoille kehoituksia ehdokkaiden asettamisesta, vaali
kokousten pitämisestä ja vaalilehtisten levittämisestä. Liitto- 
kustansi 8 sivua käsittävän vaalilehtisen nimeltä »'Naiset ja 
leivän hinta», jonka kirjoitti Hilja Pärssinen. Lentolehtistä 
levitettiin 11,000 painoksena naisosastojen välityksellä. Täs
tä lehtisestä on annettu tunnustus, että se oli kansantajuisin 
ja johdonmukaisin kaikista vaalilehdistä. Lehden kustan
nuksia varten sai liitto avustusta sekä eduskuntaryhmältä 
että puolueelta. Avustus ei kuitenkaan riittänyt1, vaan sai 
liitto kustantaa siitä osan.

Vaalitoveritar julkaistiin 10,000' painoksena ja annettiin 
osastoille 1 mk. hintaisena.

Myöskin avusti liitto eräiden naisehdokkaiden vaalimat- 
koja sellaisissa piireissä, jotka eivät muuten voineet heille 
m a tk a k uluj a kust a uta a.

Puolueäänestyksen jälkeen jäi listoille 20 naista, joista 
vain 8 tuli eduskuntaan valittua. Vaalit, joissa sos.-dem. 
puolue sai tuntuvan vaalivoiton, tuotti suuren- pettymyksen 
naisedustajiin nähden. Tosin naisten lukumäärä kohosi 
7:stä 8:aan ja myöhemmin, edustaja Ahlströmin kuoleman 
jälkeen 9:ään, varamiehensä Sylvi-Kyllikki Kilven tullessa 
hänen tilalleen. Näiden vaalien tulos on antanut aihetta 
paljoon keskusteluun. Varsinkin herätti hämmästystä se, 
että Turun pohjoisesta piiristä, josta pitkät ajat on ollut 
kaksi naisedustajaa, molemmat jäivät valitsematta. Vaalin 
yllättäviin tuloksiin vaikutti pääasiassa se, että oli siirrytty 
yhdenmiehen vaalilistoihin. Ja kun vielä listat tulivat pai- 
kallislistoiiksi, jolloin kaikki, jotka tulivat paikallislistoihin, 
tulivat valittua. Naiset asetettiin Porin kaupungin listoille, 
josta ei riittänyt ääniä kuin yhdelle, mutta johon tuli 6 eh
dokasta. Siitä tuli valittua vain piirin pääehdokas Väinö 
Tanner. Tuntien, että kansa yleensä on tottunut äänestä
mään oman paikkakunnan listoja, täytyi piiritoimikunnalla 
jo silloin olla selvillä että näin tulisi käymään, mutta siinä 
ei teihty edes sitä mitä olisi voitu tehdä: selostaa äänestäjille, 
kuinka tulee käymään, jos äänestetään paikallislistojen mu
kaan, kuten ennen.

Toinen .naisehdokkaaseen kohdistuva ikävä tapaus oli Hä
meen eteläisessä vaalipiirissä, kun Olga Leinosen lista jäi



9

vaaliliiton ulkopuolelle. Tätäkin tapausta on paljon poh
dittu ja selitetty. Ulospäin jättivät nämä kummatkin ta
paukset ikävän jälkimainingin, joten on toivottavaa, ettei 
tällainen uusiintuisi.

Tämän yhteydessä on syytä tarkata, minkä verran naiset 
ovat äänestäneet piirinsä naisehdokkaita. Äänioikeutettujen 
naisten lukumäärä on paljon suurempi kuin miesten. V. 
1933 vaaleissa oli naisäänestäjäin lukumäärä koko maassa 
953,693, miesten 835,692 vastaan. Äänestyksessäkin naiset 
olivat ehdottomana enemmistönä, ollen 557,737 miesten 
555,003 vastaan, vaikka naisäänestäjiä prosenteissa lasket
tuna olikin vähemmän, johtuen siitä, että naisäänestäpä oli 
paljon enempi. Mutta surullista on todeta, että naisehdok
kaiden saama äänimäärä on ollut niin alhainen, ettei se to
dista suurtakaan naisten velveutuneisuutta. Äänestetään 
oman paikkakunnan ehdokasta, ukko kuin ukko, asettamat
ta mitään vaatimuksia niiden asiain ajamiseen, jota naisten 
poikkeuksellisen huono asema vaatisi.

Tässä muutamia1 esimerkkejä naisten saamista äänimää
ristä.

Kuopion itäisessä piirissä', josta valitaan 5 sd., naisten saa
ma äänimäärä oli 3 %, ketään ei tullut valittua.

Hämeen pohjoisessa piirissä, josta valittiin 8 sd. ja josta 
piirin ainoa naisedustaja tuli valittua nipin napin viimeisenä, 
äänimäärä oli vain 5 % puolueen äänimäärästä.

Oulun eteläisessä piirissä oli kaksi naisehdokasta, niiden 
yhteinen äänimäärä oli 6.3 %, kumpikaan ei tullut valittua.

Mikkelin piirissä, josta on aikaisemmin ollut kaksikin 
naisedustajaa, naisehdokkaan saama äänimäärä oli nyt 6.8 
%, ei tullut valittua.

Porin piirissä, josta on ollut kaksi naisedustajaa, oli hei
dän äänimääränsä nyt 7.6 %, eivät tulleet valituiksi.

Uudenmaan piirissä, josta valittiin 11 sd., oli 4 naisehdo
kasta, heidän saamansa äänimäärä oli 9.5 %, vain yksi tuli 
valittua.

Vaasan eteläisestä piiristä valittiin kaksi sd. Naisehdok
kaan saama äänimäärä oli 11.6 %, ei tullut valittua.

Vaasan itäisessä piirissä on valittu 5 sd., naisten saama 
äänimäärä oli 15 %, yksi tuli valittua.

Turun eteläisestä piiristä valittu 6 sd. Naisten saama ääni
määrä 28 %, valittiin yksi.

Viipurin läntisessä piirissä, josta tuli valituksi 6 sd., nais
ten saama äänimäärä oli 28.4 %, tuli valittua kaksi.
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Oulun pohjoisesta piiristä tuli harvinaisuuden vuoksi va
littua ainoana piirin ehdokkaana nainen, hänen saamansa 
äänimäärä 35 % koko puolueen äänimäärästä.

LIITTO TEKEE ESITYKSEN SOSIALIDEMOKRAATTI
SILLE KUNNANVALTUUSTOJEN JÄSENILLE.

Kun eduskunta oli vuoden 1935 talousarvioon ottanut 
100,000 mk. määrärahan jaettavaksi kunnille äitiyshuollon 
järjestämistä varten, päätti liittotoimikunta kiinnittää sano
malehdissä kunnanvaltuutettujen huomiota asiaan, keinutta
malla heitä tekemään kunnanvaltuustoissa alotteita/ apura
han saantia varten. Missä määrin kunnanvaltuutetut ovat 
noudattaneet kehoitusta, ei ole tiedossamme.

PUOLUEEN SANOMALEHDISTÖ JA T.S.T.

Kun sos.-dem. Työläisnaisliiton liittokokousta oli referoi
tu hyvin puutteellisesti, ja kun varsinkin liittokokouksen 
hyväksymää julkilausumaa ei oltu julkaistu muissa puolueen 
lehdissä kuin Sosialidemokraatissa, jossa se oli julkaistu huo
maamattomasti puolueriennot-osastossa, päätti liittotoimi
kunta kokouksessaan 9/11 —32, kääntyä asiassa puoluetoi
mikunnan puoleen ilmoituksella asiasta, koska tapahtuma 
osoitti ilmeistä, koko maata käsittävän naisten edustaja
kokouksen aliarviointia. Tähän kirjeeseen sai liittotoimi
kunta vastauksen, jossa puoluesihteeri ilmoitti, että valitus 
oli ollut aiheellinen, ja että oli annettu huomautus sekä 
T.S.Tdle että puoluelehdille.

YHTEISTYÖ PUOLUENEUVOSTON KANSSA.

Puolueneuvoston kokoukseen, joka pidettiin maaliskuussa 
1933, valmisti liittotoimikunta ehdotuksen naisten valistus
toiminnasta, joka päättyi seuraaviin ponsiin:

»(Puolueneuvoston kokous antaa täyden tunnustuksen so
sialidemokraattiselle Työläisnaisliitolle sen harjoittamasta 
valistustyöstä naisten keskuudessa; sekä katsoo, että liiton 
toimenpide naisjaostojen muodostamisesta työväenyhdistys
ten yhteyteen on kannatettava toimenpide, se kun antaa yh
distyksiin liittyneille naisille enemmän itsenäistä toiminta-



11

mahdollisuutta, joka hyvin käytettynä on omiaan vilkastut
tamaan! puoluetoimintaa paikkakunnalla. Naisten itsenäi
nen toiminta edistää myöskin naisten liittymistä yhdistyksiin 
jäseniksi.

Vaalivalistustyössä kehoittaa puolueneuvoston kokous 
järjestöjä kiinnittämään erikoista huomiota valistustyöhön 
naisten keskuudessa, ja siellä missä naisjärjestöt valistus
työtä harjoittavat, niiden toimintaa tukemaan.»

Puolueneuvosto hyväksyi liittotoimikunnan ehdottamat 
ponnet yksimielisesti.

YHTEISTYÖ VAALIPIIRITOIMIKUNTIEN KANSSA.

Viime liittokokouksessa lausuttujen toivomusten mukai
sesti, läheisemmän vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi vaa- 
lipiiritoimiikuntien kanssa, on liittotoimikunta toiminut, V. 
1934 valmisti liittotoimikunta vaalipiirikokouksille alustuk
sen naisten keskuudessa tehtävästä valistustyöstä. Alustuk
sessa huomautettiin, miten tärkeätä on, että sosialismi vie
dään koteihin, mutta sitä ei voida tehdä ennenkuin naiset, 
perheen äidit, ovat sosialisteja, ovat järjestön jäseniä. Nyt 
on meillä kuitenkin lukuisia työväenyhdistyksiä, joissa ei 
ole yhtään ainoata naisjäsentä, eikä paikkakunnalla myös
kään yhtään naisosastoa. Jossakin täytyy olla vika. Yksi 
epäkohta olisi korjattava. Eräissä yhdistyksissä pidetään 
jäsenmaksut niin alhaisina, että jokainen uusi jäsen tuottaa 
yhdistykselle kuluja, joten säästäväisyyssyistä ei tahdota- 
kaan ottaa uusia jäseniä yhdistykseen. Tämä epäkohta oli
si ehdottomasti korjattava. Alustuksessa ehdotettiin, että 
vaalipiiriitoimikuntien yhteyteen perus,tettaiisin naisjaosto 
siellä, missä ei ole naisten piiritoimikuntia. Jaostot saisivat 
tehtäväkseen ryhtyä hoitamaan naisten valistustyötä piiris
sä. Tämän alustuksen pohjalla saatiin syntymään useissa 
piireissä naisjaostoja piiritoimikuntien yhteyteen, Naisjaos
toja perustettiin Uudenmaan piiriin, Turun ja Porin pohjoi
seen-, Mikkelin- ja Vaasan yhdistyneisiin. Oulun eteläiseen 
piiriin oli jo perustettu naisten keskustoimikunta. Naisjaos- 
tot asetettiin siten,, että piirikokous valitsi naisjäseniä piiri
toimikuntaan, piiritoimikunnat sitten lisäsivät valitsemalla 
siihen lisäjäseniä. Näimä jaostot ovat tehneet hyvää työtä 
piirissä naisten järjestäytymisen hyväksi.

Kevättalvella 1935 lähetti liittotoimikunta uuden kierto
kirjeen vaalipiiritoimikunnille, kehoittaen piirikokouksia
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antamaan piiritoimikuntien tehtäväksi järjestää yhdessä liit
totoimikunnan kanssa järjestötoimintakursseja naisille. Tä
mäkin kiertokirje sai useimmissa piirikokouksissa suopean 
vastaanoton, joskaan sitä ei kaikissa ymmärretty.

Työläisnaisliiton puolelta tehdyt aloitteet ovat suuressa 
määrin lähentäneet liittoa ja vaalipiiritoimikuntia naisten 
valistustyössä. Liittotoimikunta lähettää nykyään kaikki 
kiertokirjeensä vaalipiiritoimiikunnille, jotta siellä voidaan 
myöskin seurata työläisnaisliiton toimintaa. Useassa piiris
sä onkin jo saatu syntymään luottamuksellinen yhteistyö lii
ton ja piiritoimikuntien välillä. Piirisihteerit kääntyvät 
usein liiton puoleen valistustyötä järjestäessään piirinsä 
alueella. Tämän vuoden aikana on jo ollut kahdessa piirissä 
järjestötoimintakurssit naisille, jotka toimeenpantiin piirin ja 
työläisnaisliiton yhteisellä myötävaikutuksella.

NAISTEN PIIRITOIMIKUNNAT.
Itsenäisiä naisten piritoimikuntia on vain kolmessa piiris

sä: Hämeen pohjoisessa, Vaasan itäisessä ja> Viipurin länti
sessä piirissä. Näissä piireissä on naisten toiminta ollut vir
keätä ja tulosrikasta. Jokainen piiritoimikunta noudattaa 
omaa toimintamuotoaan, jotka suuresti eroavat toisistaan, 
mutta jotka saavat virkeyttä aikaan. Hämeen pohjoisella 
piirillä on kiinteä yhteys osastojensa kanssa toimeenpane
malla aluekokouksia piirin eri osastoissa, tukemalla heikom
pien osastojen toimintaa, tekemällä hyökkäysma tk oja eri 
paikkakuntiin tarkoituksella perustaa nais jaostoja. Piiritoi
mikunta toimittaa myöskin piirilehdessä Naistennurkkaa, 
joka ilmestyy melko usein.

Viipurin läntisen piirin naisten piiritoimikunnan erikoisuu
tena on kodinhoito- ja käsityökurssit sekä näyttelyt. Varo
jen keräämiseksi on järjestetty kahvikonsertteja y.m. Pii
rissä toiminta ollut hyvin vilkasta.

Vaasan itäisessä piirissä on toiminta ollut hiljaisempaa. 
Ulospäin vaikuttavina on ollut julistukset ja kehoitukset. 
Vuonna 1934 toimeenpantiin piirissä kahdessa paikassa ret
keily- ja opintopäivät, vuonna 1935 toimeenpantiin myöskin 
yhdet retkeilypäivät, jotka onnistuivat hyvin.

Vaalipiiritoimikuntien yhteydessä toimivat naisjaostot ovat 
myöskin osoittaneet virkeätä toimintaa, vaikka näillä ei ole 
täyttä toimintavapautta, mutta reippaita otteita on niissä 
kuitenkin olemassa. Erikoista mainintaa ansaitsee Uuden
maan piirin naisjaoston toiminta, samoin Porin piirin, jossa
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naisjaoston toimesta on perustettu koko joukko uusia nais- 
jaostoja.

NAISTEN NEUVOTTELUKOKOUKSET.
Liittoitoimikunnassa keskusteltiin usean kerran miten pääs

tä lähempään vuorovaikutukseen osastojen kanssa, varsin
kin niiden, joista ei matkojen pituuden takia voida lähettää 
edustajaa edes liittokokouksiin. Lopulta päädyttiin siihen, 
että koetetaan saada eri piireissä naisten neuvotelukokouk- 
sia, joihin liittotoimikunta lähettää edustajansa. Näissä neu
vottelukokouksissa suunniteltaisiin minkälaiset valistustyö- 
muodot olisivat paikkakunnan oloihin sopivat, ja miten voi
taisiin saada naisten järjestäytymistä elvytettyä.

Ensimmäinen neuvottelukokous pidettiin puoluekokouk
sen yhteyedssä Tampereella, johon kutsuttiin paitsi Tampe
reen piirin naisia, myöskin niitä naisia, jotka tulivat puolue
kokoukseen joko edustajina tai kuuntelijoina. Osanottajia 
saapuikin hyvin runsaasti. Kokouksessa keskusteltiin myös
kin puoluekokouksessa esille tulevista kysymyksistä ja liiton 
edustuksesta puoluetoimikunnassa. Edustajaksi ehdotettiin 
liiton sihteeriä, joka myöskin tuli kokouksessa hyväksytyksi.

Naisten neuvotteluikokous Kokkolassa pidettiin syksyllä 
1933. Vaalipiiritoimiikunta avusti liittoa kokouksen koolle
kutsumisessa, ja olikin kokouksessa runsaasti osanottajia. 
Tässä kokouksessa päätettiin perustaa Pohjanmaan sos.- 
dem. naisten keskustoimikunta, joka toimisi Vaasan ja Ou
lun piirien alueilla ja vastaisi naisten piiritoimikuntia. Tämä 
toimikunta toimikin aluksi aika vilkkaasti, vaikka ei ole jak
sanut jatkuvasti ylläpitää toimintaa.

Naisien neuvottelukokouksia on sittemmin pidetty Uuden
maan piirissä, Turun eteläisessä ja pohjoisessa piirissä sekä 
Viipurin läntisessä piirissä. Näissä neuvottelukokouksissa 
tehtiin myöskin aloite naisjaostoien aikaansaamiseksi vaali- 
piiritoimikunnan yhteyteen. Katsottiin että yhdessä toimien 
ei tarvitse verottaa naisjäseniä erikseen, koska naisjaoston 
kulut suoritetaan piirin kassasta, joskaan toiminta ei ole yh
tä itsenäistä kuin itsenäisen piiritoimikunnan.

KESÄRETKEILY- JA OPINTOPÄIVÄT.
Syksyllä 1933 päätti liittotoimikunta ehdottaa osastoille 

retkeily- ja opintopäivien toimeenpanoa seuraavana kesänä. 
Ehdotus sai innostuneen vastaanoton. Ensin suunniteltiin 
toimeenpantavaksi koko maata käsittävät retkeilypäivät,



» ■

14

mutta matkojen pituus alkoi peloittaa, joten lopulta päätet
tiin t oimeenpanna retkeilypäiviä vaalipiirit täin, tät en saatai
siin retkien agltatoorinen merkitys suuremmaksi. Liittotoimi
kunta kehoitti naisjärjestöjä kussakin vaalipiirissä sopimaan, 
mikä järjestö ryhtyisi retkeilyjuhlien vastaanottoa järjestä
mään. Niissä piireissä missä oli naisten piiritoimikunnat, 
ottivat nämä retket järjestääkseen, muissa piireissä piirin 
voimakkain naisjärjestö. Liittotoimikunta lupasi kaikkea 
avustusta, mitä liitolla oli mahdollista antaa. Useammassa 
piirissä ryhtyivätkin naisjärjestöt intomielellä toimiin, niin 
että v. 1934 aikana toimeenpantiin kesäretkeily- ja opinto- 
päiviä 11 paikkakunnalla, joista useimmat onnistuivat aivan 
suurenmoisesti. Liittotoimikunta oli edustettuna kaikissa 
retkeily juhlissa, useammissa kahdella, jopa kolmella henki
löllä. Jotta retkeily- ja opintopäiville saataisiin yhtenäinen 
pohja, oli liittotoimikunta kiinteässä vuorovaikutuksessa ret
kien järjestäjäin kanssa, antaen yksityiskohtaiset ohjeet juh
lien järjestelyyn, myöskin ohjelmaan nähden. Kustannuk
siin nähden kehoitti liittotoimikunta järjestämään juhlat 
niin, että ne kannattavat itse itsensä. Painatettiin komeat 
ohjelmavihot, joihin kerättiin paikallisia ilmoituksia. Näil
lä tuloilla saatiin ohjelmavihkojen painatus maksettua. Oh
jelmiin otetuilla yleisillä ilmoituksilla voitiin osapuilleen lii
tolle koituvat retkeilykulut peittää, vaikka heikoimmat pii
rit eivät jaksaneet saada edes ohjelmavi.hkosen kuluja kor
vattua.

Retkeily- ja opintopäivien ohjelmana oli historiallinen kat
saus paikkakunnan oloihin, työväen toimintaan, voimasuh
teisiin ja saavutuksiin, kunnalliseen toimintaan ja käyntejä 
paikkakunnan kunnallisissa laitoksissa ja. muissa nähtävyyk
sissä. Luentoaineina oli kasvatuskysymys sekä naisliiton 
toimintamuodot ja tehtävät, joiden johdosta keskusteltiin. 
Nämä keskustelut muodostuivat hyvin antoisiksi, varsinkin 
kasvatuskysymys herätti yleisen mielenkiinnon, jonka joh
dosta lausuttiin naisliitolle kehoitus' kasvatuskerho-ohjelman 
luomiseen ja kasvautskerhojen perustamiseen. Retkeilypäi
vien ohjelmanumerona oli vielä asuntouudistuksia esittävä 
näyttely, jonka yhteydessä pidettiin esitelmä asuntokulttuu- 
rikysymyksestä. Näyttelyjä toimeenpantuni 9 paikkakun
nalla.

Retkeilypäivät onnistuivat suurin piirtein hyvin. Erikoi
sesti on mainittava retkeilyjuhlat Lohjalla, Ruovedellä, Lap
peenrannassa, Porissa, Keuruulla ja Lahdessa, jotka yleisö
määriinsä nähden olivat erikoisen onnistuneet.
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Nyt kuluvana vuonna ei liitto antanut kehoitusta retkeilyi- 
hin. liitolla kun oli oma retki Ruotsiin, mutta naisjärjestöt 
ovat oma-alotteisesti panneet toimeen retkeilyjuhlia Kotkas
sa, Hämeenlinnassa ja Äänekoskella. Toisissa piireissä ovat 
naiset olleet mukana' suurissa maakuntajuhlissa, jotka ovat
kin olleet suurenmoisen onnistuneita. Näillä juhlilla ovat 
naiset itse esittäneet ohjelmaa ja siten myötävaikuttaneet 
retkeilyn onnistumiseen.

ASUNTOKULTTUURINÄYTTELY HELSINGISSÄ.
Kesäretkeily- ja opintopäivien yhteydessä toimeenpantu

jen asuntouudistuksia esittävien näyttelyjen herättämä suuri 
mielenkiinto antoi työläisnaisliitolle aiheen' yrittää toimeen
panna asuntokulttuuria esittävä näyttely Helsingissä. Näyt
tely järjestettiin Helsingin työväentalolle maaliskuussa 1935. 
Arkkitehti Elna Kiljander valmisti piirustukset. Näyttelyn 
järjestämisessä avusti liittoa osuusliike Elanto, OT‘K, Enso 
Gutzeit Oy., Huonekaluliike Asko, Merivaaran Rautasänky- 
liike ja Uuniliike Rastor. Näiden liikkeiden myötävaiku
tuksella järjestettiin näytteille tyypillisiä työläiskoteja, 
jotka herättivät aivan odottamattoman suuren huomion. 
Niinä kahden viikon aikana, jona näyttely oli avoinna, kävi 
siellä noin 5,000 henkilöä. Sanomalehdistössä annettiin 
Työläisnaisliitolle yleinen tunnustus siitä, että liitto oli roh
keasti käynyt käsiksi asuntokysymykseen ja tehnyt siitä päi
vän kysymyksen.

Toveritar-lehteäi julkaistiin erikoisena asuntokulttuurinu- 
merona, joka sai aivan yksimielisen tunnustuksen puolueem
me sanomalehdistössä.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA.
Kansainvälisen sosialistisen työväen Internationalin nais

toimikunnan kirjeenvaihtajana on ollut Miina Sillapää. Sa
notulle toimikunnalle on toimintakauden aikana' lähetetty 
useita tiedonantoja'. Naistöimiston tiedonantolehti Frauen- 
beilage on tullut liiton toimistoon, siitä on tärkeimmät ta
pahtumat tiedoitettu liiton jäsenille Toverittaren uutisina.

Eestin naisten keskuskomitean kutsusta teki liiton sihteeri 
matkan Tallinnaan joulukuun lopulla 1932, jolloin Eestin 
naisilla oli edustajakokouksensa.

Onnittelukirjeitä naisten kongresseihin, joihin ei voitu lä
hettää edustajaa, lähetettiin Ranskan naisten ensimäiseen 
kongressiin 4(6 —33, kansainvälisen naissihteeristön kokouk-
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sessa kesällä 1933, pyydettiin toveri Wiikiä esittämään Suo
men- naisten terveiset. V. 1934 -keväällä, kun Ruotsalaiset 
naistoverit tekivät matkan Neuvosto-Venäjälle, poikkesivat 
he Helsinkiin, ollen liiton vieraina. Siinä yhdessäolossa syn
tyi myöskin ajatus pohjoismaiden naisten kokouksen järjes
tämisestä, joka nyt on-pidettykin tänä kesänä Tukholmassa.

Englannin- naisten kongressiin, josta 'oli -tullut kutsu v. 
1934 ja v. 1935, lähetettiin onni-tteluki-rjelmä.

Pohjoismaiden sos.-dem. naisten kongressi Tukholmassa 
4—9 elokuuta 1935, johon- joukko suomalaisia naisia osal
listui, muodostui vastavierailuksi -ruotsalaisten v. 1930‘ teke
mään retkeen, jolloin 17 ruotsalaista oli täällä. Pohjoismai
den naiskongressi sai alkunsa, kuten- jo mainittiin, ruotsalais
ten poiketessa Helsinkiin Neuvosto-Venäjälle -tehdyn matkan 
yhteydessä, jolloin päätettiin ryhtyä pohjoismaiden naisten 
yhteistyötä järjestämään. Päätettiin kokoontua Tukhol
maan, järjestely jäi Ruotsin naisliitolle. Kongressiin otti 
osaa Suomesta 22, Norjasta 17 ja Tanskasta 22. Ruotsalai
sia oli luonnollisesti paljon mukana. Samanaikaisesti oli 
englannista 33 retkeilijää, jotka -ottivat osaa kongressin yh
teydessä -toimeenpantuihin retkeilyihin. -Suomen naisliittoa 
edusti puheenjohtaja Anni Huotari ja -sihteeri Miina Sillan
pää. Tässä kokouksessa laskettiin perusta pohjoismaiden 
naisten yhteistoiminnalle, -sekä hyväksyttiin seuraava pää
töslauselma, jonka kansainliittoa koskeva osa päätettiin lä
hettää suoraan kansainliiton yleiskokoukselle, joka kokoon
tuu syyskuun -ensimmäisenä päivänä.

»Pohjoismaiden naiset, kokoontuneina Ruotsin sosia
lidemokraattisen naisliiton järjestämään pohjoismai
seen konferenssiin Tukholmassa elokuussa 1935, osoit
tavat vakavan vetoomuksen kaikkien niiden maiden 
naisille, joissa ei kansan ääni, -vielä, -ole paikoiteltu vai
kenemaan rauhan ja kansanvallan periaatteita vartioi
taessa.

Me tahdomme myöskin Pohjolan maiden asianomai
sille hallituksille tärkeimpinä -tämän hetken vaatimuk- 
sinamme esittää:

että kouluopetus saa sellaisen sisällön, että lapset 
alusta saakka saavat demokraattisen yhteiskuntakäsi
tyksen- ja humaanisen elämännäkemyksen-,

että kaikki taantumukselliset -hyökkäykset naisten 
vasta äsken saavuttamia oikeuksia vastaan torjutaan ja 

että niiden taloudellisten ja sosiali-sten reformien ai
kaansaamista kiirehditään, joiden- avulla lasketaan sen
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yhteiskuntasolidaarisuuden luonnollinen pohja, joka te
hokkaimmin vahvistaa yhteiskunnan puolustusvoimaa 
hyökkäävää taantumusta vastaan.

Jotta rauha tulisi vakaannutetuksi taantumukselli
silta hyökkäyksiltä keholtamme kaikkiai liittymään so
sialististen periaatteiden ympärille ja panemaan liik
keelle kaikki voimansa taistelussa taantumusta ja fas- 
cismia vastaan.»

Kokous' hyväksyi myöskin yksimielisesti kansainlii
tolle Geneveen lähetettävän seuraavansisältöisen kirjel
män:

»Tanskan sosialidemokraattisten naisyhdistysten, 
Suomen Sosialidemokraattisen Työläisnaisliiton, Ruot
sin sosialidemokraattisen naisliiton sekäi Norjan työ
väenpuolueen naisliikkeen edustajat, kokoontuneina 
konferenssiin Tukholmassa elokuussa 1935, ajankohta
na, jolloin maailmanrauha jälleen on vakavasti uhat
tuna, vetoavat Kansainliittoon ja pyytävät sen käyttä
mään kaikkia mahdollisuuksiaan uuden sodan puhkea
misen estämiseksi.

Me naiset näemme yhä kasvavalla huolella päivä päi
vältä lisääntyvän sodanvaaran ja me luomme katseem
me luottamuksellisesti Geneveen väkevästi tuntien, että 
ainoastaan Kansainliitto voi estää sodan hävittävien 
liekkien irtipääsyn. Me yhdymme Ammattiyhdistys- 
internationalen ja Sosialistisen Työväen Internationalen 
lausumiin, että kaikki, jotka eivät äärimmäisyyksiin 
saakka pyri estämään sotaa, ovat uuden sodan kanssa- 
syyllisiä.

Me olemme vakuutettuja, että jos kaikki Kansainlii
toni jäsenet tekevät velvollisuutensa, voidaan rauhaa uh
kaava vaara välttää.»

Seuraava pohjoismaiden kongressi päätettiin pitää Köpen- 
haminassa v. 1937.

KANSAINVÄLISTÄ NAISTENPÄIVÄÄ
on vietetty vuosittain maaliskuun aikana. Liittotoimikunta 
on valmistanut kokouksille keskustelukysymyksiä, joista 
laaditut alustukset on julkaistu Toveritar lehdessä. Toveri
tar lehti on joka vuosi annettu erikoisena naistenpäivänu- 
merona, jota on levitetty ylimääräisenä valistuslehtenä. Vaa- 
livuonna 1933 kehoitti liittotoimikunta kiertokirjeellä kaik
kia työväen järjestöjä järjestämään kansainvälisen naisten-



18

päivän merkeissä naisten valistuskokouksia. Kuinka moni 
kehoitusta noudatti, ei ole tiedossamme, koska nekin, jotka 
kokouksia järjestivät, eivät siitä liitolle ilmoittaneet.

Erikoista naistenipäivämerkkiä ei ole viime vuosina ollen
kaan toimitettu siitä syystä, että sitä nykyisen pulakauden 
vallitessa meni aivan vähän kaupaksi, joten siitä ei saatu 
enää vastaavasti tuloja. Sensijaan kehoitettiin osastoja myy
mään liiton arpoja naistenpäiväjuhlissa'.

ÄITIENPÄIVÄN VIETTO

on vuosi vuodelta saanut yhä laajemman kannatuksen. Ja 
poikkeuksena kaikille muille juhlille, nämä aina onnistuvat. 
Äitienpäiväjuhlia järjestävät ei ainoastaan naisosastot, vaan 
myöskin muut järjestöt ovat ottaneet osaa niiden järjestä
miseen. Ohjelmansuoriituksessa yleensä avustavat sekä nuo
riso- että urheilujärjestöt ja lastenosastot. Sekä kansainvä
listä naistenpäivää että äitienpäivää varten on liittotoimi
kunta hankkinut erikoista ohjelmaa. Koska puhujia ei ole 
voitu lähettää kun muutamiin paikkoihin, on liittotoimikun
ta hankkinut monistettuja puheita, joita lähetettiin niitä pyy
dettäessä.

KERHOTOIMINTA.

Varsinaisia opintokerhoja on naisosastoissamme hyvin vä
hän. Vuosikertomuksien mukaan vain 14, joista 11 kuuluu 
Työväen Sivistysliittoon, saaden sieltä valtionapua. Ompe
lukerhoja sensijaan on 61 osastossa. Useassa ompeluker
hossa^ on kyllä myöskin tapana lukea kaunokirjallisuutta, 
mutta varsinaista opiskelua ei niissä harjoiteta.

LIITON ÄÄNENKANNATTAJA TOVERITAR.

Lehden toimittamisessa on pyritty noudattamaan lukija
kunnan toivomuksia saada lehti vaihtelevaksi ja monipuoli
seksi sekä sisällön että kuvituksen puolesta. Lehdessä on 
seurattu myöskin naiskysymysten kehitystä useissa maissa, 
siten tutustutettu lukijakuntaa naisten toimintaan ulko
mailla. Kuvitukseen on kiinnitetty huomiota, vaikka 
säästäväisyyttä onkin täytynyt noudattaa. Toverittaressa 
on kokeiltu erikoisnumeroilla, on annettu ammatillisten nais
ten numero, jota on erikoisesti koetettu levittää ammatillis
ten naisten keskuuteen. Maaseudun naisten valistusnume-
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ro sekä paikallisnumeroita, joita on yhdessä asianomaisten 
piiritoimikuntien kanssa toimitettu. Tätä numeroa on sitten 
levitetty piiritoimikuntien välityksellä. Lehden levittämisen 
suhteen on liitto tehnyt voimakastai työtä, lähettämällä kier
tokirjeitä ei vain naisosastoille, mutta myöskin työväenyh
distyksille, kehoittaen yhdistyksiä tilaamaan lehteä kirjas
toihinsa. Mutta kaikesta huolimatta lehden levikki ei ole 
kohonnut niin suureksi, kuin olisi toivottavaa. Toveritar il
mestyy kaksi kertaa kuussa 16-sivuisena, kesäaikana yhdis
tettynä kaksoisnumerona. Yksityisnumeroiden menekki on 
ollut kovin vähäinen, on sitten kyseessä tavallinen numero, 
erikoisnumero tai juhlanumero. Lehden tila alkaa käydä 
pieneksi, koska' yhä uusia erikoisasioita ilmenee, joten olisikin 
ryhdyttävä harkitsemaan, miten saisimme lehden kokoa 
■suurennettua, tai lehden muuttamista viikkolehdeksi. Kun 
taloudellinen tila paranee, on syytä näitä seikkoja ryhtyä 
uudestaan pohtimaan.

YHTEISTOIMINTA TOISTEN JÄRJESTÖJEN KANSSA.
Sos.-dem. Puolueneuvoston kokouksissa on liittoa edusta

nut Anni Huotari ja Martta Sälmela-Järvinen. Toveritarta 
Emmi Huttunen.

Puolueen kasvatustoimikunnassa edustaa liittoa Martta 
S a Imelä - Järvinen.

Puoluekokouksessa ja Raittiusliiton edustajakokouksessa 
oli edustajana Anni Huotari.

Rauhanliitossa Anni Huotari.
Raulhanyhteistyökomiteassa Tyyne Leivo.
Työväen Sivistysliitossa Anni Huotari ja Maria Paaso.

YHDISTYKSET, OSASTOT JA JAOSTOT.
Edellisen toimintakertomuksen mukaan oli liitossa osas

toja Ja jaostoja yhteensä 72, ja niissä jäseniä 1930.
Toimintakauden aikana on perustettu 3 yhdistystä ja 70 

jaostoa. Toimintansa ovat lopettaneet Säiniön, Inhan ja 
Lapuan naisyhdistykset, Tampereen taloustyöntekijäin yh
distys ja Helsingin ruotsalainen naisklubi. Jaostoiksi ovat 
muodostuneet Sortavalan, Käpylän ja Tahmelan naisyhdis
tykset. Liittoon kuuluu tällä hetkellä 52 naisyhdistystä ja 
93 jaostoa, joissa on yhteensä 2369 jäsentä. Näiden jouk
koon kuuluu kuitenkin 37 naisjaostoa, jotka eivät ole anta
neet tietoja toiminnastaan, eivät suorittaneet verojaan, eivät-
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kä vastanneet lähetettyihin kirjeisiin. Kun niiden joukossa 
on osa sellaisia, jotka on perustettu vasta viime vuoden lo
pulla ja tämän vuoden alussa, emme ole vielä tahtoneet 
merkitä niitä toimintaansa lopettaneiksi. Näin ollen voipi 
jäsenluvun hyvällä syyllä arvioida1 3,000.

AKATEMIAN STIPENDIRAHASTOON,
jota kartutetaan 1 mk. suuruisella'vuosittaisella jäsemverol- 
la, on myöskin siirretty naistenpäiväkukkien myynnillä saa
dut varat. Tämänkin rahaston tulot ovat ehtyneet, sillä 
tätä veroa eivät kalkki naisjaostot ole maksaneet. Pula
kauden vaikutuksesta ei naistenpäiväkukkaa ole myöskään 
mennyt kaupaksi niin paljoa, että olisi siitä voitu rahastoa 
kartuttaa. Akatemia-avustuksia on toimintakaudella jaettu 
v. 1933 iMiirjam iNikanderille Helsingistä ja Kirsti Laaksolle 
Jyväskylästä. V., 1934 ei stipendiä voitu ollenkaan jakaa.

LIITTO HANKKII NÄYTELMIÄ.
Yleensä on tunnettua miten suuri puute meillä on sopi

vista näytelmistä. Miten monasti esitetään aatteellisissakin 
juhlissa näytelmiä, joissa puhutaan aivan päinvastaista, kuin 
juhlan tarkoitus on ollut. Voidakseen hankkia naisosastoil
le sopivia näytelmiä, julisti liitto näytelmäkilpailun, joka to
sin ei tuottanut erittäin hyviä tuloksia, mutta niistä voitiin 
kuitenkin joitakin käyttää. Näitä näytelmiä on monistettu 
ja siten jaettu yhdistyksille 5 mk. hinnasta. Näitä on saa
tavissa: »Kaksi äitiä», »Naisen oikea paikka», »Ajan kas
vot», »Ahdinko», Kun lapset leikkivät isää ja äitiä», »Kun 
kahvinpöönästä tuli sinapinsiemen».

KUKKAISRAHASTO.
Viime liittokokouksen päätöksen mukaisesti on liittotoimi

kunta valmistanut kukkaisrahaston säännöt ja hankkinut 
lahjakirjoihin y.m. tarvittavat piirustukset. Mutta kun asia 
oli valmistumassa, selvisikin, että rahastolle olisi han
kittava sisäministeriön lupa, ettei jouduttaisi tekemisiin oi
keuslaitoksen kanssa. Sisäministeriössä selitettiin, että täl
laista rahastoa ei voida perustaa liiton yhteyteen, vaan on 
sitävarten perustettava säätiö, ja sille laadittava säännöt. 
Asia täytyi siis siltä kohdaltaan jättää liittokokouksen uu
destaan päätettäväksi.
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AVUSTUKSET.
Työnsä 'tukemiseksi on liitto saanut vuosittain avustusta 

valtiolta. Sisäministeriöltä 15,000 mk. pientenlasten hoidon 
neuvontaa varten, sekä maatalousministeriöltä 10,000 mk. 
kodinhoitokurssien avustamiseksi vuosittain.

Puolue on myöskin avustanut liittoa viime vuosina 15,000 
markalla.

Raittiusmäärärahoista on liitto saanut sosialiministeriöltä 
yhden kerran 5,000 mk.

O.T.Kdta on liitto saanut vuosittain avustusta 15,000 mk., 
joka on jaettu osastojen käsityöseuroille, jotka ovat valmis
taneet puutteessa oleville lapsille vaatteita.

Längmannin rahastosta sai liitto edelleen 4,000 mk. avus
tuksen, käytettäväksi lastenhoidon neuvontaan.

LIITÖN ARPAJAISET.
Toimintansa tukemiseksi järjesti liitto arpajaiset v. 1934 

aikana, arvan hinta 2 mk. Päävoittona 5,000 mk. Arpajai
set eivät saaneet kuitenkaan sitä kannatusta kuin odotettiin, 
vaikka arpojen myyntiaikaa pidennettiin kuluvan vuoden 
kesäkuun loppuun. Ylimääräisen palkinnon matkarahan 
Ruotsiin voitti Tiutisten naisyhdistys. Voittojen jako on vie
lä kesken, joten arpajaisten lopputulosta ei vielä voida ar
vioida.

30-VUOTIAITA YHDISTYKSIÄ.
Vuosien 1933—34 ja —35 aikana ovat seuraavat yhdistyk

set täyttäneet 30 vuotta: Lappeenrannan, Hämeenlinnan, 
Mikkelin, Porin, Kymintehtaan, Kuusankosken ja Haminan 
naisyhdistykset.

KIERTOKIRJEET JA JULISTEET.
Toimintakauden aikana on liittotoimikunta lähettänyt 

osastoille 18 kiertokirjettä, 3 kiertokirjettä työväenyhdistyk
sille, joista ensimmäinen koski kansainvälistä naistenpäivän 
viettoa, toinen Toverittaren levittämistä ja kolmas maaseu
dun naisten valistuspäivän järjestämistä. Vaalipiirikokouk- 
sille on lähetetty kaksi alustusta, jotka koskevat naisten va
listustyötä.

Julistuksia on annettu sekä valtiollisten että kunnallisten 
vaalien edellä.

I
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KIRJEENVAIHTO.
Liiton toimistoon on toimintakauden ajalla saa-punut eri

laisia postilähetyksiä 4,843 kpl.
Lähetetty: Paketteja 359, ristisiteitä 4,326, kirjeitä 2,418 

ja kortteja 1,355. Läheytksiä yhteensä 8,458.

Vastainen valistustyö.

Aikana, jolloin taantumus uhkaa hävittää kaiken sen. 
minkä työväenliike on pitkäaikaisella työllään luonut ja saa
nut aikaan, aikana, jolloin eräällä, yhteiskuntapiirillä on van
nottuna tehtävänä hävittää marxilaisuus tästä maasta, on 
välttämätöntä, että työläisnaiset suunnitellessaan vastaista 
valistustyötä tarkasti harkitsevat miten tällaisen ajan yli 
päästään.

Työmaateurori, työttömyys ja siitä johtuva hätä on teh
nyt työläiset airoiksi, etenkin järjestäytymisen suhteen. Kun 
vertaamme, miten meillä äänestäjien luku on niin paljon 
suurempi järjestyneiden lukua, huomaamme, että paljon oli
si tehtävä, jotta työväenluokan jäsenet saataisiin järjesty
mään sosialidemokraattien riveihin. Ennenkaikkea nuorien 
joukkoon saaminen on tärkein tehtävä tulevaisuuden valis
tustyötä suunnitellessa. On saatava työläiskodit tuntemaan 
sosialismi, on saatava sosialismi rakkaaksi elämänsisältöä 
antavaksi, niinkuin se monella on.

Sosialismin tunnetuksi tekeminen, sen vieminen lyöläisko- 
teihin on ollut liittoitoimikunnan pyrkimyksenä, sentähden 
on kasvatuskysymykseen kiinnitetty suurta huomiota. Että 
koteihin saadaan sosialismi tunkeutumaan, on saatava nai
set, ennenkaikkea perheenäidit, sen tuntemaan. Tämän täh
den olisi mielestämme kasvatuskysymykseen entistä enem
män kiinnitettävä huomiota.

Sen kasvatusohjelman lisäksi, jonka liittotoimikunta on 
hankkinut, olisi sosialistisesta kasvtauksesta saatava alustuk
sia, jotka lähetettäisiin jokaiselle yhdistykselle ja osastolle 
käsiteltäväksi.

Jokaisella järjestötehtävien kurssilla pitäisi kiinnittää eri
koisesti huomiota sosialistiseen kasvatukseen ja muidenkin 
kurssien ohjelmaan olisi kasvatuskysymys saatava, että nuo
ret naiset saataisiin innostumaan järjestötyöhön.

Toimintakertomuksessa näkyy miten liittotoimikunta on 
koettanut saada yhteistyötä puolue- ja vaalipiiiritoimihun- 
tain kanssa. Muutamat liiton kiertokirjeet on puoluetoiimikun-



23

nan välityksellä lähetetty kaikille puoluejärjestöille, Iällä ta
valla on kiinnitetty huomiota naisten1 järjestäytymiseen. 
Samoin on yhteisiä järjestötyöntekijäin kursseja järjestetty, 
ja olisi tällaisia kursseja edelleen jatkettava vieläpä suurem
massa määrässä kuin1 tähän asti.

Kotitalouskursseja olisi jatkettava, mutta määräämättä 
kiinteästi, kurssien pituutta, se saisi; jäädä paikallisten järjes
töjen ja liiittotoimikunnan päätettäväksi;.

Saadaksemme valistustyön tehokkaammaksi ja yhdenmu
kaisemmaksi olisi mielestämme järjestettävä päivän tai pa
arin kestäviä naisten nuevottelukokouksia eri puolilla maata 
suuremmille paikkakunnille ja kehoitettava ympäristön nai
sia niille saapumaan. Kokouksiin olisi järjestettävä kasva
tus-, huolto- y.m. kysymyksistä esitelmiä ja alustuksia. Ko
kouksen yhteyteen voitaisiin järjestää valistustilaisuuksia.

Valistustyöstä keskusteltaessa olisi kiinnitettävä entistä 
enemmän huomiota oman äänenkannattajan levittämiseen 
ja sen tunnetuksi tekemiseen. Siitä on toivottu saatavan 
työläiskotien perhelehti. Mitä suuremman levikin lethti saa, 
sitä monipuolisemmaksi kuvituksen y.m. suhteen lehti muo
dostuu ja silloin voidaan asettaa yhä suurempia vaatimuk
sia sille. Jos aiomme saada sosialismin leviämään yhä sy
vemmälle ihmisten tietoisuuteen, on meidän huolehdittava, 
että työläiskodit hylkäävät kaikki ala-arvoiset ajanvietelu- 
kemiset ja sijalle hankitaan arvokkaampaa lukemista. Mie
lestämme ei ole tehty kaikkea työväen kirjallisuuden ja leh
tien levittämiseksi, sentähden olisi v. 1929 liittokokouksessa 
Toverittaren suhteen tehtyä päätöstä kiinteämmin vaaditta
va noudatettavaksi.

Kertapuhujia tulee liittotoimikunta lähettämään suurem
piin ja tärkeämpiin tilaisuuksiin, jos; tavallisiin iltamiin pu
hujia pyydetään, on yhdistyksen itse korvattava matka- ja 
päiväkulut.

Kehitys kulkee eteenpäin valistustyönkin alalla, useam
milla liitoilla on jo uudempia valistustyön välineitä, kuten 
elokuvat y.m., naisliikkeenkin alalla olisi otettava käsiteltä
väksi miten olisi mahdollista saada liitolle oma elokuvakone 
Ja elokuva, joka esittäisi naisten toimintaa;, sekä muitakin fil
mejä, joita voitaisiin käyttää valistus'- ja kasvatustyössä hy
väksi.

Edelläolevan perusteella ehdotamme:
1) Sosialistisen kasvatustyön tehostamiseksi olisi ker-

hotyöhön kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.
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2) On järjestettävä naisten neuvottelutilaisuuksia eri 
puolille maata.

3) Yhteistyötä puolueen eri järjestöjen .kanssa on jat
kettava entistä kiinteämmin kurssien, neuvotteluko
kouksien y.m. muodossa.

4) Kertapuhujia lähettää liittotoimikunta vain erikoi
sissa tapauksissa, tavallisiin iltamiin pyydetyt puhujat 
on järjestöjen itsensä, kustannettava.

5) Saadaksemme valistustyön tehokkaammaksi olisi
ryhdyttävä hankkimaan liitolle omaa elokuvakonetta 
ja elokuvaa. Liittotoimikunta.

Naisten vaalitoiminta.

Tulevan kesän eduskuntavaalit askarruttavat nyt jo puo
lueväen mieliä ja meidän naistenkin on ajoissa valmistaudut
tava niihin. Tässä valmistautumistyössä on pidettävä sil
mällä ensiksikin sitä, että saadaan naisia riittävästi listoille 
ja toiseksi sitä, että naiset saadaan äänestämään kyllin tehok
kaasti, niin että ehdokkaat saadaan myöskin valituiksi edus
kuntaan.

Naisten saaminen listoille kyltin huomatuille ja valituksi 
tuloon vaikuttaville paikoille on tietenkin ensimmäisiä tehtä
viä, joista on huolehdittava. Vuoden 1933 eduskuntavaa
leissa oli naisia ehdokkaina jo melkein kaikissa vaalipiireis
sä sos.-dem. listoilla, mutta muutamissa piireissä ne olivat 
vain eräänlaisina näyte-esineinä, joilla ei alunperinkään ol
lut mitään valituksitulon mahdollisuutta. Tämä johtuu en
siksikin siitä, että naisten järjestäytyminen on niin heikkoa, 
sekä siitä, että naiset eivät kyllin tehokkaasti ota osaa puo- 
lueäänestykseen. Nämä ovat seikkoja, jotka on ajoissa otet
tava huomioon ja kussakin naisyhdistyksessä ja jaostossa 
keskustelun alaisiksi, jotta asiaintilaan saataisiin korjausta.

Usein valitetaan sitä, että syynä huonoihin tuloksiin puo- 
lueäänestyksisisä1 on se, että naisehdokkaita asetetaan alun
perin liian paljon, joten äänet hajaantuvat, eikä yksikään eh
dokkaista pääse kyllin korkealle tullakseen edes kysymyk
seen listoja laadittaessa. Tällä asialla saattaa olla puolensa 
silläkin, mutta toiselta puolen on huomattavissa, että liian 
supistettu ehdokaspiiri on myöskin omiaan kuolettamaan 
harrastusta, koska naiset arvelevat, että tuo yksi ehdokas 
nyt saadaan läpi ilman muuta, antavatham jotkut miehetkin 
äänensä hänelle. Yhden ehdokkaan asettaminen on myös-
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kin sikäli kohtalokasta, ettei sitten ole varalle jäävissä edus
tajissa yhtään naista, jos kolmivuotiskauden aikana sattuisi 
joku edustajapaikka syystä tai toisesta vapautumaan. On 
siis tarkkaan harkittava miten ehdokkaiden asettelussa me
netellään, mutta1 käsitykseni mukaan ei olisi kuitenkaan ra
joituttava ainoastaan yhden tai kahden ehdokkaan asettami
seen, koska se alunperin näyttää siltä, kuin eivät naiset luot- 
taisikaan omiin voimiinsa pitemmältä.

Ehdokkaiden asettelussa ja puolueäänestyksen valmiste
luissa suoritettava ennakkovalmistelu on jätettävä naisten 
piiritoimikuntien tehtäväksi. Kyllin ajoissa, ennen ehdok
kaiden asettelua, on järjestettävä naisten neuvottelukokouk
sia, joissa sovitaan yhteisistä ehdokkaista. Näissä piireissä, 
joissa ei ole naisten piiritoimikuntia eikä jaostoa, voivat suu
remmat yhdistykset liittotoimikunnan myötävaikutuksella 
järjestää tällaisen neuvottelukokouksen. Tärkeätä on, että 
kaikki naisyhdistykset, mikäli mahdollista, saadaan neuvot
teluihin, sillä usein on käynyt niin, että sivussa pysyneet ei
vät myöhemmin ole katsoneet tehtyjä päätöksiä itseensä 
nähden sitoviksi.

Vuoden 1933 eduskuntavaaleissa käytettiin useissa vaali
piireissä n.s. yhden hengen listoja. Ne eivät suinkaan käy
tännössä osoittautuneet ainakaan naisten kannalta erikoisen 
hyviksi, sillä useat piirit jäivät kokonaan vaille naisedusta
jaa, vaikka puolueäänestyksen mukaan kahdenkin olisi pi
tänyt tulla valituksi. Yhden hengen listat eivät vastaisuu
dessakaan tarjoa mahdollisuuksia kyllin määrätietoiseen ja 
puoluetyöni kannalta tärkeään, puolueäänestyksen mukaiseen 
tulokseen, joten naisten olisi syytä kaikissa piirikokouksissa 
vaikuttaa siihen, että listat olisivat kahden hengen listoja, 
jollaisia nykyisen vaalilain jpukaan saadaan asettaa.

Itse vaalitoimintaan nähden on tietysti ajoissa myöskin 
laadittava toimintasuunnitelma. Tämä tehtävä on jätettävä 
liiltotoimikunnalle, jonka on hyvissäajoin julaistava kehoi- 
tus vaalitoimintaan ryhtymisestä ja annettava ohjeita käy
tännöllisten tehtävien suorittamisessa. Valistustyössä on 
käytettävä kaikkia ennen koeteltuja hyväksi tunnettuja kei
noja, mutta on myöskin jatkuvasti pyrittävä kehittämään 
uusia menettelytapoja. Suullinen valistustyö, puheet ja ko- 
tiagitatio, lentolehtiset, sanomalehdet ja mainokset, kaikki 
ne sopivat käytäntöön, nyt niinkuin aikaisemminkin. Sos.- 
aem. Työläisnaisliitolle asettaa tietysti varojen vähyys estei- 
*ä agitation toimeenpanolle, mutta järjestöjen ja niiden jä-
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senten uhrautuvaisuuden avulla voidaan varmasti saada hy
viä tuloksia aikaan. Erikoisen lentolehtisen kustantaminen 
naisille, kuten viime vaalien edelläkin on varmasti, hyvä toi
menpide, mutta erikoisen mainosjulisteen laatiminen on suo
siteltavaa ainoastaan siinä tapauksessa, että siitä saadaan 
hyvä ja silmiinpistävä, niin ettei se häviä vaalien aikana le
vitettävien, parempien ja loistavampien mainosten joukkoon 
huomaamattomaksi.

Mutta tärkeintä on henkilökohtainen valistustyö. Siinä 
suhteessa on meillä jokaisella tilaisuus tehdä työtä vaalitoi- 
minnan hyväksi verrattain vähin kustannuksin, sillä sitä voi
daan tehdä joka paikassa missä kaksi tai1 kolme kokoontu
vat. Jo ennen, vaaleja on hyvä ottaa se puheeksi, milloin 
sopiva tilaisuus tarjoutuu, mutta vaalipäivänä on erikoisesti 
kaikkialla koetettava pitää silmällä ettei kukaan lähimmäs
sä ympäristössään jätä äänioikeuttaan käyttämättä. Jos 
naisten osanotto vaaleihin saadaan nousemaan vaikkapa 
vaan 10 % :11a ja tämä lisäys saadaan äänestämään sosiali
demokraatteja, on vaalivoittomme varma.

Lähimmiksi ohjeiksi järjestöille ja liittotoimikunnan» tule
vaa vaalitoimintaa, varten ehdotamme hyväksyttäväksi seu- 
raavaa:

Naisten piiritoimikuntien on ennen ehdokasehdok- 
kaiden asettelua järjestettävä piirittäisiä naisten neuvot
telukokouksia, joissa sovitaan ehdokkaista, Sos.-dem. 
Työläisnaisliiton antatnien ohjeiden mukaisesti. Niissä 
piireissä, joissa ei ole piiritoimikuntaa, hoitaa liittotoi
mikunta alotteen neuvottelukokousten järjestämisessä.

Osastojen ja jaostojen jäsenten on viimeistä naista 
myöten otettava osaa puolueäänestykseen, niin että 
naisten ehdokkaat tulevat huomioonotetuiksi.

Liittotoimikunnan tehtävänä on lähemmän vaalitoi- 
mintasuunnitelman laatiminen ja sen, esittäminen yksi
tyiskohtaisesti kussakin naisten piirikokouksessa.

Jokainen liittomme jäsen työskentelee kaikin voimin- 
sa näiden suunnitelmien, toteuttamiseksi ja toimii hen
kilökohtaisesti naisten vaaliharrastusten herättämisek
si kodeissa, työpaikoilla ja kaikkialla, missä siihen ti 
laisuus, tarjoutuu, niin että naisten osanotto vaaleihin 
saadaan voimakkaaksi ja sosialidemokratian vaalivoitto 
varmistetaan.

Sos.-dem. Tiiöläismiisliiton toimikunta.
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Tulliverotusta huojentamaan.

Suomi, joka ennen kuului alhaisten tullien maihin, kuuluu 
nyt niihin maihin, joissa tullit ovat korkeat. Tilastot osoit
tavat, miten tuontitullit ovat meillä itsenäisyytemme alku
vuosista lähtien kehittyneet kansalle ylivoimaisiksi. Tär
keimmistä kulutustarvikkeista, kuten syömäviljasta, rukiis
ta, on kannettu tullia yli 100 prosentin. Ja sokeri ja kahvi, 
niissähän tullia on koroitettu huomattavasti, ollen sokerista 
jo 300 %. Tulliverotus on tällä kertaa niin korkea, että 
se nousee noin 400 markkaan jokaista maan asukasta 
kohden, lapsetkin mukaanluettuina. Tällainen suhde 
on luonnoton, joten on korkea aika ryhtyä tullivero
tusta lieventämään, samoinkuin muitakin välillisiä veroja. 
Tulliverotukseen nähden on vielä huomattava, että tärkeim
mät verot on asetettu niille nimikkeille, jotka ovat välttämät- 
tömyyskulutuksia jokaiselle, kuten syöimäviljai ja monia 
muita, joita vähävarainen kuluttaa yhtä paljon kuin varak
kaampikin ja joutuu siten varattomuudestaan huolimatta 
maksamaan saman verran tulliveroa kuin varakaskin. Kun 
lisäksi lapsirifckaat perheet ovat tavattavissa vähävaraisten 
kansanluokkien keskuudessa, muodostuu välillinen verotus 
sitä epäoikeudenmukaisemmaksi. Kansa ei yksinkertaisesti 
jaksa kantaa enää sitä suurta verorasitusta, mitä tullivero
tus meillä nykyään tietää, eikä myöskään tyydy siihen epä
oikeudenmukaisuuteen, mitä tulliverotus vähävaraiselle 
kansanluokalle merkitsee.

Yllä esitetyn perusteella esitämme sos.-dem. Työläisnais- 
liiton edustajakokouksen harkittavaksi,

eikö olisi syytä kiinnittää niinhyvin yleisen mielipi
teen, maan hallituksen ja eduskunnan huomiota tähän 
asiaan jia esittämällä jiyrkkä vaatimus, että tullitariffi 
jo tänä vuonna uudelleen muokataan siinä mielessä, 
että raskas ja kaikin puolin kohtuuton tulliverotus 
saadaan huomattavasti laskemaan.

Messukylän Sos.-dem. Naisyhdistys r.y.

Liittotoimikunta viittaa seuraavaan liittotoimikunnan laa
tunaan alustukseen samasta asiasta.

I
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Tullirasitusta on tuntuvasti alennettava. 
Verotus kokonaisuudessaan saatettava 

oikeudenmukaiselle pohjalle.

Kaikissa eri maissa on. tullikysymyksiin kiinnitetty mitä 
vakavinta huomiota. Kansainväliset kauppakonferenssit 
ovat kokoontuneet käsittelemään yhteisiä taloudellisia kysy
myksiä, joista tulli ja kauppasopimukset ovat muodostaneet 
kokouksen ohjelmasta tärkeimmän osan. Luonnollista on, 
että eri maiden työläiset kokouksissaan ovat myöskin jou
tuneet käsittelemään heidän elämäänsä niin syvästi vaikut
tavaa tulliverotusta ja etsimään keinoja millä väärä ja epä
oikeudenmukainen verotuspolitiikka saataisiin poistetuksi.

'Mitä oman maamme verotusoloihin tulee, min on niissä 
vuosikymmenien ajan vallinnut väärä ja vahingollinen kehi
tyssuunta. Välilliset verot, ennenkaikkea vähävaraisen kan
san välttämättömät kulutustarpeet, ovat tulleet mitä ras
kaimman verotuksen alaiseksi. Jopa siinä määrin, että se 
suorastaan jäytää kansan elinvoimia, tuhoten sen älyllistä ja 
fyysillistä kuntoisuutta.

Tämän valitettavan asiantilan korjaamiseksi on työväestö 
kokouksissaan ja muussa julkisessa toiminnassaan vaatinut 
kiireellisiä toimenpiteitä verotusolojen saattamiseksi sille 
pohjalle, että taloudellisesti vahvemman väestönosan kan
nettavaksi, tulojen ja omaisuuden mukaan, tulisi verotuksen 
raskain osa. Eduskunnassa on sos.-dem. eduskuntaryhmä 
aloittein, anomuksin ja muin toimenpitein koettanut saada 
oikeutta aikaan. — Mutta turhaan, sillä ne, joilla on ollut 
hallitustuolit ja eduskunnan enemmistö, ovat olleet kuuroja 
kaikkiin niihin vaatimuksiin nähden, jotka1 pikkasenkin oli
sivat työläisten elämää helpottaneet. Jatkuvasti on vain 
veroikuorimaa lisätty ja niin ollaan siinä tilassa, että. valtion 
menojen peittämiseksi kootaan suurin osa tulliverotuksella. 
Ja tämä saman aikaan, jolloin työläisten palkat on painettu 
alle kaiken alkeellisimmankin elämisentason. Että näin on, 
siitä esitettäköön muutamia tilastotietoja erilaatuisten vero
tulojen suuruudet viimeiseltä kymmeneltä vuodelta.

Vuosi
Välittömiä

veroja
Välillisiä

veroja
Sekaluontoisia

veroja Yhteensä
1924 . . . . .... 462,8 1132,1 148,2 1743,1
1926 . . . . .... 428,1 1205,9 179,8 1813,8
1928 . . . . .... 566,5 1604,7 290,8 2462,0
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-joan ......... . . 604,6 1615,5 199,1 2419,2
1931 .......... . . 492,2 1348,6 192,8 2033,6
1932 .......... . . 440,1 1280,9 183,1 1904,1
1933 .......... . . 458,8 1521,3 171,3 2151,4
1934 .......... . . 485.0 1815,6 165,7 . 2466,3

Eri verotajietn osuus prosenteissa kokonaistuotosta.

Välittömiä Välillisiä. Sekaluontf
Vuosi veroja veroja veroja ^^Siteensä

1924 .......... .............  26,6 64,9 8,5 100.0
1926 .......... .............  23.6 66,5 9,9 100,0
1928 .......... .............  23.0 65,2 11,8 100,0
1930 .......... .............. 25,0 66,8 8,2 100.0
1931 .......... .............  24,2 66,3 9,5 100.0
1932 .......... .............  23,1 67,3 9,6 100.0
1933 .......... .............. 21,3 70,7 8,0 100,0
1934 .......... .............. 19,7 73,6 6,7 100.0

Luvuista' nähdään, että välillisten verojen osuus on vuoden 
1924 jälkeen yhä vain kasvanut ja muiden verojen suhteelli
sesti laskenut. Vuonna 1934 välilliset verot tekevät jo lähes 
kolme neljäsosaa kaikista neroista ja väMjHömipn nerojen 
osuus on laskenut alle viidennen osan. Tämän1 kehityksen 
on aiheuttanut erikoisesti pulavuosina tehdyt tuontitullien 
korotukset sekä uudet ja lisätyt valmisteverot.

Työväelle ja yleensä vähävaraisille kansankerroksille käy 
välillinen verotus erittäin tuhoisaksi silloin, kun se kohdis
tuu juuri kaikkein välttämättömiin elintarvikkeisiin tai mui
hin yleiseen käyttöön levinneisiin tavaroihin, joiden kulu
tusta ei voida välttää. Meillä on välillisen verotuksen esi
neinä juuri tällaiset tavarat. Vuonna 1934 oli yksistään 
tuontitullien tuotto allamainituista tavararyhmistä:

Vilja- ja vilja,tuotteet .................  284 milj. mk.
Sokeri ........................................... 354 » »
Kahvi ............................................  204 » »
Tupakka ....................................... 81 » »

Yhteensä 923 milj. mk.

Kun tuontitulli mainittuna vuonna tuotti kaikkiaan 1485,8 
milj. markkaa, oli siitä siis 62,1 % eli lähes -kaksi kolmas
osaa saatu edellämainittua neljää, kaikiken kansankerrok
sien kulutuksessa olevaa tavararyhmää verottamalla. Näky-
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mättömäksi jää tällöin tietysti se verotus, jota kuluttajat jou
tuvat maksamaan kotimaisten! tuottajien hyväksi tullimak
sun johdosa koihonneiden hintojen vuoksi. Kun esim. leipä- 
vilja jo suurimmaksi osaksi tuohettaan kotimaassa ja vain 
pienempi osa on tulhbialaistta tuontiviljaa, jää valtion saamia 
leipätulli, 284 milj. mk., varjoon sen summan rinnalla, mitä 
kuluttajat todeillisiuudessa ovat maksaneet veroa viljoin hin- 
nankoroituksen johdosta. Maataloustuottajat korjaajatkin 
varsin runsaan sadon voimassaolevan tullipolitiikan avulla.

Kun melkein kalkki välttämättömät kulutustarpeet ovat 
tullien, valmisteverojen ja vientipalkkioiden alaisia, ei veron 
välttäminen kaikkein köyhemmällekään ole' mahdollista. 
Lisäksi kohtaa' verotus suuriperheisiä, muutenkin ahtaissa 
oloissa eläviä työläisperheitä vielä ankarammin kuin muita. 
Mitä useampi leipä, rasva ja sokerikilo perheeseen ostetaan, 
sitä suurempi on perheen suorittama tullivero. Yhteiskunta 
antaa siis lapsirikkaille perheille aivan toisenlaisen palkkion 
kuin pitäisi.

Mitä tulee siihen kuinka paljon eri vaurausluokat suorit
tavat vuosittain tulliveroa, niin siitä antaa toht. Harmajan 
äsken julkaisema tilasto perinpohjaisen ja selventävän ku
van niiden tutkimusten tuloksena, jotka on toimeenpantu 
tullirasitusten suuruuden selvillesaamiseksi eri tuloluokissa
v. 19'28—1934. Sen mukaan maksoivat eri 
kuuluvat normaaliperheet tulliveroina:

tuloluokkiin

Tulliveroa mk. % kokonaismen.
Tuloryhmä 1928 19314 1928 1934

Virkamiehet . ......... 1,683: 17 2,963: 44 3,1 6,8
Toimenhaltijat . .... 1,394:82 2,544: 63 4,1 9,4
Teollis, työläis. .... 1,207:85 2,233: 83 4,8 11,1
Maatal. työläis. .... 1,158:86 2,290: 65 7,1 17,5

Edelläolevissa luvuissa kiinnittää erikoisesti huomiota ve
romäärien tasaisuus tulojen erilaisuudesta huolimatta, Mut
ta kokonaismenoihin verraten kasvaa suhteellinen vero-osuus 
jyrkästi eri tuloryhmissä. Virkamiesten tulliverotuksen suu- 
ruuttaa osoittaa vuonna 1934 prosenttiluku 6,8. Toimenhal
tijoilla se on 9,4, teollisuustyöläisillä 11,1 ja maataloustyö- 
läisillä — sikäli tietysti kuin he eivät ole luontaispalkkauk- 
sen varassa,— 17,5. Tässä juuri ilmenee se välttämättömiin 
ja yleisesti käytettyihin tarvikkeisiin kohdistuvan verotuk
sen luonnottomuus: veron suhteellinen osuus kasvaa tulon 
pienentyessä! Mitä pienempi on palkka, mitä suurempi on
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]apsijoukko, sitä raskaampi vero. Maataloustyöläiset ja 
muut hediin verrattavat, joiden vuosiansio on keskimäärin 
6 000—10,000 mk., joutuivat v. 1934 suorittamaan kaikista 
kulutustarpeista tulliveroa 2,235--3,000:—, tehden se pro
senteiksi laskettuna heidän tuloistaan noin 30—50 %. Kun 
näin on, niin silloin pitäisi jokaisen tunnustaa se vääryys, 
joka kohdistuu köyhään kansaan ja toimia sanotun vääryy
den poistamiseksi.

Porvarillisilta piireiltä on kuitenkin turhaa tätä' odottaa. 
Edes pahimpia epäkohtia ei siltä taholta1 olla valmiita kor
jaamaan. Todistuksena tästä on m.m. se, että kun hallitus, 
sen ehdotuksen mukaisesti, jonka sos.-dem. eduskuntaryhmä 
sai v. 1934 valtiopäivillä päätökseksi tullimaksujen alentami
seksi, on ehdottanut noin 50 roilj1. mk. tullivähennyksiä ensi 
vuodelle, niin tällainen pieni vähennysehdotuskin on nostat
tanut, varsinkin maataloustuottajat kovaan sotaan sanottuja 
ehdotuksia vastaan1. Kun ottaa huomioon sen korkean tulli- 
suojan mikä vähennysehdotusten jälkeen, niin pieniä ne 
ovat, vielä jää, sekä sen, että maa- ja karjataloustuotteiden 
vientipalkikioiksi v. 1936 ehdotetaan lisäksi 120 milj. mk., 
niin pitäisi totisesti sillä taholla tyytyväisyyden vallita.

Mutta työväestö ei voi olla tyytyväinen. Työläiskotien ta
loudelliseen asemaan on saatava kiireellisesti tuntuvia paran
nuksia. Samalla kun määrätietoisesti pyritään palkkatason 
kohottamiseen on verotus ja ennen kaikkea tärkeisiin kulu
tustarpeisiin kohdistuva verotus kiireellisesti alennettava ja 
asteettain kokonaan poistettava, samalla kun on ryhdyttävä 
koko verotuspolitiikan perinpohjaiseen, kansan eri vauraus- 
luokkien1 oikeudenmukaisesti kohdistuvan verotuksen ai
kaansaamiseksi.

Edellä olevan perusteella, ottaen huomioon sen, että työ
läisnaiset vain hyvin järjestyneinä ja tietoisin joukoin voivat 
edistää työväenluokan suurten kysymysten onnellisen rat
kaisun saamista, kehoittaa kokous kaikkia työläisnaisia en
tistä enemmän liittymään omiin järjestöihinsä ja taistele
maan kaiken sen vääryyden poistamiseksi, mikä m.m. ve
rotuksen alalla vallitsee. Suuriin kuluttajajoukkoihin koh
distuva, sen tervettä kehitystä ehkäisevä turmiollinen vero- 
tuspoliti-ikka on saatava loppumaan. Verotus on vihdoinkin 
siirrettävä taloudellisesti vahvemman väestöosan kannetta
vaksi. Kokous esittääkin yhtenä tärkeämpänä vaatimukse
naan,

että vähävaraista kansaa raskaasti rasittavat tulli- 
y.m. välilliset verot on kiireimmiten tuntuvasti alennet-
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tava ja asteettain kauppasopimuksin y.,m. toimenpitein 
kokonaan poistettava, ja

että valtion verotusjärjestelmä on kiireellisesti koko
naisuudessaan uudistettava, ottamalla siinä huomioon 
veronmaksajain veronmaksukyky ja> ansiottoman ar
vonnousun verottaminen.

Liittotoimikunta.

Mitä vaatimuksia meidän on asetettava 
asunnollemme?

Asuntokysymys on osa kulttuurikysymystä, sillä sitä mu
kaa kun sivistystaso kohoaa, sitä mukaa vaaditaan ja saa
daan parempia asuntoja. Jota alhaisemmalla sivistysasteel- 
la kansa on, sitä huonommin asutaan.

Usealla on käsitys, että asuntokysymys on jokaisen yksi
tyinen asia, koska jokaisella on tilaisuus asua niin hyvin ja 
avarasti kuin haluaa ja varat myöden antavat. Ja totta onkin 
että asuntokysymystä ei käden käänteessä voida ratkaista, 
mutta vähimmät vaatimukset asunnon suhteen voidaan mää
ritellä, koska ne ovat yhteiskunnallista laatua. Tärkeimmät 
niistä ovat terveydelliset,, siveelliset ja sivistykselliset näkö
kannat. Eräässä puolivirallisessa tilaisuudessa lausuttiin, että 
»alhainen asuntotaso joht /u osaksi taloudellisesta ahdingosta, 
osaksi asuntohygieniaan kohdistuvasta mielenkiinnon puut
teesta ja — huonoista asuntotavoiista». Emmekä voine väit
tää etteikö tämä lausunto olisi oikea.

On kyllä totta että meillä on vielä suuret joukot työläisiä 
jotka eivät ymmärrä avarampien asuntojen merkitystä, kos
ka eivät ole viellä oppineet arvioimaan, mitä asunto ihmiselle 
oikeastaan merkitsee. Silloin, kun työaika oli aamusta ai
kaisin iltaan myöhään, eihän koskaan ollut aikaa edes kun
nollisesti levätä, ei asuntokysymys ollut polttava. Mutta sen 
jälkeen kun on ruvettu työoloja järjestämään, jää työläisil- 
lekin joitakin hetkiä lepoon, virkistykseen ja lukemiseen. 
Mutta jos on vain yksi ainoa huone käytettävänä ja jos on 
perhettä, niin silloin ei levosta, vielä vähemmin lukemisesta 
voi olla puhettakaan. Eräs maaseutunainen kirjoittaakin 
samasta asiasta hyvin sattuvasti sanoen: »'On kauheata aja
tella yhden huoneen asuntoja. Muutaman neliömetrin alalla 
synnytetään, sairastetaan ja kuollaan, syödään, työskennel
lään, maataan, eletään avioelämää lasten todistajina ollessa 
loppumattomiin. Ihme ettei ihmisistä tule mielipuolia vie
läkin suuremmassa määrässä sellaisissa oloissa.»
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Jos katselee meidän maamme asuntojen kehitystä niin huo
maa miten aikaisempina aikoina käsitettiin, että työläiselle 
riitti yksi ainoa huone asuttavakseen, oli perhe kuinka suuri 
tahansa. Ja tämän periaatteen mukaan rakennuttivat teh
taan omistajat työväikensä asunnot. Oli luonnollista, -että 
palkat arvioitiin sen mukaan, nyt on jo kuitenkin näkyvissä 
pyrkimyksiä parempaan, eräät -teolli-suusyhitym-ät ovat viime 
aikoina rakentaneet kahden jopa kolmen huoneen asumuk
sia työväelleen.

• Mutta asuntokysymys ei ole sillä ratkaistu, mitä jotkut 
teollisuus-yhtymät, jotka tahtovat käydä valistuneista työn
antajista, tekevät, vaan riippuu sen ratkaisu siitä, miten työ
väestö -itse suhtautuu tähän- kysymykseen, mitä vaatimuksia 
kansa asunnolleen asettaa. Tätä tosiasiaa ei pysty kumoa
maan sekään, että palkkataso on- t-ällä kertaa niin- alhainen, 
että se määrää miten voimme asua. Sillä asuntotasoa ei 
voida kohottaa, jos ei kansa- itse ymmärrä mitä vaatimuksia 
meidän on asunnollemme asetettava.

Meillä on työläisten- kannalta asuntokysymykseen kiinni
tetty aivan 1-i-ian vähän huomiota, -vaikka meidän asunt-o-- 
olo-mme ovatkin paljon huonommalla kannalla -kuin muis-sa 
pohjoismaissa. Jos tahdomme tietää miten meillä asutaan, 
on paras -katsoa -miten työläiset asuvat Helsingissä, maam
me pääkaupungissa. Vuoden 1930 tilaston mukaan o-li 
kaikissa asunnoissa- kokonaista 36 % yhd-enhuoneen -asun
toja, ja niistä 78 % oli sisustettu1 kei-ttiöhuoneiksi, siis tar
koitettu perheasunnoiksi. Näissä- keittiö-asunnoissa asui v. 
1930 44,795 henkeä-,, eli 21,4 % koko silloisesta väestöstä.

Mutta asunto-vaikeudet eivät lopu vielä tähän, sillä vielä 
on jälellä yksi kaikkein -turmiollisimpia- asu-ntomuo-toja, ni
mittäin asukkijärjestelmä. V. 1930 tilaston mukaan asui 
pääkaupungin köyhälistön asunnoissa, siis yh-den huoneen 
asunnoissa 4,6-90 perheellä asukkeja, ja kun asukkien luku
määrä nousi 6,607, tuli toisille yhdenhuoneen haltijoille 
useampia k-uin yksi asukki.

Yksi asuntouudistuksien- tärkeimpiä seikkoja on asunnon 
hygieninen- puoli. Tässä suhteessa viitataan tohtori Jääske
läisen kirjoitukseen To-verittaren asuntolkulttuurin-umerossa, 
missä hän suurella asiantuntemuksella kirjoittaa, miten ah
das asunto on kodin kirous-, mitert henkinen kulttuurimme 
ya-atii avarampia asuntoja, miten huonot kodit ovat tautien 
Ja rikollisuuden tyyssijoja. Raitista- ilmaa ja aurinkoa on 
hänen vaatimuksensa, ja tähän vaatimukseen yhtynemme 
jokainen.

3
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Tällainen on1 siis1 meidän nykyinen asuntotasomme. Että 
parempiosainen työväestömme asuu nyt jo paremmin, on 
luonnollista, siihen emme tämän yhteydessä1 kajoa. Vaan 
sen sijaan olisi meidän luotava itsellemme' tulevaisuuden oh
jelma, katsottava, mitä vaatimuksia me voimme asunnollem
me asettaa.

Varakkaimmissa maissa, kuten Amerikassa, asettavat työ
läiset vaatimuksikseen, että1 asunnon tulee1 sisältää vähin
tään1 4—5 huonetta, jolloin vaatimusta perustellaan sillä, että 
lapsilla ja erittäinkin' eri sukupuolilla tulee olla eri makuu- 
suojat. Katsotaan, että kun lapset tulevat 8—10 vuotiaiksi, 
pitää heille järjestää eri makuuhuoneet.

Samaan tapaan asutaan Englannissa, jossa työläisnaiset 
ovatkin laatineet itselleen asunto-ohjelman, jossa vaaditaan 
4—5 huonetta asuttavaksi. Meillä pelotellaan sillä, että asu
mukset tulevat niin kalliiksi,, ettei kannata1 laittaa erillisiä, 
huoneita', mutta tekniikka menee täälläkin voimakkaasti 
eteenpäin. Lähimmässä tulevaisuudessa voidaan keksiä 
sellainen rakennusaine, joka tulee niin halvaksi, että voi
daan ajatella aivan uutta rakennusmenetelmää ja keskus
lämmitystä, joka tekee mahdolliseksi pienienkin huoneiden 
rakentamisen, jolloin voidaan ajatella erillisä makuusuojia- 
kin. Kuinka ihanaa olisikaan, jos olisi eri huone, jonne per
heen isä tai äiti voisi vetäytyä lepuuttamaan hermojaan jok
sikin aikaa, ja johon lapset voivat mennä läiksyjään luke
maan kouluaikanaan. Mikään ei ole mahdotonta, vaan on 
siihenkin valmistauduttava.

Oikein jä avarasti asumiseenkin tarvitaan oppimista.
Eräältä tehtaalta kerrottiin, että oli rakennettu kahden 

huoneen huoneustoja työväelle, olipa vielä kaksi eri sisään- 
käytävääkin, ja pieni lasikuisti kamarin sisäänkäytävän puo
lella. Mutta perhe asusti keittiössä, oli niin mukavaa olla 
yksissä lämpöisissä, siihen oli totuttu. Kamarihuone pidet
tiin kylmillä, pidettiin vierashuoneena, joka sitten, jos joku 
vieras olisi tullut, olisi se lämmitetty. Mutta kerrotaan, että 
tehtaan johtajan pisti päähän nähdä, miten hänen työväken- 
sä asui niitä uusia asuntoja, joita he olivat rakennuttaneet, 
mutta hän tapasi vain keittiöön vievän tien lumesta vapaa
na ja keittiön lämmitettynä, lasikuistin täynnä romua. Ker
rotaan tehtaan johtajan antaneen työnjohtajalleen määräyk
sen, että hänen on valvottava, että tehtaan rakennuttamia 
molempia huoneita asutaan, muuten ne otetaan heiltä pois.

Niin tällaistakin suattaa tapahtua, vaikka tämä tapaus on
kin enempi poikkeustapauksiin kuuluva, niin se osaltaan
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selittää sen, miksi meidän kansamnip tyytyy ilman vastalau
seita asumaan.

Meidän köyhässä maassamme ei voitane asettaa suuria 
vaatimuksia, mutta kuitenkin täytyy meidän vaatia,, et
tä perheellä, jossa on lapsia, täytyy olla mahdollisuus 
useampaan huoneeseen. Keskustellessani arkkitehtien kans
sa asiasta, jossa tiedustelin, minkälaisia vaatimuksia työläi
set voivat asunnolleen asettaa, he vastasivat, että perheellä, 
jolla on lapsia, pitäisi olla mahdollisuus useampaan huonee
seen, niin että aikuisille lapsille voitaisiin saada erilliset ma
kuupaikat. Arkkitehdit sanoivat, ettei sen tarvitse välttä
mättä tietää ylettömän suurta pinta-alaa, koska kaikki riip
puu järjestelystä, sen tarkoituksenmukaisesta suunnittelus
ta. Ratkaisun vaikeus on kyllä siinä, että erisuuruiset 
perheet tarvitsevat erisuuruisia asuntoja. Perhe, jolla ei ole 
lapsia, tulee toimeen paljon pienemmällä asunnolla kuin 
perhe, jolla on 5—6 lasta, joten oikeastaan pitäisi päästä 
siihen, että kunnat omistaisivat asuntoja, jotka olisivat eri
suuruisia, ja jolloin isoperheisille annettaisiin isompi asunto, 
ja pieniperheinen saisi tyytyä pienempään. Mutta isoper- 
heise-n tulisi saada asuntonsa yhtä halvalla vuokralla' kuin 
pienipertieisenkin, huolimatta huoneiden luvusta, näin on 
Englannin eräissä kunnissa, missä on sosialistinen kunnal
lishallinto, järjestetty.

Tässä olemme esittäneet vain avarampien asuntojen tarpeel
lisuudesta, toinen puoli on sitten, miten niihin päästäisiin. 
Meillä on vuokrataso tällä kertaa luonnottoman korkea. 
Normaalivuokrat lasketaan olevan n. 20 % ansiosta, mutta 
meillä kohoaa, vuokra- paljon siitä yli, jopa menee 30 % ja 
sitäkin korkeammaksi. Tästä johtuu myöskin, että työläis
ten palkkataso ei riitä- muuhun, kuin yhdenhuoneen asun
toon. Asemain1 nykyisellään ollen ei luonnollisesti ole suu
riakaan toiveita asuntovaatimuksen pikaiselle toteutumiselle, 
mutta mehän työskentelemme tulevaisuutta varten, eikä sii
nä tarvitse asettaa yksinomainen vaatimus palkkatasoon, 
sillä samalla on lausuttava arkkitehdeillemme, että -he koit
taisivat keksiä helpompia rakennusmenetelmiä, niin että 
halvemmat asunnot kävisivät mahdollisiksi.

Asuntokysymys on oikeastaan hyvin laaja- kysymys, ja se 
koskee niin maaseutu- kuin kaupunkioloja. Maaseudulle 
rakennetaan hyvin paljon, kaupunkien liepeille kohoaa- -oma
kotialueita, ulkomailta esitetään- esimerkkejä »pien-tupa»- 
as-unnoisita. Mutta näihinkin nähden olisi naisten kehitet
tävä asunto-ohjelmaansa, sillä usein rakennetaan omatkin
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rakennukset ilman ajatusta niiden tarkoituksenmukaisuu
desta.

Työläisnaisliiton järjestämän asuntokulttuurinäyttelyn ai
kana lausui moni näyttelyssäkävijöisltä, miten heillä on oma 
asunto, kellä oma osake kaupungissa, kellä oma koti maa
seudulla, jossa pinta-alaa oli 50—60 neliömetriä, mutta kun 
ei ollut rakennettaessa mitään suunnitelmaa, ei niissä ollut 
mitään mukavuuksia, vaikka pinta-alaan nähden olisi voi
nut hyvinkin järjestää sekä makuuhuoneilta y.m. Ja kat
sellessaan näyttelyn antamia opetuksia, he melkein itkivät, 
nähdessään miten olisi voinut olla.

Mitkä sitten olisi asetettava asunto-ohjelman pohjaksi, on 
kysymys, johon olisi vastattava. Yksi asia' on1 selvä: Yh- 
denhuorteen perheasunnot on hylättävä. Mutta mitä vaati
muksia sitten voimme asunnollemme asettaa, ei kylläkään 
ole yhitä selvä, sillä ensiksikin on asiasta meillä aivan liian 
vähän puhuttu ja keskusteltu, jonka johdosta esitämmp 
kokoukselle,

että liittotoimikunta saisi tehtäväkseen pitää asunto
kysymystä vireillä, laatia siitä alustuksia ja järjestää 
mahdollisia näyttelyjä mielenkiinnon herättämiseksi, 

sekä voimainsa mukaan vaikuttaa arkkitehtipiireihin 
käytännöllisten pienikotipiirustusten aikaansaamiseksi 
ja tunnetuksi tekemiseksi, sekä halvempien rakennus
ten aikaansaamiseksi, joka tekisi työväestölle mahdolli
seksi saada kunnollisia asuntoja.

että liittotoimikunta saatujen kokemusten nojalla
valmistaa seura-availe liittokokoukselle kiinteämmän 
a su nt o - o h j elma n.

Liittotoimikunta.

Myöskin maaseudun naiset saatava 
järjestöihimme jäseniksi.

Järjestötoimintamme elää nykyään hiljaista paikallaan 
pysymisen elämää. Erittäinkin surullista on todeta, että nais
ten lukumäärä puolueessamme on masentavan pieni. Vii
meksi saatujen tilastojen mukaan ei järjestyneiden naisten 
lukumäärä kohoa koko maassa seitsemään tuhanteen, eli 
noin neljänteen osaan puolueen jäsenistä. Kun silmäilee 
puoluetilastoja, tekee havainnon, että maassamme on lukui
sia yhdistyksiä, joissa ei ole yhtään naisjäsentä, jäsenluvun 
ollessa surullisen alhainen. Sanotaankin, että maailmaa 
johtaa naisten monimiljoonainen armeija. Niinkauan kun
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tämä armeija on passiivinen, s.o. välinpitämätön ja toimeton 
yhteiskunnallisissa ja valtiollisissa kysymyksissä, niinkauan 
saamme huokailla nykyisessä raakuuden, sotien ja epäinhi
millisyyden maailmassa. 'Sinä päivänä, kun nämä miljoo
nat naiset heräävät ja ryhtyvät vaikuttamaan yhteiskunta
olojen kehitykseen, voivat he ohjata yhteiskuntakehitystä 
terveellisempään suuntaan.

Etsiessämme syitä nykyiseen tilanteeseen, on ensinnä
kin kiinnitettävä huomio niihin olosuhteisiin, joissa maa
seudun naistyöläiset elävät., Yhteiskunnalliset olot ovat 
maaseudulla jääneet suurelta osaltaan niitä uudistuksia vail
le, joita nykyajan teknillinen kehitys on jo tuonut julkisuu
teen, mutta joiden vaikutus ei ole vielä ehtinyt kaikkialle. 
Siksi maaseudulla ovat työolot varsinkin naisten työaloilla 
kotioloissa niinkun ne olivat isoisän aikana. Tähän vaikut
taa osaltaan myöskin se, että naisten ajatustapa on vanhoil
linen ja ahdas,, joka onkin luonnollista, sillä he ovat vielä 
vanhanajan kasvatuksen tuote, jolloin naiselle opetettiin, et
tä mies on luotu hänen herrakseen. Vielä moniailla elämän 
aloilla huomaa jälkiä ajasta, jolloin tunnettiin kolme kor
keinta määrääjää: Jumala, hallitsija ja perheenisä. Nai
sella ei ollut sananvaltaa edes omassa kodissaankaan, puhu
mattakaan julkisesta elämästä. Siirtyminen siitä ajasta mie
hen ja naisen tasa-arvoisuuteen on pitkä askel, eikä ajatus
tavan muutos voi käden käänteessä tapahtua. Että näin 
on todellisuudessa, huomaa kyllä, jos ryhtyy tutkimaan 
asiaa. Vielä on nykyajan naisissa paljon, jotka eivät ole tie
toisia naisten äänioikeuden merkityksestä, mitä sen avulla oi
kein käytettynä voidaan saavuttaa. Eikä ihmekään, kun 
tutustuu heidän kolkkoon ja kärsimyksistä rikkaaseen elä
määnsä, viesti onnellisemman elämän mahdollisuuksista ei 
ole ehtinyt heille saakka. Maaseutupalkkatyöläisen, tai pien
viljelijän vaimot ja tyttäret, tai itsenäiset työläisnaiset, hei
dän elämänsä ei ole ruusujen päällä kulkemista. Raskas 
työ, kaikkia mukavuuksia ja helpotuksia vailla olevissa olois
sa, pienet tulot, ahtaat asunnot, ehkäpä suuri perhe, jossa 
perheen äiti saa taistella toimeentulon puolesta usein anka
rammin kuin perheen isä, koska, äidin- pitää jakaa ruoka- 
palat jokaiselle, olla aina näkemässä ja kuulemassa ja kär
simässä mukana, kun ei ole mitä jakaa. Ja sitä on varsin
kin näinä aikoina, jolloin työttömyys ja palkkojen alennuk
set ovat olleet päiväjärjestyksessä, aivan liian usein tapahtu
nut.

Vaalitilastot puhuvat siinä suhteessa selvää kieltä. Jos
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katsomme v. 1933 vaaleja, jolloin äänioikeutettuja naisia 
oli 953,693, käytti äänioikeuttaan 557,737 h, eli vain 
58,5 % koko maassa. Edelleen tiedetään, että kaupungeissa 
oli naisäänestäjien luku maaseutua suurempi. Niinpä esim. 
Tampereella äänesti 72,5 %, Helsingissä 60,4 %, Turussa 
60,0 % ja Viipurissa 53,4 %, pienempien kaupunkien pro
senttimäärän ollessa vastaavasti pienempi. Huomaamme 
siis, että etupäässä maaseudun naiset ovat jääneet pois vaa
leista ja jättäneet arvokkaan oikeutensa käyttämättä. Tä
mänlaatuinen tilasto maaseutujen naisten kohdalla on kyl
lä osittain ymmärrettäväkin, mutta ei hyväksyttävä, sillä se 
osoittaa, että suurin osa työläisnaisistamme ovat jääneet puo
lueemme taholta tehdyn valistuksen ulkopuolelle, ja se on 
näiden keskuudessa, kun kaikenlaiset lahkolaissaarnaajat ja 
IKL:n agentit löytävät kiitollisen maaperän. Onko meillä 
varaa näin suuren vara-armeijan jättämiseksi tuuliajolle, ei
kö meidän ole keksittävä keinoja, millä voimme vaikuttaa 
naisten järjestäytymisen hyväksi.

Valkean pulakauden aallonpohjan sivuutettuamme ja ol
lessamme joko tilapäisen tai pitempiaikaisien nousukauden 
kynnyksellä on tilanne kypsymässä edulliseksi valmistau
tuessamme voimanponnistukseen puolueemme jäsenmäärän 
lisäämiseksi ja kohottaaksemme ennenkaikkea työläisnaisten 
välinpitämättömät joukot aktiiviseen järjestötoimintaan.

Millä tavalla näihin naisiin voitaisi vaikuttaa. On luon
nollista, että työväenyhdistystoiminta sellaisenaan ei anna 
heille kovinkaan suurta mahdollisuutta perehtyä sosialismin 
ihanneoppeihin, jotka kiinnostaisivat heitä niin paljon, että 
se velvoittaisi heitä liittymään yhdistyksen jäseneksi, jota 
seuraa paljon velvollisuuksia, vieläpä uhrauksiakin, mutta 
ei näytä mitään, minkä takia pitäisi järjestötoimintaa yllä
pitää. Sosialistinen yhteiskunta näyttää olevan niin kauka
na, että siinä kurki kuolee, ennenkuin suo sulaa. Kaava
maisuus ja yksipuolisuus järjestötoiminnassa monella paik
kakunnalla johtaa juuri edeliäkerrotunlaisiin ajatuksiin.

Sos.-dem. Työläisnaisliitto on ottanut ohjelmaansa niiden 
sosiaalisten kysymysten selostamisen, jotka ovat työiäisnai- 
siä lähellä, vieläpä koskevat heitä henkilökohtaisesti, ja joi
den kysymysten ja vaatimusten toteuttaminen on mahdolli
nen myöskin lähimmässä ympäristössä. Sellaiset kysymyk
set kun äitiyshuolto, lapsiavustukset, vanhuusvakuutus, pa
rempien asuntojen vaatiminen, kunnallisen huoltotoiminnan 
kehittäminen, jolloin sellaiset kysymykset kuin kotiavusta
jat, huoltosisaret, ovat sellaisia, jotka, jos niitä oikein esite-
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lään, kiinnittävät työläisnaisten mieliä niin maalla kuin kau
pungeissa, joten näitä kysymyksiä on pidettävä päiväjärjes
tyksessä, kun tahdotaan vaikuttaa köyhälistönaisiin. Mutta 
työväenyhdistykset sellaisinaan eivät juuri ota tällaisia ky
symyksiä käsiteltäväkseen, sillä nämä kysymykset ovat työ
väen miehillekin vieraita, joten yhdistysten kokouksiin saa
puneet naiset vain poikkeustapauksissa saavat niistä kuulla. 
Jotta kuitenkin päästäisi vaikuttamaan myöskin niihin nai
siin1, jotka voidaan saada liittymään mukaan, on naisliitto 
ehdottanut, että yhdistyksiin kuuluvat naiset muodostaisivat 
naisjaoston, joka kuuluisi naisliittoon, ja joka siten1 joutuisi 
naisliiton valistustyön alaiseksi. Ensi vuoden vaalikautta 
silmällä pitäen on sos.-dem. Työläisnaisliitto ryhtynyt jär
jestämään maaseutunaisten valistusjuhlia koko' maassa, ke
hoitta,maila työväenyhdistyksiä toimeenpanemaan juhlia, 
joita varten naisliitto on hankkinut ohjelman.

Mutta vaikka naisliitto lähettää kiertokirjeitä ja kehoituk
sia työväenyhdistyksille, niin niistä vain joku osa ottaa nämä 
kehoitukset huomioon. Sentakia olisikin liittokokouksen 
kehoitettava naisliittoa tekemään asiasta aloitteen puolueko
koukselle, jossa perustelujen tärkeämpänä kohtana tulisi 
olemaan: »sosialismi on vietävä koteihin». Sillä sosialisti
seen yhteiskuntaan ei voida päästä, jos ei naiset ja perheen
äidit ole mukana^ kasvattamassa uutta sukupolvea, joka jo 
kodissaan saa sosialistisen siemenen sieluunsa.

Koska asiasta viime liittokokouksessa hyväksyttiin ponnet, 
ehdotamme vain seuraavan lisäponnen:

Liittokokous kehoittaa liittotoimikuntaa valmista
maan puoluekokoukselle aloitteen maaseutunaisten jär- 
jestäytymis- ja valistustyöstä.

Liittotoimikunta.

Liiton jäsenverot.
Vuoden 1927 aikana pantiin alulle uusii toimintamuoto, 

jaostotoiminta. Tarkoituksena oli päästä liiton taholta lä
hempään vuorovaikutukseen niiden naisten kanssa, jotka 
olivat järjestötoiminnassa mukana, liittyneinä työväenyhdis
tyksiin. Liittotoimikunta kehoitti työväenyhdistyksiä muo
dostamaan naisjaostoja, joiden kanssa liittotoimikunta voisi 
olla vuorovaikutuksessa', ja jotka voisivat sitten tulla liiton 
valistustyöstä osalliseksi. Näiden jäsentensä' puolesta yh
distykset maksaisivat liitolle 1 mk. jäsentä kohti vuodessa. 
Näitä jaostoja onkin sitten perustettu niin, että jaostojen lu-
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kumäärä liitossa ,on nykyään 93, yhdistysten ja osastojen 
lukumäärän ollessa 52.

Jaostojärjestelmää aloitettaessa oli toivomus, että, nais- 
jaostot voimistuessaan perustaisivat naisosastot, ja siten tu
kisivat liittoa sen toiminnassa. Mutta niin ei ole käynyt, 
vaan päinvastoin on muutamia naisosastoja lakkauttanut 
toimintansa osastona, ja muodostuneet jaostoksi, päästäk
seen jäsenverosta, joka on osastojen ja yhdistysten, jäseniltä 
6 mk. vuodessa,, jaostot kun maksavat vain 1 mk. Täten 
supistuu liiton jäsenvero, joka vero liitoissa pitäisi olla pää- 
tulo.

Liittokokouksen tulisi ottaa tämä kysymys keskustelta
vaksi, sillä liiton yhä laajeneva toimintai vaatii myöskin va
roja. Liiton jäsenverot ovat tuottaneet noin 9,000 mk. 
vuodessa. Ja tällä tuloilla ei liiton toimintaa voida ylläpitää.

'Liittoverom, joka on naisyhdistyksiltä ja osastoilta 6 mk. 
vuodessa, korottamista tuskin voitanee ajatella. Toinen ky
symys on, voitaisiinko ajatella jaostoVeroa korotettavaksi, 
sillä nykyinen nimellisvero, 1 mk. jäsentä kohti vuodessa, 
on niin, pieni, että se ei riitä edes postimaksuihin.

Liiton saamat avustukset ovat myöskin verrattain pienet, 
ja ovat ne määrätty vissiä tarkoitusta varten. Liiton 
yhä laajeneva toiminta vaatisi kuitenkin lisätuloja, sillä ku
ten toimintakertomuksesta näkyy, on liitolla ollut monta 
rautaa tulessa. Liiton kurssitoiminta lepää suuremmalta 
osaltaan tilapäisavustuksien varassa, joten olisi löydettävä 
kiinteämpiä tulolähteitä liitolle.

Ylläolevaan nojaten ehdotamme liittokokouksen päätettä
väksi,

että jaostovero korotettaisiin 3: — mk. jäseneltä vuo
dessa.

LHttotoimikimta.

Poliittinen tilanne maassamme.
Poliittinen tilanne on ollut huolestuttava viimeisinä vuosi

na maassamme. Se ory ollut huolestuttava, ei ainoastaan 
työväelle, vaan muillekin kansanvallan ja parlamenttaris- 
min puolustajille. Kansainvälinen fascismi on ulottunut 
meidänkin maahamme ja uhannut monella tavalla rauhalli
sen elämän kulkua.

Jokaisella on vielä muistossa ne yksityisiin kansalaisiin 
kohdistuvat väkivallanteot, joiden kohteeksi joutui varsin 
arvovaltaisia kansalaisia, kuten entinen tasavallan presidentti
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ja puolueeseemme kuuluva eduskunnan varapuhemies. 
Unohtumattomaksi jäävät myöskin tavallisiin työläisiin koh
distuneet poliittiset murhat, sekä monet muut tapahtuneet 
väkivallantyöt. Ne olivat fascismin ensimmäisiä ilmenemis
muotoja maassamme. Fascistien ohjelma oli alussa epäsel
vä poliittisessa ja yhteiskunnallisessa suhteessa. Myöhem
min se on esiintynyt varsin selvällä ohjelmalla eduskunnas
sa sen; ulkopuolella.

Se julistaa tuhoa parlamentarismille ja kansanvallalle, tu
hoa marxilaisuudelle ja yleensä työväenliikkeelle tässä 
maassa.

Tämän kansainvälisen ilmiön tunnusmerkit ovat olleet 
samanlaiset myöskin niissä maissa, missä se on nykyisin val
lassa. Muistakaamme tämän liikkeen nousuaikoja Italiassa. 
Johtavia sosialidemokraatteja kohdeltiin julmasti, vangittiin 
ja murhattiin. Kaameana on muistossamme Matteottin vä
kivaltainen kuolema ja toisten tuskallinen maanpako ja van
keus sekä loppujen lopuksi koko Italian työväenliikkeen lo
pullinen tuho ja koko parlamentarismin lopullinen väki
valtainen kukistaminen.

Samat ilmenemismuodot on sillä ollut myöskin Saksassa. 
Saatuaan yliotteen poliittisessa elämässä se hävitti sielläkin 
työväenliikkeen. Fascistit ottivat sekä sos.-dem. puolueen 
että ammattiyhdistysten ja osuusliikkeiden varat. Laaja so- 
sialinen lainsäädäntö, joka sulki piiriinsä melkein puolet 
Saksan kansalaisista, joka turvasi eläkkeellä vanhat ja työ
kyvyttömät, sairaat päiväpalkalla ja vapaalla hoidolla ja va
rattomat synnyttäjät äitiyshuollolla, kumottiin yhdellä is
kulla. Ne suunnattoman suuret rahavarat, jotka valtio oli 
varannut sosialisen lain toteuttamiseen otettiin fascistien tar
koituksiin.

Sielläkin hävitettiin eduskuntalaitos ja tilalle julistettiin 
muutamien henkilöitten diktatuuri. Kohtalokkaaksi muo
dostui myöskin Saksassa johtavien sosialidemokraattien koh
talo. Heitä on kohdeltu julmasti vankiloissa ja keskityslei
reillä ja ovat he saaneet pitkäaikaisia tuomioita facistisissa 
tuomioistuimissa. Mainittakoon, että myöskin pari sos.-dem. 
naisedustajaa on saanut väkivaltaisen kuoleman. Kansan
vallan puoltajat ovat saaneet virua vuodesta vuoteen keski
tysleireissä ja vankiloissa. Useat puoluetovereistamme ovat 
sinne menehtyneet.

Tässä alustuksessa on vaikeaa kosketella niitä syitä, jotka 
näissä maissa johtivat tai antoivat tilaisuuden tuohon työ
väen kannalta, hirvittävään yhteiskunnalliseen ja poliittiseen
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muutokseen, jolla oli työväenliikkeelle ja koko parlamenta- 
riselle yhteiskuntaelämälle noin perin tuhoisat seuraukset. 
Mainittakoon erään italialaisen kirjailijan lausunto maansa 
oloista: Hänen kotimaassaan oli suurin valtiovelka, koh
tuuttomin verotus, alhaisin työpalkka, surkein kansanravin- 
to ja puuteellisin yhteiskuntalainsäädäntö (»Voionmaa Maa
ilmanhistorian uusin vaihe»). Näissä oloissa nousi kommu
nistinen liike ensin ja sitä kukistamaan Mussolini mustapai- 
toineen ottaen vallan käsiinsä.

Saksan fascismi ei liene noussut aivan samanlaisista olois
ta. Siellä oli kansanlainsäädäntö kehittyneempi kuin mis
sään muussa maassa, eikä Saksan kansan taloudellinen elä
mä muutenkaan liene ollut huonoin, joten fascismi näissä 
maissa ei liene lähtenyt aivan samanlaisista oloista.

Fascismin nousun syitä on vaikea todeta ja tulevan his
torian selvitettäväksi jääköön niiden selvittäminen. On pa
ras katsella asioita omassa maassamme siinä mielessä, että 
meilläkin voi olla samanlainen vaara edessä, kuin edellä- 
mainituissa maissa. Siksipä ei työväen kannalta katsottuna 
ole pidettävä vähäisenä tätä liikettä. Sillä sen toiminta täh
tää ensikädessä juuri työväen oikeuksien riistämiseen ja 
työväenliikkeen kukistamiseen. He ovat tuoneet sen julki
sesti ilmi.

Työläisnaisten on tehtävä tässäkin suhteessa vakavaa va
listustyötä. On selvitettävä, että fascismin nousu ja val
taan pääsy tietää myöskin työväenliikkeen väkivaltaista ku
kistamista. Esimakua olemme saaneet jo tuntea.

Maamme itsenäisyystaisteluun ottivat Suomen työläisnai
set tarmokkaasti osaa, samoin äänioikeuden saavuttamiseen 
ja eduskuntalaitoksen uudistamiseen. Me olemme saaneet 
nähdä tämän työn tulokset, maamme itsenäisyyden ja ylei
seen yhtäläiseen äänioikeuteen! perustuvan eduskuntalaitok
semme. Siksipä työläisnaisten on myöskin oltava valveil
laan, ettei tuho tule ja riistä suurin uhrauksin saavutettuja 
oikeuksia.

Ympäri maata on puoluetoverimme saaneet todeta, että toi
mintaamme on koetettu laittomasti estää. Työväentaloja on 
naulattu kiinni, kokoustilaisuuksia on häiritty, eikä, kuten 
edellä mainittiin, persoonallinen koskemattomuus ole ollut 
taattu. Häiriön tekijöitä on kyllä hallitusvallan taholta ah
distettu ja saatettu edesvastuuseenkin ja näyttää kurittomuus 
tällä hetkellä hiukan hiljaisemmalta, mutta liike sinänsä elää 
ja julistaa kuolemaa sosialidemokratialle ja muidenkin aate- 
suuntien kannattajille, jotka ovat julkisesti asettuneet vas-
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tustamaan isänmaallisen kansanliikkeen aatteita ja tuomin
neet heidän taistelutapansa.

Samalla, kuin me tuomitsemme fascistien väkivaltapolitii- 
kan ja vastustamme sitä, tuomitsemme me meille vasemmab 
ta tyrkytetyn kommunistisen opin sosialidemokratialle vaa
rallisena.

Me puolustamme kansanvaltaisia oloja sentähden, että 
vain niissä oloissa voi sosialidemokratia menestyä ja kehit
tyä-

Edelläolevaan viitaten vaadimme:
että maamme hallitus kaikilla käytettävissään olevil

la keinoilla torjuu itsenäisyyttämme, demokraattista 
järjestelmäämme ja eduskuntalaitostamme vastaan täh
dätyt hyökkäykset tulkoonpa ne fascistiselta tai kom
munistiselta taholta,

sekä kehittää kansanvaltaa maassamme ja turvaa 
työväelle täyden polittisen ja ammatillisen toimintava
pauden,

sekä suojelee sosialidemokraattista puoluetta väki
vallalta.

Tässä tehtävässä saa hallitus tukea järjestyneiltä 
työläisnaisilta.

Vallilain naisyhdistys.
Liittotoimikunta yhtyy edelläolevaan, mutta huomauttaa, 

että taistelussa faseismia ja taantumusta vastaan on ennen- 
kaikkia turvauduttava omiin järjestöihimme.

Lastenosastojen kasvatuksellinen merkitys.

Kasvatuskysymykset ovat työläisnaisten piirissä viime ai
koina saavuttaneet yhä suurempaa huomiota. Ei ole voinut 
jäädä huomaamatta, miten erilaisten yhteiskuntakäsitysten 
kannattajat tekevät työtään lasten ja nuorison keskuudessa, 
ja katkerana on moni työläisvanhempi saanut todeta tämän 
kasvatustyön hedelmät omissa lapsissaan. Varsinkin oppi
kouluissa harjoitettu kiihkokansallinen agitatio ja lasten ve
täminen Sinimustajärjestöihin on ollut omiaan avaamaan 
työläisten silmiä. Kun samaan aikaan taas eräiltä työväelle 
vihamielisiltä tahoilta on ryhdytty vastustamaan lasten toi
mintaa sos.-dem. raittiusosastoissakin ja eräät opettajat kiel
täneet lapsia kuulumasta niihin, on tämä asia entistä kipeäm- 
pänä käynyt päiväjärjestykseen. Ja niin on ollut suoranai-
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nen pakko ryhtyä ratkaisemaan, mitä mieltä itsekukin on 
esim. lasten järjestötoimintaan nähden.

Lasten järjestöt eivät suinkaan, kuten otaksuisi, ole var
sinaisen puolueväenkään keskuudessa nauttineet jakamaton
ta kannatusta. Silloin, kun meillä oli poliittisia lasten jär
jestöjä,, Venäjän tsaarivallan hajoittama Ihanneliitto ja myö
hemmin Järjestönuorten Liitto, joka joutui kommunistien 
käsiin, saatiin alituisesti selostaa ja tehostaa näiden järjes
töjen merkitystä ja usein huomata, että työläisvanhemmat, 
vieläpä itse järjestöissä mukana olevat toimivat jäsenetkin 
vieroivat niitä pitäen sentapaista »politikoimista» lapsille en
nenaikaisena ja sopimattomana. Ja nyt, kun toiminta ta
pahtuu raittiustyön merkeissä ja lastenosastojen toiminta on 
eristäytynyt itsenäiseksi, eroon poliittisten järjestöjen suora
naisesta kannatuksesta, on vastustajienkin joukko lisäänty
nyt vielä sillä ryhmällä, joka vaatii toiminnalta poliittisia 
tunnusmerkkejä. Lastenjärjestöillä on tietysti myöskin suu
ri joukko innokkaita ja uskollisia kannattajia, muutenhan 
ne eivät olisi voineet kehittyä niin voimakkaiksi ja toiminta
kykyisiksi kuin ne tällä hetkellä ovat ja Sos.-dem. Raittius- 
liitto tekee parhaimpan-sa yhä kehittääkseen ja laajentaak
seen toimintapiiriään lastenkin keskuudessa.

Hyviä tuloksia voidaan saavuttaa kuitenkin vasta sitten 
kun vanhemmat, ennenkaikkea äidit, tajuavat lasten järjes
tötyön merkityksen. Lasten järjestöjen toimintaa ei ole mi
tattava vain senmukaan, mikä merkitys niillä on työväen
liikkeelle kokonaisuudessaan tai esim. raittiusliikkeelle eri
koisesti. Tietysti ei ole samantekevää millainen henki ja oh
jaustapa osastoissa on vallitsevana, mutta asiaa ei ole käsi
tettävä ainoastaan siten, että esim. raittiusliikkeelle on tär
keätä kasvattaa itselleen tulevia 'työntekijöitä ja senvuoksi 
lasten toimintaa on olemassa, vaan että lasten osastot ovat 
kasvatuksellisia laitoksia yhtähyvin kuin koulutkin ja siis 
lasten oman elämän ja tulevaisuuden kannalta tarpeellisia.

Nykyaikaiset kasvatustieteilijät pitävät järjestöjen kasva
tuksellista merkitystä erittäin suurena sekä niille lapsille, jot
ka käyvät koulua, mutta ennenkaikkea niille, jotka liian ai
kaisin joutuvat ansiotyöhön, erilleen ikätoveriensa seurasta 
ja lasten kehittävistä leikeistä ja askarteluista. Koulujen ta
holta vastustetaan lasten toimintaa useinkin, sillä (teko) syyl
lä, että lapset osastotyön vuoksi lyövät laimin koulutehtä
vänsä. Toimitetuissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, 
että osastoissa toimivat lapset ovat olleet kehittyneempiä, 
vilkkaampia ja havaintokykyisempiä, kuin ne, joiden kas-
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vatus on jäänyt yksinomaan kodin ja koulun asiaksi. Ny
kyajan kiivas elämänmeno eristää lapset monasti vanhem
mistaan, niin että näillä ainoastaan myöhäisinä iltahetkinä 
on tilaisuus seurustella lastensa kanssa. Kehittävästä kes
kustelusta ei näin ollen tule mitään, ja se supistuukin mon
ta kertaa vain käskyjen ja kieltojen antamiseen, tai yksi
puoliseen neuvontaan, josta lapsen vilkas hengenelämä ei 
saa itselleen ravintoa. Nykyjään, jolloin suullinen ja kir
jallinen esitystaito merkitsee niin tavattoman paljon ihmis
elämässä, ei ainoastaan yhteiskunnallisissa tehtävissä, vaan 
aivan tavallisessa jokapäiväisessä ammattityössäkin, on var
masti niillä, jotka lapsesta saakka saavat harjaannuttaa näi
tä kykyjään toveripiirissä, lastenjärjestöissä, paljon etumat
kaa taidoissa ja tiedoissa näilläkin aloilla.

Lastenjärjestöjen toimintaa ei siis saa yksipuolisesti kat
sella vain jonkinlaisena varhaisella asteella tapahtuvana aat- 
teenlevitystyönä, vaan sille on annettava arvoa nimenomaan 
kasvatuksellisena toimenpiteenä. Kun tältä kannalta asiaa 
arvostellaan, silloin on työläisten mitä tarmokkaammin tais
teltava järjestöjen säilyttämisen puolesta kaikkia vastustajia 
vastaan. Koulujen opettajiston ja johtokuntien ei saa antaa 
jatkaa usein ymmärtämättömyydestä, mutta usein myöskin 
poliittisista vaikutteista johtuvaa ajojahtia lasten raittius- 
osastoja kohtaan, vaan on työläisten edustajien kaikkialla 
valtuustoissa ja koulujen johtokunnissa jyrkästi torjuttava 
sellaiset yrityksetkin. Työläisäidit, joiden mahdollisuudet 
lastensa kasvatuksessa eivät ole kovin monipuoliset, eivät 
saa hyljätä sitä auttavaa kättä, joka lasten toiminnan muo
dossa heidän vaikean tehtävänsä helpoittajaksi tarjoutuu, 
vaan heidän on kaikin keinoin koetettava kehittää lasten 
osastoista järjestöjä, jotka kykenevät tämän kasvatukselli
sen tehtävänsä suorittamaan mahdollisimman tehokkaasti. 
Ehdotamme, että kokous päättäisi:

kehoittaa naisyhdistysten ja jaostojen jäseniä entistä 
kiinteämmin kannattamaan lasten raittiusosastojen toi
mintaa ja huolehtimaan siitä, että varsinkin järjestöjen 
jäsenten lapset ovat osastoissa jäseninä;

että naisyhdistykset ja -jaostot sellaisilla paikkakun
nilla, missä ei lasten osastoa vielä ole, ryhtyvät toimen
piteisiin osaston perustamiseksi ja sopivien ohjaajien 
kouluttamiseksi;

ja että työläis valtuutetut ja koulujen johtokuntien
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jäsenet asettuvat määrätietoisesti vastustamaan kaiken
laisia lasten toiminnan estäimisyrityksiä.

Helsingin Sos.-dem. Naisyhdistys. 
Liittotoimikunta yihtyy edelläesitettyyn.

Opintokerhotyön edistäminen naisten 
keskuudessa.

Voidakseen saada vaikutusvaltaa yhteiskunnallisessa elä
mässä, täyttää järjestöelämän yksityisille antamat luotta
mustehtävät ja ymmärtää omaa asemaansa yhteiskunnassa, 
on naisten harjoitettava määrätietoista i-tseopiskelutyötä. 
Opiskelun harjoittaminen yksin,, kodin töiden tai ansiotyös- 
kentelyn ohella kävisi monelle vaikeaksi, mutta opiskelu 
ryhmissä on hauskempaa ja helpompaa, eikä yhden vapaa- 
illan järjestäminen opintokerhoa varten liene mahdotonta 
vaikeimmissakaan olosuhteissa työskentelevälle perheenäi
dille jos halua ja tahtoa on. Opintokerhojen pienissä pii
reissä kehittyy ajattelu- ja keskustelutaito, lisätään nykyi
sessä kunnallisessa- ja järjestöelämässä tarvittavia tietoja, 
saadaan esiintymisvalmiutta ja kouluutusta suurempiakin ti
laisuuksia varten.

Kokemus on osoittanut, että jos opintokerhotyö vain oi
kein järjestetään, naiset saattavat siihen innostua ja tehdä 
hvvää työtä. Useissa paikoissa maassamme toimivat naiset 
sivistystoimikuntien sihteereinä, opintokerhojen ohjaajina ja 
opintokerhotyön järjestäjinä. Esim. urheilujärjestöihin 
kuuluvat naiset ovat kaikkialla keskuuteensa järjestäneet 
pirteästi toimivia opintokerhoja. Kirjallisuuden, historian,, 
kunnallistiedon, ohjelmakulttuurin ja kasvatusopin y.m. sel
laisten aineiden kerhot sopisivat erikoisesti naisille.

Naisten keskuudessa toimivat -monet ompelu- ja käsityö- 
kerhot voitaisiin vähitellen määrätietoisella toiminnalla 
muuttaa opintokerhoiksi siten, että ensin käsityökerhoissa 
luettaisiin säännöllisesti jotain kirjaa ja keskusteltaisiin lue
tun johdosta. Käsityökerho, jossa kokoonnutaan vain om
pelemaan ja jutustelemaam toisarvoisista asioista on rikos 
järjestötoimintaa kohtaan yhtä- paljon kuin miestovereitten 
tuntikautiset oleskelut biljaardihuoneissa ja työväentalojen 
juttutuvissa. Käsityökerho, josta ensin on tullut hyvin jär
jestetty lukukerho, voidaan helposti muuttaa opintokerhok
si, jossa opiskelu -tulee pääasiaksi ja käsitöiden tekeminen 
pieneksi sivuseikaksi.
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Yleensä valitetaan naisten keskuudessa opintokerhojen 
ohjaajien puutetta. Tämän seikan yhteydessä olisi kuiten
kin syytä, vetää järjestöihin nuoria, järjestötoiminnasta syr
jässä olevia voimia. Järjestyneissä työläiskodeissa on vähi
tellen kasvanut uusi polvi, joka on käynyt enemmän kou
luja kuin vanhempi ja sitä olisi koetettava saada ensin sivis
tystyöhön mukaan ja sitä tietä koko järjestötoimintaan. 
Naisia .olisi koetettava pienin stipendein innostaa työväen
järjestöissä pidettävien kurssien osanottajiksi.

Näinollen päättää liittokokous
että Työläisnaisliiton liittotoimikunta ryhtyy yhteis

työhön Työväen Sivistysliiton kanssa opintokerhotyön 
elvyttämiseksi naisten keskuudessa,

että liiton toimihenkilöt kaikkialla järjestöjen kes
kuudessa koettavat vaikuttaa käsityökerhojen muutta
miseksi luku- ja opintokerhoiksi, ja

että opiskelutoimintaa pyritään järjestämään erikoi
sesti nuorten naisten vetämiseksi mukaan poliittiseen 
toimintaa®.

Helsingin sos.-dem. Resskustelwseuran naisjaosto.

Liittotoimikunta yhtyy alustuksessa esitettyyn ajatukseen 
opintokerhotoiminnan elvyttämiseksi työläisnaisosastoissa, 
pitäen kuitenkin tärkeänä myöskin käsityökerhojen säilyt
tämisen ja toiminnan.

Sos.?dem. työläisnaisliikkeen historiaa 
kokoamaan!

Sos.-dem. naisliike maassamme on aloittanut toimintansa 
noin 40 vuotta sitten. Ensimmäinen koko maata käsittävä 
kokous pidettiin v:na 1900.

Moni ensimmäisistä! työntekijöistä on jo poistunut riveistä, 
vieden tietonsa ja muistonsa mennessään, vahingoksi nuo
remmille ja tuleville sukupolville. Pieni ei ole sos.-dem. 
naisliikkeen osuus n-iihin saavutuksiin, mitä puolueen taholta 
on aikaansaatu maamme vähäväkisen kansanosan hyväksi. 
Palautettakoon mieliin osuutemme äänioikeustaistelussa, 
osuutemme itsenäisyystaistelussa, monissa vaalikamppailuis
sa, työtaisteluissa y.m.

Valitettavaa olisi, jos kaikki tämä esitaistelijain työ jäisi 
unohduksiin. Ettei näin kävisi, olisi mielestämme jo aika
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ryhtyä työläisnaisliikkeen historian kokoamiseen. Tiedäm
me, että historian kirjoittaminen on varoja kysyvä yritys. 
Uskomme, että aika tuopi tähän neuvon tullessaan. Edellä 
olevan perusteella ehdotamme:

että liittokokous päättäisi ryhdyttäväksi sosialidemo
kraattisen työläisnaisliikkeen historian kokoamiseen. 
Tästä johtuvat toimenpiteet jätettäisiin liittotoimikun- 
nalle.

Tampereen Sos.-dem. Naisyhdistys. 
Liittotoimikunta yhtyy ehdotukseen.

Itsenäisen kotitaloudellisen järjestön 
perustaminen.

Sos.-dem. Työläisnaisliitto on vuodesta 1929 lähtien suo
rittanut kotitaloudellista valistustyötä toimeenpanemalla 
kursseja, joilla on annettu alaankuuluvaa käytännöllistä ja 
tietopuolista opetusta. Tämä työmuoto on osoittautunut mo
nessa suhteessa tulokselliseksi. Työläisnaisten mielenkiinto 
on herännyt yhteistoimintaan käytännöllisten aineiden har
joittelussa. Osanotto tämänlaiseen kurssityöhön on sentäh- 
den alusta alkaen ollutkin suuri. Pieneksi ei ole arvioitava 
sitä työtä, jota lyhytaikaisilla kursseilla parin ohjaajan va
rassa vaatimattomissa ja usein aivan puutteellisissa oloissa 
joudutaan suorittamaan. iMutta, vaikka kotitaloustoimin- 
nasta nykyiselläänkään ollen ei ole sanottavana muuta kuin 
hyvää, niin huomioiden ajan virtaukset ja sen, että kaikessa 
työssä nykyaikana, pyritään entistä keskitetympään työmuo
toon, ei alunperin kokeiluluontoista kurssityömenetelmää 
voida pitää ainoana, parhaana tulevaisuuden työmuotona. 
Hyvin luultavaa on, että työläisnaisten keskuudessa suoritet
tavan valistustyön tehostamiselle saattaisi olla eduksi, jos 
kotitaloudellinen, terveydenhoidollinen ja mahdollinen puu- 
tarhameuvontatyö saataisiin omaan osastoonsa keskitetyksi. 
Kotitaloudellisen järjestön tulisi toimia rinnakkain Sos.-dem. 
Työläisnaisliiton kanssa, joka hoitaisi poliittisen ja muun 
yhteiskunnallisen valistustyön ja harjoittaisi järjestötoimin- 
nallista kouluutustai. Kotitaloudellinen järjestö toimisi am
mattiopetuksen edistäjänä ja valmentajana yhteiskunnallista 
toimintaa varten.

Kotitaloudellisen ja poliittisen järjestön itsenäinen, vaikka
kin rinnakkainen toiminta, olisi senkin: vuoksi tarpeellinen, 
että kumpaisenkin järjestön toimihenkilöt saisivat tällöin pa-
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remman tilaisuuden syventyä oman alansa tehtäviin ja ope
tusmenetelmiin, joka taas vuorostaan koituisi eduksi koko 
toiminnalle. Nyt, työn yhtenäisenä ollen, joudutaan sitä
vastoin useinkin siirtymään työstä toiseen, joten hyvätkin 
suunnitelmat saattavat jäädä keskeneräisiksi tai kokonaan 
toimeenpanematta. Tähän katsoen, ja erittäinkin siihen, että 
olisi jo aika saada> työväenluokan naisten kotitaloudellinen 
opetus järjestetyksi ja kanattavaisuudeltaan valtion ja kun
tien tukemaksi, pidämme itsenäisen kotitaloudellisen järjes
tön perustamista tarpeellisena. Onhan Sos.-dem. Työläis- 
naisliitolle kotitaloudellista toimintaa varten annettu valtion 
avustus kotitalousopetuksesta osallistuvien lukumäärään ja 
opetuksen monipuolisuuteen nähden suhteeton, eli toisin sa
noen, mitättömän pieni. Kurssitoimintaa on senvuoksi pää
asiallisesti ylläpidettävä yksityisiltä kerätyillä varoilla ja 
pienten työläiskotien yhteistyöllä ja avustuksella. Tämä ai
nainen huoli toiminnan kannattavaisuudesta ja avustuksien 
hankinta, vaikuttaa haitallisesti järjestelmälliseen opetustyö
hön.

Osoituksena §iitä, että maamme monet n.s. puolueettomat 
järjestöt saavat runsain määrin valtionavustusta, mainitsem
me Suomalaisen Marttaliiton, jonka viimevuotinen valtion
apu oli ja edelleenkin on, lähes neljäsataatuhatta markkaa. 
Eri säätiöiltä saadut apurahat yhteenlaskettuina nousevat 
Suomen Marttaliiton vuosittaiset avustukset paljon yli puo
len miljoonan markan. Antamiensa tilastotietojen mukaan 
on sanotun liiton jäsenistö muodostunut pääasiallisesti imaan- 
viljelijäväestöstä, jonka joukossa on huomattava osa paitsi 
isompia keskiviljelijöitä myös paljon suurvil jelijöitä. Näin 
ollen on suurin osa liiton jäsenistä, pienviljelijätkin lukuun- 
ottaen, varakkaita tai ainakin omavaraistaloudesta eläviä 
perheitä. Työläisiä mainitaan olevan jäseninä 11,8 % ja 
käsityöläisiä 14 %. Varakkaassa järjestössä, suurten avus
tusten: turvin, voidaan näinollen suorittaa kotitaloudellista 
opetustyötä ja suunnitella yhä uusia ja uusia toimintamuo
toja. Mutta, kuten sanottu, työn tulokset eivät koidu laa
jojen proletaarijoukkojen hyväksi ja paitsi sitä, tuntevat työ
läisnaiset tämän toiminnan itsellensä vieraaksi. Tähän kat
soen siis on oikeudenmukaista saada kohtuullinen valtion
avustus myös palkkatyöläisnaisten ja työläiskotien kotita
loudelliseen opetustyöhön, jota asiantuntemuksella ja luot
tamusta saaden voi parhaiten suorittaa tarkoitusta varten 
perustettu kotitaloudellinen järjestö.

Ylläolevaan vedoten ehdotamme, että liittokokous
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asiaa harkittuaan asettaisi toimikunnan kotitaloudelli
sen järjestön perustamista tarkoittavia alkutoimenpitei
tä varten.
Viipurin l. länt. vaalipiirin sos.-dem. nais piiritoimikunta.

Liittotoimikunta, vaikka myöntääkin alustuksessa olevan 
huomioon otettavia puolia, ei katso voivansa ehdottaa nyt 
ryhdyttäväksi alustuksen edellyttämää muutosta toteutta
maan, mutta kehoittaa liittokokousta valtuuttamaan valitta
van liittotoimikunnan ryhtymään niihin toimenpiteisiin, joi
hin se tässä suhteessa katsoo itsellään olevan mahdollisuutta.

Verojen yhtäläistäminen koko maahan 
nähden.

Kun joutuu toimensa vuoksi olemaan alituisessa koske
tuksessa jäsenverotilitysiten kanssa, niin juotuu siinä kuule
maan monenlaisia käsityksiä näistä kysymyksistä. Ensim
mäinen ja yleinen käsitys, on se, että kaikenlainen suoranai
nen jäsenverotus, olkoonpa se miten vähäpätöiseltä näyttä
vä tahansa, on asia jota pyritään väistämään, koska monen 
järjestön jäsenvero määrätään 1:— mk. kuukaudelta, joka ei 
riitä edes niihin maksuihin, joita järjestön puolesta on sovit
tu keskusjärjestöille maksamaan, ja usein kuuleekin, että 
suuri jäsenmäärä on suoranainen mahdottomuus, sillä siitä 
tulee niin suuri tappio, että yhdistys ei pysty sitä maksa
maan. Naisten järjestymiseen vaikuttaa myöskin se, että 
heidän tulonsa on miltei puolta pienemmät kuin miesten ja 
nekään eivät ole suuret, niin ei parhaalla tahdollakaan saa 
rahoja veroihin riittämään vaikka haluakin heillä vielä, tois
taiseksi on löytynyt, josta parhaana todisteena on puolueem
me suuri äänestäjäin luku eri vaalitilaisuuksissa. Mieles
tämme olisi puolueen keskusjärjestöjen kiinnitettävä nais
ten järjestäytymiseen enemmän huomiota, koska vastapuo- 
lueet kaikenlaisine martta- ja maamiesseurojen ym. muo
dossa, jotka valtioavun turvin järjestelevät kaikenlaisia seu
roja ja illanviettoja, jotka tilaisuudet kaikki ovat vapaita jois
sa pyritään naisia muokkaamaani meille vihamieliseen suun
taan. Ja yhtenä tekijänä on jäsenmaksukysymys. Eikä ole 
samantekevää miten tulevan sukupolven kasvattajat meihin 
suhtautuvat.

Edellä olevaan viitaten ehdotamme Työläisnaisten 
liittokokouksen päätettäväksi, että liittotoimikunta vei-
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voitetaan ensi Puoluekokoukseen valmistamaan alus
tuksen, jossa koko maahan nähden ehdotetaan päätet
täväksi, että puoluevero on oleva naisilta puolet siitä 
miltä miestoverit maksavat ja että kukin piiri ja kunnal
lisjärjestö tekisi jäsenmaksukysymyksessä samanlaisen 
päätöksen.

Porin sos.-dem. Naisyhdistys.

LUtitotoimikunta, vaikka myöntääkin verotuksen olevan 
raskaan naisille, heidän pieniin palkkoihinsa nähden, ei kui
tenkaan katso voivansa asettua kannattamaan alustuksessa 
ehdotettua veroalennusta, varsinkin kun usealla paikkakun
nalla kuten alustuksessakin sanoatan, jäsenverot ovat näin 
perin halvat.

Liittotoimikunta yhtyy kuitenkin siinä alustuksessa esitet
tyyn ajatukseen, että liittotoimikunta saisi tehtäväkseen tut
kia verotuskysymystä kokonaisuudessaan ja siitä tekemään 
ajallaan alotteen.

LIITTOKOKOUKSEN TYÖOHJELMA.
Kokous alkaa Helsingin Työväentalossa lokakuun 27 päi- 

pävänä 1935 klo 10 A-salissa. Valtakirjat lähetettävä vähin
tään viikkoa ennen kokousta liiton kansliaan. Vain liittove- 
ronsa maksaneilla järjestöillä on oikeus olla edustettuina 
liittokokouksessa.

ASIAT.

Esitetään liiton toimintakertomus ja selostus liiton ja To
verittaan raha-asiain tilasta sekä alustusvihossa olevat alus
tukset.

LIITON LUENTOPÄIVÄT.

Lokakuun 27—29 päivinä. Esitelmöivät: Polittisesta ti
lanteesta kansanedustaja Väinö Tanner.

Esitelmä valmisteilla olevista huoltolaeista, ylitirehtööri 
Einar Böök.

Huoltolakien soveltamisesta käytäntöön, kansanedustaja 
Anni Huotari.

Asuntokysymyksestä arkkitehti Alvar Aalto. 
Kansaikoululasten ravitsemiskysymyksestä, kansanedusta

ja Aino Lehtokoski.
Esitelmien jälkeen keskustelua.



52

RETKEILYJÄ.
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