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Ne vuodet, jotka ovat kuluneet viimeksi pidetystä liitto
kokouksestamme ovat olleet kaikille maailman kansoille san
gen jännitysrikkaita vuosia. Sodan uhkaavat pilvet ovat 
milloin miltäkin taholta peittäneet taivaanrannan eikä ylei
sen suuren maailmanpalon uhka ole vieläkään häipynyt nä
köpiiristämme, vaan vaaruu yhäti maailman kansojen yllä. 
Euroopassa muodostavat diktatuurimaat alituisen uhkaavan 
vaaran rauhalle ja kansanvallalle, Abessiinia, Espanja, Itä- 
valta y.m. ovat niiden vallanhimon tähänastisia uhreja. On 
yhä selvemmin muodostumassa kaksi rintamaa, jossa toisella 
ovat kansanvaltaiset maat, toisella taas fascistiset diktatuuri
maat; mikä on oleva tämän jakautumisen lopullisena seu
rauksena ja miten tilanne selviää, siitä ei kukaan tällä het
kellä voi vielä mitään varmuudella sanoa.

Omassa maassamme on poliittinen taivas viimeisten vuo
sien aikana kirkastunut. Lapuanliikkeen jälkimainingit, jot
ka vielä viimeisen edustajakokouksemme aikana tuntuivat 
sangen voimakkaina ovat vähitellen tasaantuneet ja on, ai
nakin suurin piirtein, päästy rauhallisempiin oloihin. Vuon
na 1936 suoritetuissa eduskuntavaaleissa lapualaismieliset 
taantumuspuolueet kärsivät raskaan tappion, jota vielä täy
densi vuonna 1937 tammikuussa presidentinvaalissa tapah
tunut voimakas siirtyminen kansanvaltaisempiin suuntauk
siin valtiollisessa elämässämme. Suomalainen talonpoika 
Kyösti Kallio astui valtakunnan päämieheksi ja samalla 
myöskin sosialidemokraatit pääsivät paariaisasemastaan, jo
hon heidät edellisen hallitussuuntauksen aikana oli asetettu 
ja saivat asettaa omat miehensä hallitukseen. Nämä toimen
piteet puhdistivat ilmaa ja lisäsivät sosialidemokraattien vai
kutusvaltaa muillakin yhteiskunnallisen elämän aloilla.

Eduskuntatyössä on tämä suuntautuminen ollut työväen
luokalle monessa suhteessa tuloksellista. Useita työväelle
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tärkeitä lakeja on saatu aikaan. Mainittakoon niistä äitiys
avustuslaki, joka astui voimaan v. 1938 alusta, ja jonka so
veltamisesta on nyt saatu ensimmäiset kokemukset. Toisena 
saavutuksena on mainittava kansaneläkelaki, jonka toteutta
minen alkaa vasta ensi vuoden alusta, mutta jonka kauas
kantoisuus vähävaraisen kansanluokan vanhuudenpäivien 
turvaajana on suurenarvoinen.

Taloudellinen tilanne on myöskin kuluneiden vuosien ai
kana helpoittunut. Työttömyys on vähentynyt ja pula-aika- 
na alhaiseksi päässyt palkkataso on saatu kohoamaan. To
sin on kohoaminen tapahtunut hitaasti, sillä monilla aloilla on 
työnantajien mielivalta niin tyystin riistänyt työläisiltä oma
kohtaiset toimintamahdollisuudet, että ne vain hyvin hitaasti 
saadaan palautetuiksi. Työmaaterrori ja sen ohella työväen
järjestöjen vaino jatkuu edelleen vaikkakin peitetymmässä 
muodossa kuin aikaisemmin, mutta ehkä juuri senvuoksi 
entistä vaikeammin voitettavana.

Järjestöjen toiminta on näissä parantuneissa taloudellisissa 
ja valtiollisissa olosuhteissa huomattavasti vilkastunut. Pula- 
aikana alhaisiksi painuneet jäsenmäärät ovat jälleen alka
neet nousta, lehtien tilaajamäärät lisääntyä ja myöskin jär
jestöjen taloudellinen tilanne parantua. Tämä noususuunta 
on ollut havaittavissa myöskin liittomme toiminta-alueella, 
kuten myöhemmin asianomaisissa kohdissa lähemmin sel
viää.

LIITON HARJOITTAMA VALISTUSTYÖ.

Liittotoimikunta on harjoittamassaan valistustyössä pyrki
nyt noudattamaan niitä ohjeita ja suuntaviivoja, joita viimek
si pidetty ja aikaisemmatkin liittokokoukset ovat viitoitta
neet. Tähän on kuitenkin varojen puute asettanut omat ra
joituksensa.

Liiton toimistosta on järjestöjen pyynnöstä lähetetty pu
hujia iltamiin ja juhlatilaisuuksiin sen mukaan kun puhuja- 
voimia on ollut käytettävissä, mutta varsinkin erikoisjuh- 
lien aikana on ollut pakko jättää useita pyyntöjä täyttämät
tä. Sihteeri on käynyt vaalipiirijärjestojen neuvotteluko
kouksissa y.m. tilaisuuksissa sekä tehnyt lyhyempiä matkoja 
järjestöjen alueille. Syyskaudella 1937 ja keväällä 1938 
avusti liittotoimikunta Viipurin it., Mikkelin, Turun etel. ja 
Turun pohj. vaalipiiritoimikuntaa siten, että nämä osallis
tuen myöskin omalta osaltaan kustannuksiin, saattoivat lä
hettää naisjärjestäjän käymään kaikissa piirin naisyhdistyk-
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sissä. Tällaisina järjestäjinä toimivat Viipurin it. vaalipiiris
sä tov. Aino Patjas, Mikkelin piirissä tov. Alina Hakala, Tu
run et. vaalipiirissä tov. Aino Lehtokoski, Turun pohj. vaa
lipiirissä tov. Fanny Ahlfors. Oulun sos.-dem. naisten kes
kustoimikunta sai samanlaisen avustuksen, lähettäen mat
kalle tov. Helmi Peiramon, samoin Vaasan it. ja Viipurin 
länt. naisten piiritoimikunta, joiden alueella ed. tov. Aino 
Takala ja tov. Elsa Metsäranta suorittivat tämän järjes- 
telymatkan. Tämäntapainen toiminta on osoittautunut san
gen tulokselliseksi, koska siten saadaan myöskin vaalipiiri- 
järjestöt tehokkaammin tukemaan naisten valistustyötä, mi
tä ei tapahdu silloin, jos liitosta käsin suoraan lähetetään 
puhuja niiden alueille.
Erikoisjuhlat.

Kuten jo edellä huomautettiin, on liiton toimistosta käsin 
koetettu järjestää puhujia erikoisjuhliin, joita liiton kehoi
tuksesta on toimeenpantu. Näitä erikoisjuhlia, Naistenpäi
vä-, Äitienpäivä- ja Mikkelinpäiväjuhlia ovatkin järjestöt eri 
puolilla runsaasti järjestäneet, vaikka toivomisenkin varaa 
vielä on.

Kerhotoiminta.

Kerhotoiminta on liiton alaisissa järjestöissä hiljakseen el
pynyt. Vuoden 1937 lopulla oli toiminnassa kaikkiaan 29 
kerhoa, mutta kun luku käsittää vain Työväen Sivistysliitol
le ilmoittautuneet kerhot, on se ilmeisesti liian pieni, sillä 
useilla yhdistyksillä on pieniä, n.s. lukukerhoja, joita ei ole 
asianmukaisesti rekisteröity. Ompelukerhoja on olemassa 
n. 100, ehkä enemmänkin ja monissa niistäkin harrastetaan 
lukemista ym. opiskelumuotoja.

Kurssitoiminta.

Paitsi kotitalouskurssitoimintaa, joka selostetaan erikseen, 
on liitto kuluneen toimintakauden aikana järjestänyt myös
kin laajempia opinto-ohjelmia käsittäviä kursseja.

Kesäkurssit Joutsenon Haukilahdessa.
Kesällä 1937, tarkemmin sanoen alkaen kesäkuun 26 p:nä 

ja päättyen heinäkuun 10 p:nä järjestettiin liittomme ensim
mäiset kesäkurssit Joutsenossa Haukilahden työväentalolla. 
Mainittu työväentalo oli erikoisen sopiva kurssipaikaksi, sil
lä se sijaitsee verrattain koskemattoman luonnon keskellä,
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vaikka onkin lähellä laajoja teollisuusseutuja. Kurssilaiset 
asuivat mainitussa työväentalossa ja valmistivat itse ruuan 
kotitalousneuvojamme Hilkka Miettisen johdolla. Ohjel
maan oli varattu paitsi luentoja, myöskin runsaasti retkeilyä 
ja virkistystä, joten ne osaltaan muodostuivat eräänlaiseksi 
kesälomaksi osanottajille. Luennoitsijoina esiintyivät seu
raavat henkilöt, luentoaiheina mm.:

Sos.-dem. Työläisnaisliike, S-K. Kilpi.
Kasvatuskysymyksiä, S-K. Kilpi.
Äitiyshuolto, Anni Huotari.
Lasten järjestöt, Anni Huotari.
Naisten terveydenhoito, ylihoitajatar Elsa Åberg.
Työväenliikkeen historia, Mikko Nevalainen.
Opintokerhotyö, Arvi Hautamäki.
Asuntokysymys, Aino Lehtokoski.
Kodin terveydenhoito, Elli Nurminen.
Järjestötehtävät, juhlakulttuuri, puhe- ja keskustelutaito, 

Martta Salmela-Järvinen.
Ravinto-oppi, Hilkka Miettinen.
Kursseilla oli vakinaisia osanottajia kaikkiaan 26, aina Ou

lua, Turkua ja Helsinkiä myöten, joskin lähipaikkakuntien 
työläisnaiset muodostivat kurssilaisjoukon enemmistön. II- 
taluennoilla kävi kesäkaudesta huolimatta runsaasti väkeä, 
ollen keskimääräinen kuulijakunta n. 50 henkeä.

Naisten opinto-ohjaajakurssit Siuntion Lepopirtissä.

Keväällä 1938 alkaen maaliskuun 29 p:nä järjesti liittotoi
mikunta yhteistoiminnassa Työväen Sivistysliiton kanssa 
naisten opinto-ohjaajakurssit Siuntion Lepopirtissä. Osanot
tajia ilmoittautui kursseille kaikkiaan 26, joista lopullisesti 
oli saapuvilla 20 henkeä. Luennoitsijoina esiintyivät seuraa
vat henkilöt: Sylvi-Kyllikki Kilpi, arkkitehti Elna Kiljan- 
der, J. E. Janatuinen, Yrjö Kallinen, Aino Malkamäki, Aili 
Lindström, Anni Huotari, Arvi Hautamäki, Elli Nurminen ja 
Martta Salmela-Järvinen. Osanottajat saivat kukin 150 mk:n 
suuruisen apurahan.

Kodinhoitokurssit.

Tänävuonna tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun 
liittomme valistustyössä alettiin kokeilemaan uutta työmuo
toa nim. kotitaloudellista neuvontatyötä rinnan järjestötoi
minnan opastuksen, valtiollisten ja yhteiskunnallisten kysy
mysten selvittelyn kanssa.
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Kun maassamme toimivat porvarillisten naisten käsissä 
olevat kotitaloudelliset järjestöt pyrkivät vetämään myöskin 
työläisnaisia vaikutuspiiriinsä, siten vieroittaen heidät omis
ta järjestöistään ja sosialistisesta hengestä, tuli välttämättö
mäksi suunnitella liittomme työmuodot sitä kaipuuta tyydyt
täväksi, joka ajoi työläisnaiset porvarillisten järjestöjen pii
riin,

Niinpä yhdistettiin opastuskurssien ohjelmaan, kuten sa
nottu, kotitaloudelliset aineet sekä käytännöllisenä, että teo
reettisena opastuksena.

Tämä toimintamuoto onkin osoittautunut oikeaksi. Pian 
havaittiin, että täten voitiin vetää mukaan sellaisetkin työ
läisnaiset ja -äidit, jotka eivät tulleet yksinomaan poliittis
luonteisiin tilaisuuksiin. Tämä onkin varsin ymmärrettävää, 
että kaikkea kotitaloudellista valmennusta vaille jääneet per
heiden äidit hyvin halukkaasti tahtoivat osallistua opintoi
hin, joita järjestettiin työväentaloille, heidän maailmankat
somuksensa mukaisessa hengessä ja heidän taloudelliset 
mahdollisuutensa huomioon ottaen. Näillä kursseilla he sai
vat tyydytystä luonnolliselle kaipaukselleen päästä osalli
seksi tiedoista ja taidoista edes vähäisessäkin määrin, joita 
taitoja he jokapäiväisessä elämässään niin kipeästi tunsivat 
tarvitsevansa. Täten kurssit ovat muodostuneet herätyksen 
ja innostuksen antajiksi ei vain aatteellisessa mielessä, vaan 
ne ovat lisäksi tulleet läheisiksi auttajiksi työläiskotien äi
deille ja -naisille heidän arkisessa aherruksessaan.

Kurssityön yhteydessä on voitu tähdentää naisten opiske
lun tärkeyttä ja omatoimista sivistys- ja valistustyötä, tehos
taa järjestäytymisen välttämättömyyttä. On perustettu 
lukuisasti uusia naisjaostoja ja -yhdistyksiä päästen tällöin 
kosketuksiin myös niiden naisten kanssa, jotka ovat kartta
neet poliittista toimintaa ja pysytelleet vain kotosalla. Täten 
on työväenyhdistystenkin jäsenmäärä lisääntynyt naisjäsen
ten mukaantulon vuoksi ja järjestötoiminta monin paikoin 
huomattavalla tavalla vilkastunut.

Erikoista huomiota ansaitsee se seikka, että nyttemmin on 
valtiovallankin taholta ryhdytty ratkaiseviin toimenpiteisiin 
niiden epäkohtien poistamiseksi, joihin kurssiemme ohjelmas
sa on koko ajan kiinnitetty huomiota. Sellaisia ovat ensikä
dessä kansanravitsemuskysymykset, joita tutkimaan on ase
tettu komitea, sellainen on asuntokysymys, jonka hyväksi on 
valistustyötä tehty esitelmin, kuvin ja propagandanäyttelyjen 
avulla ja jota tutkimaan ja parannuksia suunnittelemaan on 
nyttemmin asetettu kaksikin valtion komiteaa ja sellainen
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on myöskin terveydenhoito sekä yhteiskunnalliset huoltoky- 
symykset, m.m. äitiysvakuutuslaki, jota lakia edelsi moni
kymmenvuotinen työ sos.-dem. naisliikkeessä.

Tilastoa v.lta 1935—38.

Kuten aikaisemminkin, on viime kolmivuotiskautena jär
jestetty liittomme toimesta 2—7 p:vään kestäviä luento- ja’ 
kodinhoitopäiviä eri vaalipiirien alueille koettaen ottaa tasa
puolisesti huomioon koko maa. Pakostakin on toiminta kui
tenkin, eniten keskittynyt etelä- ja länsi-Suomeen jossa toi- 
mintaelimet. ovat voimakkaimmat, mahdollisuudet talojen 
ym. puolesta paremmat ja m.m, piiritoimikunnat tai niiden 
naisjaostot aktiivisemmat tilaamaan ja järjestämään alueil
leen kurssitoimintaa. Niinpä Hämeen molemmat vaalipiirit,, 
samoin Turun ja Porin molemmat, Viipurin ja Vaasan 1, itäi
set piirit sekä Uusimaa ovat useammin saaneet kurssit- 
alueellensa kun taas Kuopion molemmat, Mikkelin piiri ja 
pohjoiset vaalipiirit ovat edellämainituista syistä jääneet vä
hemmälle. Nyttemmin on tilanne muuttunut viimeksimai
nituissa vaalipiireissäkin sikäli edullisemmaksi, että viime- 
keväisissä edustajakokouksissaan tekivät sikäläiset edusta
jat päätöksen, jonka mukaisesti kuluvan vuoden valistus- 
työohjelmaan liitetään myöskin naisten kurssitoiminta; jk on 
piiritoimikuntien mahdollisuuksiensa mukaan toimittava 
asiail käytännölliseen ratkaisuun saamiseksi,.

Erikoinen rynnistys suoritettiin v. 1936; syksyllä Itä-Karja
laan, jossa sd. naisliike oli verraten olematontäi ja jossa jär
jestelytyössä sikäläinen sd. piiritoimikunnan sihteeri oli mu
kana. Tällöin viivyttiin koko syystoimintakausi. Karjalassa, 
jolloin entisen neljän naisjärjestön lisäksi perustettiin piirin 
alueelle 7 uutta naisjaostoa nim. Korpiselkään, Läskelänsuu- 
hun, Pitkäänrantaan, Joutsenon Honkalahteen, Vuoksen
niskalle, Käkisalmeen ja Antreaan. Tämän kierroksen tu
loksena voidaan pitää myöskin sitä, että Viipurin it. Sd. pii
ritoimikunnan yhteyteen perustettiin myöskin naisjaosto pi
tämään huolta perusjärjestöistä ja olemaan vuorovaikutuk
sessa niiden kanssa. Mainittakoon lisäksi, että samalla mat
kalla järjestettiin Suojärvelle ja Hämekoskelle perusteelli
sesti harkittu ja mahdollisimman täydellinen asuntonäyttely, 
joka herättikin huomattavaa mielenkiintoa.

Saman vuoden kevätpuolella suunnattiin matka myöskin 
kauas pohjoiseen aina Tornioon asti, jolloin viivyttiin kulla
kin paikkakunnalla vain pari kolme päivää, pitäen luentoja
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ja esitelmiä sekä antaen havaintotunteja kodinhoidollisissa 
aineissa. Vaikutelma puoluetoiminnan kannalta oli aika ma
sentava silloin ^ohjois-Suomessa, nyt taloudellisen tilanteen 
parannuttua havaitaan myöskin elävämpää henkistäkin vi
reyttä niillä seuduin. Niinpä viime keväänä suoritettu mat
ka Oulun ja Kemin ympäristöön antoi jo toisenlaisen vaiku
telman.

Kaikkiallakin, mutta ennenkaikkea juuri pohjoisessa ja 
Itä-Suomessakin on voitu tehdä sama havainto: Ei ole toi- 
mitsijavoimia. Monasti ripeästi ja innostuksella alettu jär
jestötoiminta osoittaa hyvin pian huomattavaa laskua, kun 
ei ole sopivia henkilöitä ohjaamassa työtä ja antamassa uusia 
herätteitä.

Pätevää toimintavoimaa olisi siis tarpeen ja tällöin olisi sen 
koulutukseen kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Kurssiohjelmaan

on edelleenkin sisältynyt kaksi linjaa, siis kotitaloudellinen 
ja yhteiskunnallinen. Edellistä toteutettaessa on pidetty 
luentoja sen alan kysymyksistä sekä työskennelty päivisin 
kotitaloudellisissa tehtävissä. Viimeksimainittua, siis yh
teiskunnallista alaa ovat edustaneet luennot, esitelmät ja 
alustukset keskusteluineen. Lisäksi on käytettävissä ollut 
useita varjokuivafilmejä eri aloilta. Ohjelmaan on sisältynyt 
myöskin retkeilyjä sekä n.s. pistomatkoja lähiseuduille, jol
loin on esitelmöity, esitetty varjokuvia sekä suoritettu muu
takin ohjelmaa.

Paitsi liiton omia toimihenkilöitä, talousopettaja Emmi 
Korppista, joka v. 1937 alussa erosi opintojensa vuoksi liiton 
palveluksesta, tullen hänen tilalleen tai.op. Hilkka Miettinen 
ja kurssien ohjaajana ja luennoitsijana toiminutta Elli Nur
mista, on kursseilla ollut luennoitsijoina ja, puhujina eri vaa
lipiirien kansanedustajat, piirisihteerit sekä kunnallis-, huol
to- ym. virkailijoita, lääkäreitä, terveyssisaria ym.

Kurssipaikat ja yleisömäärät:
V. 1935:

Mikkelin piirissä tammi—helmikuulla:
Mikkelissä ja Varkaudessa ................ yleisöä yht. 550 h.

Uudenmaan piirissä helmikuulla:
Kouvolassa, Voikkaalla ja Kymin-
tehtaalla .................................................... » » 870 »
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Turun piirissä: maaliskuulla:
Salossa, Orivedellä ja Perttelissä . .

Kokkolan ympärist. huhti—toukok.: 
Seinäjoella, Raahessa ja Kauhavalla

Turun piirissä: elo—syyskuulla: 
Salossa, Nummenmäellä, Raisiossa ja 
Raunistulassa ...........................................

Pohjois-Hämeessä ja Keski-Suo- 
messa syyskuulla:

Etelä-Pirkkalassa, Suolahdessa, Vir
roilla, Lahdenkylässä ja Killinkoskella

Porin ympäristöllä lokakuulla: 
Porissa, Uniluodossa, Pihlavassa, Köy
liössä, Säkylässä ja Paneliassa ...........

Karjalassa marras—joulukuulla: 
Ensossa, Suojärvellä, Läskelässä Hä- 
mekoskella, Sortavalassa, Simpeleellä

Kurssipaikkoja yht. 32.

yleisöä yht.

» »
yleisöä yht.

» »

» »

» »

» »

V. 1936:
Kevätka udella:
Uudellamaalla tammi-helmikuulla: 

Leppävaarassa, Tapanilassa, Virkka
lassa, Karjalohjalla .............................  yleisöä, yht.

Itä- ja pohjois-Suomessa maalis— 
huhtikuulla:

Varkaudessa, Lapualla, Kannuksessa,
Oulussa, Kemissä, Torniossa, Kaaka-
mossa, Haukiputaalla, Madekoskella,
Rantsilassa, Sievissä ja Kaskisissa . ... » »

Porin ja Kuopion piirissä huhti— 
toukokuulla:

Nakkilassa, Kiikoisissa, Lievikoskella,
Kauvatsalla, Syväniemessä, Vesannol
la, Keiteleellä, Tervossa ja Niinive-
-denpäässä .................................................... » »

Syyskaudella:
Viipurin it. piirissä syys—loka— 
marras—j oulukuulla:

Korpiselässä, Värtsilässä, Matkaselässä,
Suojärvellä, Moiseenvaarassa, Häme-
koskella, Läskelänsuussa, Pitkärannassa,
Joutsenossa, Vuoksenniskalla, Hiito- 
lassa, Helylässä, Käkisalmessa, Pölläk-

830 h

930 »

1.325 »

1.145 »

1.480 »

2.155 » 
9.285 h

2.453 h

4.840 »

3.250 »
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kälässä, Raivolassa, Ojajärvellä ja Ant-
reassa ......................................................... » » 4.814 »
Koko vuonna kurssipaikkoja yht. 42. yleisöä yht. 15.357 h.

V. 1937:
Kevätkaudella:
Pohjois-Hämeessä tammi—helmi
kuulla: ■

Korkeakoskella, Nokialla, Teiskossa,
Pispalassa, Lielahdessa, Rantaperkiös
sä, Uudessäkylässä, Pälkäneellä .... yleisöä yht. 

Turun ja Porin pohjoisessa maalis— 
huhtikuulla:

Kyröskoskella, Ikaalist. Kilvakk., Ikaa-
list. Riitiala, Jämijärvellä, Kankaan
päässä ja Vihtiläjärvellä ..................... » »

Mikkelin piirissä huhti—toukok.:
Sysmässä, Nikkaroisissa, Hartolassa,
Joutsassa, Sulkavalla .............................. » »

Syyskaudella:
Etelä-Hämeessä syys—lokakuulla:

Tanttalassa, Viralassa, Länsi-Vanajassa,
Parolassa, Iittalassa ja Toijalassa .... » »

Kuopion itäisessä piirissä marras— 
joulukuulla:

Värtsilässä, Mutalassa, Tuupovaarassa,
Polvijärvellä, Lieksassa, Ukkolassa,
Joensuussa, Honkalahdessa ................ » »
Koko vuonna kursseja yht. 33. yleisöä yht.

931 h.

1.350 »

1.053 »

1.636 »

2.544 » 
7.514 h,

V. 1938:
Kevätkaudella:
Turun ympärist. tammi—helmik.:

Pöytyällä, Sauvossa, Salossa, Paatti-
sissa ............................................................. yleisöä yht. 1.237 h

Oulun etel. ja pohj. piirissä maalisk.:
Nivalassa, Ruukissa, Kemissä, Oulussa,
Kalajoella.................................................... » » 1.132 »

Jyväskylän ympärist. huhti—touko
kuulla:

Pihlajavedellä, Karstulassa, Saarijär
vellä, Viitasaarella, Äänekoskella ja
Karkkilassa (Uusimaa) ......................... » » 1.704 »
Kevätkauden kursseja yht 15. yleisöä yht. 4.073 h
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TILASTOA
Sos.-dem. Työläisnaisliiton luento- ja kurssitoiminnasta 

vuosina 1932—38.

V. 1932 Keski-Suomi ja Pohjois-Satakunta, kursseja ja 
luenn. 234, yleisöä 17.618 h.

V. 1933 Pohjois-Savo, Karjalan ja Satakunta, kursseja ja 
luenn. 199, yleisöä 11.446 h.

V. 1934 Pohjois-Häme ja Turun etel. piiri, kursseja ja 
luenn. 229, yleisöä 10.876 h.

V. 1935 Savo, Karjala ja Häme, kursseja ja luenn. 240, 
yleisöä 10.445 h.

V. 1936 Itä- ja Pohjois-Karjala y.m., kursseja ja luenn. 205, 
yleisöä .875 h.

V. 1937 Pohjanmaa ja Häme, kursseja ja luenn. 231, ylei
söä 10.542 h.

Kursseja (keskim. 40 v.) ja tilap. luent. 1.338, yleisöä 
70.804 h.

Edellä oleva lyhyt yhteenveto kodinhoidollisesta valistus
työstämme osoittaa yllämainittuina vuosina kahden vakinai
sen toimihenkilön suorittaman työn.

Yllämainitun, kurssityön kustannukset, joihin sisältyvät 
luennoitsijain ja kotitalouskonsulentin palkat, päivärahat, 
matkakulut, työvälineiden kustannukset ja kuljetukset y.m. 
tekevät keskimäärin noin 73.350:— m'k vuodessa.

Valtionapua tätä tarkoitusta varten liittomme on saanut 
alkuvuosina 20.000 mk. mutta pulavuosina avustus alennet
tiin 12.000:— mk:ksi.

EDUSKUNTAVAALIT V. 1936.

Liittotoimikunta ryhtyi hyvissä ajoin liittokokouksen an
tamien ohjeiden mukaisesti valmistelemaan vaaleihin osallis
tumista. Kiertokirjeissä kehoitettiin osastojen jäseniä huo
lehtimaan siitä, että myöskin naisia nimitetään ehdokkaiksi 
puolueäänestystä varten ja että naiset hoitavat velvollisuu
tensa puolueäänestyksessä. Vaali valistustyön alkajaisiksi 
järjestettiin vuoden 1936 ensimmäisten kuukausien aikana 
n.s. yhdenpäivänkouluja 21 paikkakunnalla. Näissä tilai
suuksissa käsiteltiin vaalien yhteydessä olevia kysymyksiä 
ja esiintyi niissä esitelmöitsijöinä tavallisesti pari henkilöä. 
Tov. Martta Salmela-Järvinen kirjoitti lentolehtisen, josta 
otettiin 10,000 kpl. painos, ja jonka puoluetoimikunta kus
tansi. Naisehdokkaat, kukin omassa piirissään kiersivät
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vaalipuhematkoilla ja liittotoimikunta lähetti Elli Nurmisen 
kuukaudeksi matkalle. Tästä ajasta hän oli kaksi viikkoa 
Mikkelin ja kaksi viikkoa Kuopion itäisessä vaalipiirissä. 
Lisäksi annettiin Oulun pohj. vaalipiirille 1,500 mk:n suurui
nen avustus naispuhujan palkkaamista varten.

V. 1936 eduskuntavaalit muodostuivat sangen menestyk
sellisiksi sos.-dem. puolueelle. Puolueemme koko maassa 
saama äänimäärä lisääntyi 39,400 äänellä ja uusia edustaja
paikkoja saatiin 3. Naisten kohdalta emme voi merkitä uu
sia saavutuksia, sillä naisten edustus pieneni, valittiin vain 
8 naisedustajaa kun lukumäärä ed. eduskunnassa oli 9. 
Useissa piireissä oli tosin naisehdokkaita, mutta melkein 
kaikkialla käytännössä ollut yhden miehen listajärjestelmä 
sulki melkein kokonaan naisilta onnistumismahdollisuudet. 
On edelleen merkille pantava, että niin naiset kuin miehet
kin äänestävät suurissa määrin kukin oman paikkakuntansa 
ehdokkaita ja kun tämä tavallisesti on mies, saa hän kor
keimmat äänimäärät. Minkäverran hyötyä asianomaisilla 
paikkakunnilla on sitten tällaisesta »omasta» edustajastaan 
on kokonaan eri asia. Jokatapauksessa tämä on sangen va
litettava ilmiö.

KUNNALLISVAALIT.

Vuoden 1936 joulukuussa toimitetuissa kunnallisvaaleissa 
oli havaittavissa jälleen sama ilmiö, joka on toistunut aikai
semminkin. Vaaleihin osanotto ei ole yhtä vilkasta ja run
saslukuista kuin valtiollisiin vaaleihin ja varsinkin naiset 
osoittavat huomattavasti vähemmän kiinnostusta niihin. Liit
tomme taholta koetettiin monin tavoin tehostaa naisten toi
mintaa kunnallisiin vaaleihin nähden. Lokakuun 24—25 
p:nä järjestettiin Helsingissä suuret naisten kunnallispäivät, 
joille osanottajia saapui eri puolilta maata, aina Perä-Pohjo
laa myöten n. 300 henkeä. Päivillä esitettiin alustuksia ja 
luentoja tärkeistä naisia lähellä olevista kunnallisista kysy
myksistä. Varsinkin senjälkeen kun äitiyshuoltolaki astui 
voimaan, on naisissa ilmennyt entistä kiinteämpää harras
tusta kunnallisiin kysymyksiin.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA.

Kansainvälisen sosialistisen internationaalen naissihteeris- 
tön kirjeenvaihtajana toimi vuoteen 1936 loppuun Miina Sil
lanpää ja senjälkeen Martta Salmela-Järvinen. Sihteeris-
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tölle on jatkuvasti lähetetty selostuksia ja tilastotietoja lii
ton toiminnasta ja sieltä taas on tullut liiton toimistoon tie
donantoja ja kiertokirjeitä, jotka on joko Toverittaren pals
toilla tai kiertokirjeissä saatettu jäsenistömme tietoon. Vali
tettavasti ei liitollamme ole ollut varaa lähettää edustajaansa 
Intemationaaleen kuuluvien naisjärjestöjen edustajain istun
toihin, joita säännöllisesti pidetään noin kerran tai pari vuo
dessa.

Belgian, Englannin, Unkarin, Ruotsin ja Norjan työläis
naisten keskusjärjestöt ovat lähettäneet kutsuja kongressei- 
hinsa. Vuonna 1936 olivat liittoamme edustamassa Ruotsin 
sos.-dem. naisten kongressissa Tukholmassa Miina Sillanpää 
ja Martta Salmela-Järvinen. Toveri Aino Lehtokoski oli 
myöskin saapuvilla.

Vuonna 1938 kesäkuussa oli toveri Sylvi-Kyllikki Kilpi 
liittomme edustajana saapuvilla Belgian työläisnaisten kong
ressissa Brysselissä.

POHJOISMAINEN SOS.-DEM. NAISTEN YHTEIS
TOIMINTA.

Yhteistoiminta neljän pohjoismaan, Ruotsin, Norjan, Tans
kan ja Suomen välillä on viimeisten vuosien aikana tullut 
yhä kiinteämmäksi ja läheisemmäksi. Ruotsin ja Norjan 
työläisnaisjärj eston edustajat ovat olleet saapuvilla jo useassa 
liittomme edustajakokouksessa. Vuonna 1934 tehty aloite 
Pohjoismaisten sos.-dem. Naistenpäivien järjestämisestä on 
jo johtanut kolmien päivien järjestämiseen. Ensimmäiset pi
dettiin vuona 1935 Tukholmassa.

Toiset Pohjoismaiset sos.-dem. Naistenpäivät pidettiin v:na 
1937 Kööpenhaminassa. Nämä päivät olivat mittasuhteiltaan 
jo paljon laajemmat kuin Tukholmassa 1935 pidetyt päivät. 
Suomesta osallistui päiville kaikkiaan 18 henkeä. Alustaji
na päivien aikana esiintyivät Anni Huotari, Olga Tainio ja 
Martta Salmela-Järvinen, joka puhui myöskin avajaisjuh
lassa. Päivillä hyväksyttiin seuraavat julkilausumat:

Pohjoismaiset sosialidemokraattiset naistenpäivät 
Kööpenhaminassa heinäkuun 25—30 p:nä 1937, jolloin 
saapuvilla oli noin 400 osanottajaa Norjasta, Ruotsista, 
Tanskasta ja Suomesta, pitivät erittäin tärkeänä Pohjo
lan naisten yhteistyötä.

Me vetoamme näiden neljän maan työväenpuolueiden 
johtaviin elimiin toivoen, että tätä yhteistyötä kehitettäi-
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siin ja että se rakentuisi samalle pohjalle kuin muukin 
Pohjolan työläisten välinen yhteistoiminta.

Pohjoismaiset sos.-dem. naistenpäivät kehoittavat 
kaikkia Pohjolan naisia yhtymään sosialidemokratian 
riveihin. Euroopan nykyisessä uhkaavassa tilanteessa, 
jolloin uuden hävittävän sodan vaaraa ei voida sivuut
taa, on kysymys rauhan säilyttämisestä tärkein ja rat
kaisevin sukupolvemme äideille.

Yksin sosialidemokratia, joka haluaa poistaa sodan 
syyt, voi taata pysyvän ja varman rauhan. Sen vuoksi 
on sosialidemokraattinen puolue naisten puolue. Jo
kainen nainen, joka haluaa rauhaa, taistelkoon sen puo
lesta sosialidemokratian riveissä.

Pohjoismaiden naiset!
Sosialidemokratia on rauhan puolue.

Liittomme puolesta esitettiin kutsu saapua Suomeen seu- 
raaville naistenpäiville. Kutsu otettiin innostuneesti vas
taan ja päätettiin että seuraavat Pohjoismaiset sos.-dem. 
Naistenpäivät järjestetään Suomessa kesällä 1938.

POHJOISMAISET SOS.-DEM. NAISTENPÄIVÄT 
HELSINGISSÄ.

III Pohjoismaiset sos.-dem. Naistenpäivät pidettiin Helsin
gissä heinäkuun 26— elokuun 1 p:n välisenä aikana. Ava
jaisjuhla oli ensinmainittuna päivänä klo 20 Helsingin työ
väentalon juhlasalissa. Joka päivä, paitsi lauantaina ja sun
nuntaina pidettiin neuvottelukokous, jossa esitettiin alustus 
ja keskusteltiin. Lisäksi retkeiltiin 'katselemassa Helsingin 
kaupungin nähtävyyksiä, kunnallisia ja osuustoiminnallisia 
laitoksia, tehtiin retkiä Seurasaareen, Siuntion Lepopirttiin, 
Porvooseen ja Suomenlinnaan. Lauantaina heinäkuun 30 
p:nä pidettiin suuri naisten rauhankokous Helsingin työväen
talon pihamaalla ja sunnuntaina heinäkuun 31 pnä suuri 
ulkoilmajuhla Mustikkamaan kesäteatterissa.

Osanottajia oli Ruotsista 140 henkeä, Tanskasta 54 henkeä, 
Norjasta 14 henkeä, sekä kotimaasta vakinaisia osanottajia 
n. 200 henkeä, jonka lisäksi sunnuntaina ja lauantaina saa
pui runsaasti osanottajia näiden päivien juhliin. Kaikkiaan 
oli osanottajia n. 1000 henkeä.

Alustajina ja puhujina päivien aikana esiintyivät seuraavat 
toverit: Disa Västherg, Sonja Branting-Westerståhl, Gunda 
Beijer, Elsa Johanson, Ebon Anderson ja Maj Jarke Ruot-
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sista, Margarethe Host, Viola Norlov, Ingeborg Hansen, Mat- 
hilde Nielsen, Martine Bjomeboe ja Caja Rude Tanskasta, 
Sigrid Syvertsen, Marie Skau ja Thina Thorleijson Nor
jasta, sekä Anni Huotari, Miina Sillanpää, Sylvi-Kyllikki 
Kilpi, Väinö Tanner, Aino Lehtokoski, Tyyne Leivo-Larsson, 
ja Martta Salmela-Järvinen Suomesta. Päivien aikana käy
dyissä keskusteluissa hyväksyttiin seuraavat päätöslausel
mat:

Pohjoismaisten sosialidemokraattisten naisten ko
kous Helsingissä heinäk. 26 p.—elok. 1 pnä on yksimie
lisesti päättänyt esittää seuraavan julkilausuman Poh- 
joismaitten puoluejohdoille:

Pohjolan sosialidemokraattiset naiset lausuvat tun
nustuksensa ja luottamuksensa siitä määrätietoisesta ja 
tuloksellisesta työstä joilla sosialidemokraattisten puo
lueitten johdot ovat edistäneet ja puolustaneet Pohjo
lan demokratiaa.

Koska pidämme kansanvallan elinehtona, että työ
väenluokan naiset enemmän kuin ennen liittyvät työ
väenpuolueeseen, vetoamme vakavasti puoluejohtoihin, 
että ne tukisivat taloudellisesti ja moraalisesti agitatio- 
työtämme naisten keskuudessa.

Samalla haluamme voimakkaasti painostaa naisten 
voimien käytön tarpeellisuutta kaikilla niillä toimi
aloilla, joihin puolueella on vaikutusvaltaa. Vahvaa 
kansanvaltaa ei voida rakentaa ilman naisten myötä
vaikutusta.

Pohjoismaisten sos.-dem. naisten päivillä pidetyssä 
kokouksessa Helsingin työväentalossa heinäk. 27 pnä, 
jolloin keskusteltiin naisten suhteesta kansanvaltaan ja 
fascismiin, päätettiin yksimielisesti kehoittaa kaikkia 
sosialidemokraattisia naisia työskentelemään entistä 
enemmän valistuksen levittämiseksi naisten keskuu
dessa, sillä jascismi saa jalansijaa ainoastaan valistu
mattomien ja yhteiskunnallisia asioita ymmärtämättö
mien keskuudessa. Naiset on tehtävä täysin tietoisiksi 
demokratian eduista diktatuurin rinnalla. Vapaudella, 
oikeudella ja inhimillisyydellä ei ole elinmahdollisuuk
sia diktatuurimaissa.

Lopuksi kokous lausuu myötätuntonsa kaikkia niitä 
kohtaan, jotka ovat joutuneet kotimaassaan jascistisen 
väkivallan uhreiksi tai maanpakolaisina asuvat vieraissa 
maissa.
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Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan sosialidemo
kraattiset naiset lähettävät tervehdyksensä Espanjan 
kansalle, joka urhoollisesti taistelee rauhan ja demo
kratian puolesta väkivaltaa ja diktatuuria vastaan.

Tervehdämme ihaillen espanjalaisia naisia, jotka kai
kista kärsimyksistä huolimatta ottavat osaa kamppai
luun vapauden ja kansanvallan puolesta. Teidän tais
telunne vapauden puolesta on myöskin taistelua mei
dän puolestamme.

Pohjoismaitten sos.-dem. naisten kongressi, joka pi
dettiin Helsingissä heinäkuun 26 p. ja elok. 1 p:n väli
senä aikana, päätti lausua yksimielisesti myötätuntonsa 
kaikkia niitä naisia kohtaan, jotka muodossa tai toisessa 
ovat joutuneet jascistisen diktatuurin kohteiksi. Toveri 
Elsa Osolinille, joka jo toista vuotta on kotimaassaan 
Latviassa ollut pidätettynä ilman, että hänen asiaansa 
olisi oikeuden edessä otettu tutkittavaksi, lähetetään 
myötätunnon osoitus.

Pohjoismainen sosialidemokraattisten naisten kokous 
Helsingissä heinäkuun 26 p:stä elokuun 1 p:vään 1938 
on m.m. käsitellyt kysymystä naidun naisen kansalli
suudesta.

Emme pidä sitä tyydyttävänä, että nainen menettää 
kansalaisoikeutensa menemällä naimisiin miehen kans
sa joka kuuluu toiseen kansallisuuteen ja me vetoamme 
Pohjoismaiden hallituksiin, että ne kiinnittäisivät huo
miota tähän seikkaan ja yhteisellä lainsäädännöllä teki
sivät naiselle mahdolliseksi saada säilyttää kansallisuu
tensa, mikäli hän haluaa, huolimatta siitä, että on men
nyt naimisiin ulkomaalaisen kanssa.

Pohjoismaitten sos.-dem. naistenkokous on Helsin
gissä 26 p. heinäk.—1 elok. v. 1938 päättänyt esittää 
seuraavan julkilausuman:

Koska siitä huolimatta, että Pohjoismaissa on vallalla 
kansanvaltainen hallitusmuoto, on vielä olemassa vir
koja ja toimialoja, joihin naisten pääsy on kielletty, ve
toamme mainittujen maiden hallituksiin, että ne myön
täisivät naisille tässä suhteessa samat oikeudet kuin 
miehille.

Pohjoismainen sos.-dem. naisten yhteistoiminta järjestettiin 
nyt vakinaisemmalle kannalle sikäli, että päätettiin asettaa 
Pysyvä Pohjoismainen komitea huolehtimaan yhteistoimin
nasta päivien väliaikana ja toimimaan järjestävän maan apu-



18

na seuraavien päivien suunnittelussa. Seuraavat Pohjois
maiset sos.-dem. Naistenpäivät päätettiin pitää Norjassa v. 
1940.

MATKA NEUVOSTOLIITTOON.

Kesällä 1936 järjestettiin liittomme aloitteesta matka Neu
vostoliittoon. Retkeen osallistui kaikkiaan 130 henkeä. Ret
kikunnan johtajana toimi Lilli Pesonen.

KERÄYSTOIMINTA ESPANJAN LASTEN HYVÄKSI.

Espanjan sota, jota on jo kestänyt kolmatta vuotta, on tuot
tanut suunnattomia kärsimyksiä Espanjan siviiliväestölle,, 
ennenkaikkea lapsille. Tuhannet lapset ovat menettäneet 
henkensä ilmapommitusten uhreina ja monet tuhannet ovat 
joutuneet siirretyiksi kauas kotiseuduiltaan, jopa vieraisiin: 
maihin asti. Tämä lasten hätä on herättänyt kaikissa maissa 
inhimillisesti ajattelevien ihmisten säälin ja avustamlshalun, 
varsinkin kun nämä onnettomat sodan uhrit ovat juuri kaik
kein avuttomimpia, lapsia, jotka ovat joutuneet fäscistisen: 
murhanhimon uhreiksi.

Useilta tahoilta tulleiden kehoitusten johdosta päätti liit
totoimikunta ryhtyä järjestämään avustustoimintaa myöskin 
meidän maassamme. Ensimmäinen keräys toimeenpantiin 
joulukuun 1 pn 1936—helmikuun 28 pn 1937 välisenä aikana 
ja tuotti se kaikkiaan 203,781:10. Seuraava keräys toimeen
pantiin lokakuun 1—joulukuun 31 p:en välisenä aikana 1937 
ja tuotti se 348,178:25. Saaduilla varoilla lähetettiin Espan
jaan Kansainvälisen avustuskomitean välityksellä pääasiassa 
kondensoitua maitoa, lihasäilykkeitä ja maitopulveria, pie
nempi määrä lähetettiin Suomen Pariisinlähetystön tarkista
mana suoraan rahassa maitopulverin ostamiseksi Hollannista.

Kun Espanjassa vallitsevan sotatilanteen vuoksi avustus 
yhä edelleenkin on välttämätöntä, on ollut jälleen neuvotte
luja uuden keräyksen järjestämisestä. Tällä kertaa säätä
nee mukaan keskusjärjestöt, Sos.-dem. puolue, SAK ja Työ- 
läisnuorisoliitto.

YHTEISTOIMINTA MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA.

Työväen Akatemian Kannatusyhdistyksessä on. liittoamme? 
edustanut Sylvi-Kyllikki Kilpi..
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Työväen Sivistysliitossa Martta Salmela-Järvinen, varalta 
Maria Paaso.

Suomen Rauhanliitossa Tyyne Leivo-Larson.
Sos.-dem. Puolueneuvoston kokouksissa v. 1935 marras

kuussa, ja 1936 keväällä Maria Paaso, syksyllä 1936 ja 1937 
keväällä Anni Huotari.

Sos.-dem. Työläisnuorisoliiton edustajakokouksessa ke
väällä 1937 Martta Salmela-Järvinen.

Sos.-dem. Raittiusliiton edustajakokouksessa Maria Paaso. 
Sos.-dem. Urheiluliiton edustajakokouksessa Aino Lehto

koski.
Sos.-dem. Puoluekokouksessa Anni Huotari.

LIITON ÄÄNENKANNATTAJA TOVERITAR.

Liiton äänenkannattajan toimittamisessa on pyritty edel
leenkin seuraamaan, samoja suuntaviivoja, joita tähän asti 
on noudatettu. Lehden vastaavana toimittajana on ollut 
Miina Sillanpää ja toimitussihteerinä Lilli Pesonen. Erikois
numerolta on julkaistu Naistenpäivä-, Vappu- ja äitienpäi
vän yhdistetty numero, Mikkelinpäivä- ja joulunumerot. Li
säksi on otettu erikoiskysymyksiä, kuten Espanjan lasten 
avustaminen, naisten järjestäytymiskysymys, kotiapulaisky- 
symys, (viimeksimainittu Helsingin Taloustyöntekijäin 40- 
vuotisjuhlan yhteydessä maaliskuussa 1938) ym. erikoiskä
sittelyn alaiseksi. Kirjeen vaihtotoimintaa on pyritty edistä
mään.

Lehden levikkiin on myöskin kiinnitetty huomiota. Vuo
den 1937 lopulla ja 1938 alussa järjestettiin levityskilpailu 
asiamiesten välillä. Tulokset olivatkin sangen ilahduttavia,, 
sillä lehden tilaajamäärä ja yksityisnumeroiden menekki ko
hosi huomattavasti. Palkintoina oli I p. OTK:n vuodepeit- 
teet lakanoineen ja voitti ne helsinkiläinen Ida Ristimäki. 
II palkinnon, Yhdistyneitten mustan leninkikankaan, sai 
tamperelainen Rauha Ojala ja III palkinnon Arabian kahvi- 
kaluston tamperelainen Elli Ahonen. Lisäksi arvottiin vä
hintään 240 kpl. levittäneiden asiamiesten kesken 10 kahden 
viikon oleskelua jossain työläisnaisten lepokodissa.. Nämä 
palkinnot lankesivat seuraaville:

Rauha Laistola, Suojärvi.
Selma Koskinen, Turenki.
Tilda Tiihonen, Kotka.
Edith Anttilainen, Viipuri.
Edith Laaksonen, Jämsänkoski.
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Ina Ruotsalainen, Keuruu.
Vieno Putkonen, Kuopio.
Rosa Peltomäki, Pori.
Helena Rautio, Enso.
Lydia Järvinen, Voikka.
Yhdistyneet Villatehtaat ja Arabian porsliinitehdas lah

joittivat palkintoesineet, OTK antoi ne 50 % alennuksella. 
Useimmat kesäkodit ottivat palkinnonsaajat vastaan joko 
kokonaan vapaasti tai huomattavasti alentaen hintojaan.

LIITON KUSTANNUSTOIMINTA.

Kun vuonna 1937 tuli kuluneeksi 30 vuotta naisten äänioi
keuden voimaansaattamisesta päätettiin kustantaa naisten 
valtiollisen toiminnan historiaa käsittelevä kirjanen. Kirjan 
valmistivat toverit Aira Sinervo ja Sylvi-Kyllikki Kilpi. Siitä 
otettiin 3,000 kpl. painos, hinta kpl. 5 mk. Kirja on otettu 
käytäntöön myöskin Työväen Sivistysliiton opintokirjana ja 
on toveri Sylvi-Kyllikki Kilpi laatinut sitä varten opinto
suunnitelman.

Pohjoismaisten sos.-dem. Naistenpäivien johdosta julkaisi 
liittomme pienen lauluvihkosen, joka sisältää m.m. liittomme 
uuden marssin. Kirjasta käytettiin laulukirjana Pohjois
maisilla sos.-dem. Naistenpäivillä. Hinta kpl. 2 mk.

Pohjoismaisten sos.-dem. Naistenpäivien johdosta julkais
tiin myöskin pieni ruotsinkielinen kirjanen, Suomen työläis
naisten toiminta, jossa lyhyesti selostetaan liittomme toimin
taa ja työmuotoja. Kirjasen laati sihteeri ja jaettiin sitä il
maiseksi päivien ulkomaalaisille osanottajille.

Viimeksi pidetyn liittokokouksen pöytäkirja on painatettu.
Liitto on myöskin jatkuvasti valmistanut kokous-, iltama- 

ym. ilmoitteita, joita on välitetty järjestöille.

LIITTOTOIMIKUNTA.

Viimeksi pidetyssä edustajakokouksessa valittiin liiton pu
heenjohtajaksi Anni Huotari ja toimikunnan vakinaisiksi 
jäseniksi: Martta Salmela-Järvinen, Miina Sillanpää, Aino 
Lehtokoski, Olga Tainio, Sylvi-Kyllikki Kilpi ja Tyyne Lei
vo (Larson) sekä varajäseniksi: Elsa Metsäranta, Helmi Paa
sonen, Maria Paaso, Lempi Lehto, Laina Lehtonen ja Helmi 
Valta. Helmi Paasonen erosi toimikunnasta keväällä 1937 
paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
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Liittotoimikunta valitsi varapuheenjohtajakseen Olga Tai
nion ja sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi Miina Sillanpään. 
Kun tov. Sillanpää v. 1936 tuli valituksi eduskuntaan, erosi 
hän monien tehtäviensä vuoksi liiton sihteerin toimesta vuo
den 1936 lopulla. Liittotoimikunta julisti paikan haettavaksi 
ja valitsi kolmesta hakijasta liiton sihteeriksi Martta Salmela- 
Järvisen, joka ryhtyi hoitamaan tointa 1 p:stä tammikuuta 
1937. Samalla valittiin taloudenhoitajaksi Vera Sumu.

Liittotoimikunta on toimintakaudella pitänyt 34 kokousta, 
joista on pöytäkirjaan merkitty 353 pykälää.

Vuoden 1937 alussa valitsi liittotoimikunta n.s. työvaliokun
nan, johon kuuluvat liiton puheenjohtaja ja sihteeri sekä 
toimik. jäsenet Miina Sillanpää ja Sylvi-Kyllikki Kilpi. Työ
valiokunta on yhdessä sihteerin kanssa hoitanut liittotoimi- 
kunnan kokousten väliajoilla ilmenneitä kiireellisiä asioita..

Toimikunnan kokouksiin ovat jäsenet osallistuneet seu
raavasti: Anni Huotari 34, Miina Sillanpää 32, Maria Paaso 
29, Martta Salmela-Järvinen 29, Tyyne Leivo-Larson 25, Ai
no Lehtokoski 24, Sylvi-Kyllikki Kilpi 24, Olga Tainio 23, 
Lempi Lehto 20, Elsa Metsäranta 19, Helmi Valta 17, Helmi 
Paasonen 5, Laina Lehtonen 4 ja Toverittaren toimittaja 
Lilli Pesonen 7 kertaa.

Liiton palveluksessa ovat olleet seuraavat toimihenkilöt: 
Liiton sihteerinä 3112—36 Miina Sillanpää ja 1/1—37 alkaen 
Martta Salmela-Järvinen. Taloudenhoitajana Vera Sumu, lu
ennoitsijana ja kurssien ohjaajana Elli Nurminen, Toveritta
ren toimitussihteerinä Lilli Pesonen, kansliapulaisena Tert
tu Huotari ja kotitalousneuvojana 15/1—37 Emmi Karppe 
ja hänen mainittuna päivänä erottuaan toimestaan Hilkka 
Miettinen.

Liiton toimisto on toimintakauden aikana hoitanut sekä 
liiton että Toverittaren kirjevaihdon ja tilaushankinnan.. 
Toimistosta on kuluneen toimintakauden aikana lähetetty 
kaikkiaan 14,899 postilähetystä.

KIERTOKIRJEET JA JULISTUKSET.

Toimintakauden aikana on liittotoimikunta lähettänyt 
osastoille ja jaostoille 20 kiertokirjettä ja 3 kiertokirjettä 
kaikille työväenyhdistyksille. Työväenyhdistyksille lähete
tyt kiertokirjeet ovat koskeneet Espanjan lasten hyväksi toi
meenpantavaa keräystä, liiton suorittamaa valistustyötä ja 
arpajaisia.
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OHJELMIA JA ALUSTUKSIA.

Kaikkia liiton erikoisjuhlia varten on laadittu ohjelmia, 
joihin on sisältynyt puhe, runoja, näytelmiä, lauluja, vuoro
keskusteluja ym. Ohjelmista on peritty 5 mk. kpl. posti ym. 
kulujen peittämiseksi. Keskustelukokouksia varten on lä
hetetty monistettuja alustuksia, joissa on käsitelty monia 
työläisnaisten elämää ja toimintaa koskevia kysymyksiä. 
Alustukset on jaettu ilmaiseksi.

LIITON OSASTOT JA JAOSTOT.

Vuoden 1935 lopulla kuului liittoon 51 naisyhdistystä, 
joissa oli jäseniä yhteensä 1671, ja 90 naisjaostoa, joissa oli 
937 jäsentä, yhteensä 2,608 jäsentä.

Vuoden 1936 lopulla kuului liittoon 51 naisyhdistystä, jois
sa yhteensä 1790 jäsentä ja 101 naisjaostoa, joissa oli 1164 
jäsentä, yhteensä jäseniä 2954.

Vuonna 1937 olivat vastaavat luvut: 51 naisyhdistystä, 
1859 jäsentä, ja 118 naisjaostoa, 1163 jäsentä. Mainittakoon, 
että tilastoa laadittaessa oli jäsenveroja rästissä 4 naisyhdis
tyksellä ja 50 jaostolla. Osa niistä lienee myöhemmin saatu 
perityksi, mutta yleensä on merkittävä, että varsinkin jaos
tot jättävät veroja rästiin pitkiksi ajoiksi, suorittaen sitten 
yhdellä kertaa kahden ja kolmenkin vuoden jäsenmaksut. 
Järjestelmällisen toiminnan kannalta tällainen on sangen va
litettavaa.

Toimintansa ovat ilmoittaneet lopettavansa Luvian, Hirsi- 
län, Rantasalmen, Sorvalin, Tammisaaren, Myrskylän, Sä
kylän, Tottijärven, Kuopion ja Nurmijärven naisjaostot. 
Karppilan sos.-dem. Naisyhdistys ilmoitti ensin muuntautu- 
vansa jaostoksi ja lopetti sittemmin kokonaan toimintansa. 
Toimintansa on myöskin lopettanut Turun Liike- ja Talous- 
työntekijäin yhdistys.

SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET.

Kun vuonna 1936 pidetty puoluekokous oli muuttanut pe
rusjärjestöjen sääntöjä, oli ryhdyttävä korjaamaan myöskin 
naisyhdistysten sääntöjä, jotta ne tulisivat yhdenmukaisiksi 
muiden puolueosastojen sääntöjen kanssa. Liittotoimikunta 
laati mallisäännöt, joille hankittiin puoluetoimikunnan hy
väksyminen, ja lähetti ohjeet sääntöjen muutosta varten. 
'Osastot muuttivat sääntönsä vuoden 1937 ja 1938 vuosiko-
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'kouksissa, joten talla kertaa lienee melkein kaikilla sos.-dem. 
.naisyhdistyksillä uudet, nykyisten puoluesääntöjen mukai
let säännöt.

JUHLIVIA NAISYHDISTYKSIÄ.

Useat sos.-dem. Naisyhdistyksistämme ovat jo jättäneet 
^taakseen sangen pitkän toimitaipaleen. Toimintakauden ai- 
.kana ovat seuraavat sos.-dem. naisyhdistykset viettäneet 
.merkki juhliaan:

Viipurin sos.-dem. Naisyhdistys 35-vuoj;isjuhla 3/11 —35.
Lahden sos;-dem. .Naisyhdistys 35-vuotisjuhla 17/11 —35.
Turun sos.-dem. Naisyhdistys 40-vuotisjuhla 28 3 —36.
Kuusankosken sos.-dem. Naisyhdistys 30-vuotisjuhla 1/2 

—36.
Lohjan sos.-dem. Naisyhdistys 30-vuotisjuhla 1/11 —36.
Kymin länt. Ty:n naisosasto 30-vuotisjuhla 22/11 —36.
Popinniemen sos.-dem. Naisyhdistys 25-vuotisjuhla 25/11 

—36.
Uuden-Koiviston sos.-dem. Naisyhdistys 19/1 —37.
Kymin Ty:n Naisosasto 30-vuotisjuhla 19/3 —37.
Kaskisen sos.-dem. Naisyhdistys 20-vuotisjuhla 19/4 —37.
Tiutisen sos.-dem. Naisyhdistys 15-vuotisjuhla 29,1 —38.
Helsingin Taloustyöntekijäin yhdistys 27/3 —38.

SOS.-DEM. NAISTEN PIIRITOIMIKUNNAT JA 
-JAOSTOT.

Liittotoimikunta on monin eri tavoin koettanut päästä yh
teyteen vaalipiirijärjestöjen kanssa naisten toiminnan elvyt- 
-tämiseksi piiritoimikuntien välityksellä. Täten onkin entis
ten itsenäisten sos.-dem. Naisten piiritoimikuntien lisäksi 
saatu syntymään piiritoimikuntien naisjaostoja, jotka ovat 
.hyvällä menestyksellä toimineet. Tällainen naisjaosto on 
toimintakaudella perustettu Viipurin itäiseen ja Turun ete
läiseen vaalipiiriin. Näiden naisjaostojen aloitteesta on eri 
.piireissä järjestetty valistustyötä, toimeenpantu kesäretkeily- 
ja opintopäiviä ym. Mainittakoon, että toimintakauden ai
kana ovat Viipurin länt. sos.-dem. naisten piiritoimikunta ja 
Vaasan it. vaalip. sos.-dem. naisten piiritoimikunta, kumpi
akin v. 1938 viettäneet 10-vuotisjuhliaan. Liiton edustaja on 
»ollut saapuvilla piirien alueella järjestetyissä neuvottelu-
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ja vuosikokouksissa. Tarkempi selostus naispiiritoimikun- 
tien ja -jaostojen toiminnasta seuraa jälempänä heidän omien 
toimintaselostustensa yhteydessä.

TYÖVÄEN AKATEMIAN STIPENDIRAHASTO.

Työväen Akatemian stipendirahastoa on aikaisempien pää
tösten mukaan kartutettu, perimällä 1 mk. jäseneltä vuosit
tain Akatemia-veroa. Rahastosta on annettu opintoavus
tuksia seuraaville henkilöille:

V. 1936 Ester Seppälä, Tampereelta 2,000 mk. apuraha.
V. 1937 Aune Kuittinen, Ensosta, Kerttu Hyvönen, Rova

niemeltä ja Anna-Liisa Hourula Nivalasta kukin 700 mk.
V. 1938 Helmi Kokkonen Sorsakoskelta ja Kerttu Tuomi

nen Pispalasta kumpikin 1,000 mk.
Rahaston taloudellinen tila käy selville tilikertomuksesta.

AVUSTUKSET.

Työnsä tukemiseksi on liittomme saanut vuosittain avus
tusta valtiolta. Kotitalousopetuksen järjestämiseksi on vuo
sittain saatu maatalousministeriöltä v. 1935 10,000 mk:n, 1937 
12,000 mk. ja vuonna 1938 25,000 mk. suuruinen määräraha. 
Pientenlasten hoidon neuvontaa varten on sisäasiainministe
riöltä saatu vuosittain 15,000 mk.

Längmanin rahastosta on saatu pientenlastenhoidonneu- 
vonnan edistämiseksi v. 1935 ja 1938 4,000 mk.

Puolue on avustanut järjestömme toimintaa seuraavin 
määrärahoin: 1936 15,000 mk., v. 1937 20,000 ja v. 1938 
30,000 mk.

Kotimaisten tuotteiden mainostoimikunnalta on liittomme 
saanut v. 1936 30,000 mk. ja 1937 40,000 mk. kotimaisten 
tuotteiden käytön tehostamiseksi. Liittotoimikunta on jaka
nut nämä varat osastoille n.s. maitojuhlien järjestämiseksi.

OTK on vuosittain antanut liitollemme 15,000 mk. suu
ruisen apurahan, joka on jaettu yhdistystemme ja jaosto- 
jemme ompelukerhoille vähävaraisten lasten vaatetusavun 
valmistamiseksi.

LIITON ARPAJAISET.

Liitto järjesti vuoden 1938 alussa arpajaiset kotitalous- 
kurssitoiminnan, ja ojpintoikerhotyön tukemiseksi. Myytä
väksi tarjottiin 20,000 kpl. arpoja å 10 mk. kpl. Arvonta toi-
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mitettiin kesäkuun 16 pnä 1938. Kun liittomme osastot eivät 
osoittaneet tarpeeksi suurta huomiota arpajaisiin, vain noin 
puolet osastoistamme tilasi arpoja myytäväkseen, ei menek
ki voinut kohota niin suureksi, että kaikki arvat olisi saatu 
myydyksi. Noin kolmas osa arvoista jäi myymättä. Talou
dellinen tulos lienee kuitenkin tyydyttävä ja selviää se lä* 
hemmin tilikertomuksesta.

SEKALAISIA ASIOITA.

Suojärven Välikylän sos.-dem. Naisyhdistyksen asia.

Kun Suojärven Välikylään v. 1934 lopulla perustettiin sos.- 
dem. naisyhdistys, ilmeni heti alusta alkaen joitain ristirii
taisuuksia paikallisen työväenyhdistyksen ja naisyhdistyk
sen välillä. Kun sitten vuoden 1936 alussa muuan naisyh
distyksen toimihenkilöistä pidätettiin muka maanalaiseen 
toimintaan osallistuneena, kääntyi Suojärven ty:n johtokun
ta liiton puoleen, ilmoittaen tapahtuneesta ja pyytäen liiton 
toimenpidettä asiasta. Asiasta kirjoitettiin asianomaiselle 
naisyhdistykselle ja saatiin myöskin selitys, jossa ilmoitettiin, 
että mainittu henkilö on eronnut naisyhdistyksen jäsenyy
destä. Myöhemmin ovat näiden kahden järjestön välit pa
rantuneet, niin että naisyhdistys nyt toimii hyvässä yhteis
ymmärryksessä työväenyhdistyksen kanssa.

Porin mlk. sos.-dem. Kunnallisjärjestö ehdottaa
Sd. Työläisnaisliiton toiminnan lopettamista.

Porin mlk. sos.-dem. Kunnallisjärjestö oli tehnyt vuoden 
1936 puoluekokoukselle esityksen, jossa se ehdotti, »että 
puoluekokous velvoittaisi puoluetoimikunnan ryhtymään 
toimenpiteisiin sos.-dem. naisliiton yhdistämiseksi puoluee
seen, edellyttäen kuitenkin, että puoluetoimikunnan yhtey
teen perustetaan erikoinen naisjaosto, joka johtaa naisjaosto- 
toimintaa.» Tästä ehdotuksesta pyysi puoluetoimikunta liit- 
totoimikunnan lausuntoa. Liittotoimikunnan lausunto oli 
luonnollisesti kielteinen, lausuttiin mm. ettei lainkaan pidetä 
uskottavana, että puoluetoimikunta voisi jatkaa työläisnais
liiton toimintaa yhtä voimaperäisesti ja yhtä halvalla kuin 
nykyisen järjestelmän aikana. Puoluetoimikunta yhtyi tä
hän kantaan ja puoluekokous hylkäsi aloitteen yksimieli
sesti.
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MINNA CANTHIN MUISTOPATSAAN PALJASTUS.

Toukokuun 12 pnä 1937 paljastettiin Minna Canthin muis
topatsas Kuopiossa. Liittomme edustajina tilaisuudessa olivat 
toverit Aino Lehtokoski, Miina Sillanpää ja Anni Huotari. 
Jälkimmäinen piti puheen laskien liittomme puolesta seppe
leen patsaalle. Seppeleen nauhoissa oli seuraava teksti:

»Minna Canthin muistoa kunnioittaen, Sos.-dem. Työläis- 
-naisliitto», ja Lyyli Takin kirjoittamat säkeet:

Sinulle, Suomen suuri tytär, työsi tähden 
nyt kevät-uhrin lailla kiitos kohoaa 
kaikkien niiden, joiden tuskantaakan nähden 
soi esitaistelijan-huutos: Katsokaa 
maan mahtavat te, mitä teittekään!
Then näytit ihmisoikeutta etsimään!

Työmiehen vaimo pienokaisinensa, 
kaikk’ kovan onnen lapset, köyhä kansa 
velkansa tuntien tuo nyt kiitoksensa.

NAISIA KOSKEVAT KYSYMYKSET KANSAIN
LIITOSSA.

Ulkoministeriö oli marraskuun 14 pnä 1936 lähetetyllä 
kirjelmällä pyytänyt liitto toimikunnalta lausuntoa eräistä 
maisten oikeuksia koskevista kysymyksistä, jotka tulivat kä
siteltäviksi Kansainliiton kokouksessa. Liittotoimikunta 

‘vastasi tiedusteluun seuraavasti:

Liittomme pitää, tärkeänä, että noudatetaan täydellistä tasa- 
arvoisuutta kaikkiin, valtion kansalaisiin niin naisiin kuin mie- 
hiinkin nähden. Mikäli käytännöllisistä tai muista syistä on 
välttämätöntä ottaa lakeihin erikoismääräyksiä, jotka koskevat 
esim. aviovaimon kansalaisuutta, on kuitenkin otettava huomioon, 
että kaikki kansalaisuuden vaihdokset tapahtuvat molempien 
aviopuolisoiden suostumuksella ja että naisen pääsyä takaisin 
oman maansa kansalaisuuteen helpotetaan, esim. avioeron sat
tuessa tai aviopuolison kuoleman jälkeen, niin että se palautuu 
hänelle mahdollisimman yksinkertaisin ja vähin muodollisuuk
sin.

Mitä taas tulee naisten täydelliseen tasavertaisuuteen sosiaa
lisella alalla ja naisia koskeviin erikoismääräyksiin suojelulain- 

. säädännössä, on nämä säännökset laissa säilytettävä. Yhteiskun
nan velvollisuutena on valvoa, ei yksin nykyjään elävän vaan 
-myöskin tulevien yhteiskunnan kansalaisten elämän ja tervey
den säilymistä. Samalla kun tehostamme, että nainen on tun-
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■niistettävä tasavertaiseksi virkoihin, toimiin ja ansiotyöhön näh
den, ja hänen palkkatasonsa on saatava kohoamaan samalle ta
solle kuin miestenkin palikka, pidämme tärkeänä, että yhteis
kunnan taholta suojelu- ja avustustoimenpitein tuetaan äitiyttä 
ja naisten fyysillistä ja henkistä kuntoisuutta.

Kuten edelläolevasta kolmivuotiskauden toimintaselostuk- 
sesta on toivottavasti käynyt selville, on liittomme tänäkin 
aikana pyrkinyt syventämään ja laajentamaan työläisnaisten 
keskuudessa tehtävää valistustyötä. Tulokset ovat nähtä
vissä monien mielestä ehkä liian hitaasti, mutta meidän on 
otettava huomioon, että työala on niin laaja ja käytettävissä 
olevat voimat siihen verraten sangen rajoitetut, seikka, joka 
aina työn tuloksia arvioidessa on otettava huomioon. Toi
vokaamme, että seuraava työkausi voi tässäkin suhteessa 
osoittaa huomattavampia tuloksia.

Sos.-dem. Työläisnaisliiton toimikunta.
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ALUSTUKSIA
Sos.-dem. Työläisnaisliiton edustajakokoukselle 

22-24 1938.

VASTAINEN VALISTUSTYÖ.

Liittokokoustemme keskeisimpiä ja tärkeimpiä keskusteluaiheita on 
•aina ollut liiton, harjoittama valistustyö, sen muoto, laajuus ja sisältö. 
Epälukuiset määrät kaikenlaisia hyviä päätöksiä on tehty ja suunni
telmia laadittu, minkäverran ne sitten käytännössä ovat tuottaneet 
tuloksia, siitä antavat vaalinumerot, jäsentilastot ja julkaisujen levikki 
jonkinlaisen kuvan. Edistystä on varmasti ollut havaittavissa, mutta sen 
hitaus näyttää toisinaan väsyttävän toimihenkilöltämme ja yleensä 
kaikkia niitä, joille asiamme eteenpäimmeno on kallis ja tärkeä.

Ryhtyessämme tässä edustajakokouksessamme käsittelemään valis- 
tustyökysymystä, on meidän ehkä syytä palauttaa mieliin muutamia 
oleellisia, siihen vaikuttavia seikkoja. Meidän on ensiksikin ehkä hiu
kan tarkasteltava niitä asioita, joka ovat valistustyömme estävinä te
kijöinä, sekä myöskin niitä monia eri aloja, joilla valistustyössämme 
on esiinnyttävä.

Estävinä tekijöinä edelleenkin ilmenee naisten puuttuva yhteiskun
nallisten asioiden harrastus. Useat, tästä puheenollen, ovat taipuvaisia 
syyttämään ajan puutetta, elämän1 raskautta ja toimeentulon niukkuut
ta sen aiheuttajiksi. Myönnettävä onkin, että yhteiskunnallisen har
rastuksen elpyminen tarvitsee määrätyn taloudellisen ja henkisen ta
son, sillä ihmiset, joiden elämä on alituista epätoivoista taistelua joka
päiväisestä leivästä, eivät jaksa enää kiinnostua kysymyksiin, jotka 
suoranaisesti ja välittömästi eivät johda jokapäiväisen elämän parane
miseen. Se seikka, että järjestöjen toiminta välillisesti tässä auttaa, 
ei heidän tajuntaansa kykene tunkeutumaan.

Mutta tätä syytä myöskin ehkä hiukan liioitellaan. Monin paikoin, 
jossa työläisten taloudellinen tila ei ole sen kummempi kuin muualla
kaan, voidaan pitää yllä reipasta järjestötoimintaa, siellä ehditään ja
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osataan toimia, kun taas toisin paikoin kaikki tuntuu kuolleelta. Meidän 
onkin kaikessa valistustyössämme jatkuvasti tehostettava sitä, että mitä 
enemmän- työväki saavuttaa yhteiskunnallista vaikutusvaltaa, sitä 
enemmän se kykenee saavuttamaan henkistä vapautta ja taloudellista 
hyvinvointia.

Työmme monipuolisuus on myöskin eräs huomattava tekijä. Sa
malla kun meidän on tehtävä eräänlaista yhteiskunnallista syvä- 
muokkausta, kehitettävä ajatuskykyä ja periaatteellista selvyyttä, sa
malla meidän koko ajan on kiinnitettävä huomiota myöskin uusien 
joukkojen herättämiseen ja nostattamiseen sosialidemokratian lippujen 
alle. Varsinkin juuri vaaliaikoina kohoaa tämä jälempänä mainittu 
työmuoto etusijalle ja kaikki voimat on kohdistettava vaalivoiton saa
miseen.

Kaiken valistustyön onnistuminen riippuu siitä, miten joustavasti 
järjestömme kykenevät siirtymään tehtävästä toiseen tai suorittamaan 
molempia yhtäaikaa. Yksi valistustyön muodoista on juuri se, jonka 
avulla järjestöjen jäseniä tähän valmennetaan.

Opintokerhotyö.

Toimintakertomuksesta kävi selville, että meillä liittomme järjes
töissä on tällä kertaa toiminnassa 29 opintokerhoa. Luku on pieni, 
kun otamme huomioon, että liitossamme on n. 160 osastoa ja jaostoa 
ja tiedämme, että juuri opintokerhotyössä pyritään syventämään muok
kaustyötä, jota järjestöissämme tarvitaan. Opintokerhojen luku
määrä olisi saatava lisääntymään, emmekä pidä edes niiden lisäänty
mistä mahdottomana, jos järjestöissä tämä asia käsitetään. Opinto
kerhon perustamista vaikeuttaa usein sopivien ohjaajien puute ja epä
selvät käsitykset siitä, miten kerhoissa olisi opiskeltava. Ohjaajien 
puutetta on pyrittävä poistamaan kurssitoiminnan avulla ja kun liit
tomme on jo kokeillut järjestämällä yhdet opinto-ohjaajakurssit yh
dessä Työväen Sivistysliiton kanssa, olisi tätä yhteistyötä edelleen py
rittävä jatkamaan ja järjestettävä sellaisia kursseja. Mutta perusjär
jestöjen on myöskin koetettava huolehtia siitä, että kursseille tulee 
osanottajia, että siis tarjotaan kursseille lähtijöille apurahoja, jotka 
tekevät heidän osallistumisensa kursseihin mahdolliseksi.

Toimintavoimien kouluuttaminen.

Järjestöissämme vallitsee jatkuvasti pystyvien toimintavoimien puu
te. Lukuisista kursseista huolimatta puuttuu yhä vieläkin henkilöitä,, 
jotka pystyisivät hoitamaan puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoita
jan ym. tehtäviä. Tästä on seurauksena, että ne muutamat toverit, 
jotka ovat näihin tehtäviin joutuneet, kuormitetaan ylenmäärin ja he 
ovat väsyneet ennenaikojaan. Tätä puutetta poistamaan on koetetta-
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va järjestää kurssitoimintaa, mutta sekään ei yksinään riitä, vaan olisi 
myöskin jatkuvasti opiskeltava järjestötehtäviä opintokerhoissa.

Mutta on vielä eräs toinen pula, joka näyttää tällä kertaa yhä li
sääntyvän ja se on puhujavoimien puute. Meillä on koko maassa 
suhteellisen, pieni määrä sellaisia tovereita, jotka voivat esiintyä pu
hujina julkisuudessa. Ei ole tosin epäilystäkään siitä, etteikö pystyviä 
puhujavoimia olisi enemmän, kuin mitä julkisuudessa nähdään, mutta 
jostain syystä he eivät halua esiintyä. Liiton toimistosta käsin on 
mahdoton kaikkia puhujapyyntöjä täyttää, eikä ole muutenkaan mi
tään järkeä siinä, että yksinomaan helsinkiläiset aina esiintyvät puhu
jina, se tulee vielä taloudellisestikin aika rasittavaksi. On aivan vää
rin luulla, että Helsingistä yksinomaan löytyisivät parhaat puhujat, 
niitä on muuallakin, kun ne vain vedetään esiin. Liiton toimistoon 
olisi saatava jonkinlainen luettelo, osoitteineen ja mahd. puhelinnu- 
meroineen kaikista niistä henkilöistä, joita voidaan käyttää puhujina, 
jotta tarpeen vaatiessa myöskin muualla kuin pääkaupungissa olevat 
voimat saataisiin, käytäntöön.

Kertapuheita tilattaessa on yleensä muistettava, että puhujan matka
kulut ja päiväraha on asianomaisen järjestön itsensä maksettava, liitto, 
ei voi sellaisia mitenkään kustantaa.

Erikoisjuhlien järjestäminen.

Liittomme on jo vuosikausia julkaissut kehoituksia erikoisjuhlien 
järjestämisestä. Naistenpäiväjuhlia on vietetty aina vuodesta 1913 läh
tien, jolloin niistä liittokokouksessa päätettiin. Äitienpäivän viettoon 
järjestöt ryhtyivät monin paikoin omasta aloitteestaan ja vuonna 1929 
pidetty liittokokous hyväksyi siinäkin kohden jo voimassa olevan käy
tännön. Vuoden 1935 edustajakokous päätti Mikkelinpäivän ottami
sesta erikoiseksi maaseudulla asuvien työläisnaisten valistuspäiväksi. 
Näin siis paperilla, mutta käytännössä asia on hiukan toisenlainen.. 
Järjestöt eivät noudata tehtyjä päätöksiä. Vuonna 1937 järjestettiin 
Mifckelinpäiväjuhla lähetettyjen ohjelmien mukaan vain 100 paiKassa, 
ja järjestäjien joukossa oli paljon työväenyhdistyksiäkin. Tosin, on 
jonkunverran, juhlia voitu järjestää ilman naisliitosta tilattua ohjel
maakin, mutta sittenkään vielä ei päästä edes lähelle osastomme luku
määrää. Naistenpäiväijuhlaohjelma tilattiin 68 paikkaan ja Äitienpäi- 
väohjelmaa niinikään noin 70 paikkaan. Suurin osa yhdistyksistä ja 
jaostoista ei siis ryhtynyt näiden erikoisjuhlien johdosta mihinkään toi
menpiteisiin.

Kun kuitenkin erikoisjuhlat muodostavat varsinkin maaseutuoloissa 
useinkin ainoat tilaisuudet, jolloin meillä on mahdollisuus puhua niille 
naisille, jotka muulloin tuskin liikkuvat kotinsa seinien ulkopuolella, 
olisi näiden juhlien järjestelyyn kiinnitettävä joka vuosi tarkkaa huo
miota. Liiton taholta on,, mikäli mahdollista, ohjelmistoa parannettava
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ja monipuolistettava. Tilaisuuksien ilmoittamiseen on myöskin pan
tava huolta, puutteellinen ilmoittaminen monasti tärvelee parhaim- 
matkin tilaisuudet. Juhlien järjestelyssä olisi naisyhdistysten koetet
tava päästä vuorovaikutukseen muiden järjestöjen kanssa, sillä eihän 
tämäntapaista valistustoimintaa mitenkään voida pitää yksinomaan 
naisyhdistysten velvollisuutena.

Neuvottelukokoukset.

Naispiiritoimikuntien ja jaostojen järjestämien neuvottelukokouk
sien pitämistä on edelleen jatkettava. Varsinkin vaalien edellä ne ovat 
välttämättömiä. On myöskin, milloin vaalipiiritoimikuntien taholta 
tällaisia kokouksia järjestetään, koetettava asianomaisissa elimissä 
vaikuttaa siihen, että liittomme edustaja kutsutaan kokoukseen. Jos 
piirissä on naiskansanedustaja, on hänen läsnäolonsa välttämätön. Täl
löin voidaan laajemmassa piirissä saada naisten keskuudessa suori
tettava valistustyö keskustelun alaiseksi, sillä on muistettava, että mei
dän on tässä työssä taisteltava ei ainoastaan naisten omia, vaan myös
kin miesten ennakkoluuloja vastaan.

Aluekokoukset.

Aluekokouksia taas voidaan järjestää toisiaan lähellä sijaitsevien jär
jestöjen kesken. Nykyisten nopeiden ja verrattain halpojen kulkuneu
vojen välityksellä, voidaan hyvin helposti tuollaisia lyhyempiä mat
koja tehdä. Kunnallisvaalien edellä ovat tuollaiset oman kunnan jär
jestöjen keskeiset kokoukset välttämättömiä, sillä niissä voidaan poh
tia kysymyksiä, jotka kunnallisen toiminnan kannalta ovat tärkeitä. 
Mutta eri kunnissakin sijaitsevat, lähellä toisiaan sijaitsevat naisjär
jestöt voivat järjestää tällaisia vierailuja, eikä aluekokouksessa suin
kaan tule pitää yksinomaan kuivia puheita ja keskusteluja, vaan sii
hen on varattava muutakin ohjelmaa, jota suorittavat sekä paikalliset 
tilaisuuden järjestäjät, että vierailijat. Tällaisen aluetoiminnan piiriin 
voidaan vähitellen saada nekin järjestöt, jotka sijaitsevat erillisinä, ha
jallaan, kaukana toisista. Hyökkäysmatkat ja vierailuretket kuuluvat 
tänä retkeilyjen aikakautena naisjärjestöjenkin ohjelmaan,, järjestä- 
tettäköön ne vain siten, että ne aina palvelevat myöskin agitatiotar- 
koitusta eikä vain pelkkää huvia ja virkistystä.

Piiritoimikuntien suorittama valistustyö.

Toimintakertomuksessa jo mainittiin, että liiltotoimikunnan aloit
teesta oli useissa piireissä saatu liikkeelle naisjärjestöjä, joka kävi kai
kissa piirin naisyhdistyksissä ja -jaostoissa. Tätä toimintaa olisi koe-
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tettava edelleen kehittää, sillä siten järjestettynä voidaan toteuttaa tuo 
ajatus, joka jo aikaisemmin on sisältynyt liittokokouksen päätökseen, 
nim. että jokaisessa järjestössä voidaan toimintavuoden aikana ainakin 
kerran käydä. Täten saadaan myöskin vaalipiirijärjestöt taloudelli
sesti tukemaan naisten valistustyötä. Asian lopullinen järjestäminen 
olisi kuitenkin jätettävä liittotoimikunoan ja piiritoimikuntien keskus
telujen ja sopimusten varaan, koska tälläkin työllä on vissit taloudel
liset rajoituksensa. Tämän lisäksi on liiton sihteerin, ja toimihenki
löiden suunnattava järjestelymatkansa varsinkin niihin järjestöihin, 
jotka jäävät edellämainitun järjestelyn ulkopuolelle.

Edelläesitetyn perusteella ehdottaa liittotoimikunta, että kokous hy
väksyisi vastaista toimintaa varten seuraavan valistustyööhjelman.

1. Opintokerhotyötä on kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrittävä 
tehostamaan, perustamalla uusia kerhoja ja hankkimalla uusia opinto
suunnitelmia.

2. Liittotoimikunnan on yhteistoiminnassa T. Sivistysliiton kanssa 
järjestettävä kursseja kerho-ohjaajien valmentamiseksi.

3. Liiton erikoisjuhliin, varsinkin naistenpäivä-, äitienpäivä- ja Mik- 
kelinpäiväjuhliin kohdistetaan voimakas valmistelutyö, niin että niitä 
saadaan järjestetyksi kaikkialla missä liiton osastoja ja yhdistyksiä on 
ja että niiden järjestelyyn saadaan osallistumaan myöskin muut paik
kakuntien työväenjärjestöt.

4. Liittotoimikunta valmistelee hyvissä ajoin kutakin juhlaa varten 
ohjelmiston, hankkii mainosteita ym. jotta juhlat saataisiin onnistu
maan. Tilaamansa puhujien matkakulut ja päivärahat suorittaa asian
omainen järjestö itse.

5. Puhujien valmentamisessa olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että 
niitä voitaisiin saada muualtakin kuin pääkaupungista ja että eri 
piirit tässä suhteessa harjoittaisivat jonkinlaista vastavuoroisuutta.

6. Naisten neuvottelukokouksia järjestetään eri puolilla maata vaali
piireittäin ja milloin vaalipiiritoimikuntien taholta sellaisia järjestetään 
olisi Työläisnaisliiton edustajalle ja piirin naiskansanedustajille varat
tava mahdollisuus esiintyä niissä.

7. Yhteistoimintaa toisiaan lähellä sijaitsevien järjestöjen välillä on 
kehitettävä järjestämällä n& aluekokouksia, vierailuretkiä ym.

8. Liittotoimikunnan. on yhteistyössä sos.-dem. naisten piiritoimi
kuntien ja vaalipiiritoimikuntien kanssa pyrittävä saamaan kuhunkin 
piiriin naisjärjestäjiä, jotka käyvät piirin kaikissa osastoissa. Liittotoi
mikunta voi, ottaen huomioon liiton taloudelliset mahdollisuudet tu
kea tätä toimintaa aineellisesti ja muutenkin kaikin tavoin vaikuttaa 
sen onnistumiseen. Tämän lisäksi liiton sihteeri ja muut toimihenki
löt suuntaavat järjestelymatkansa etupäässä niihin järjestöihin, jotka 
jäävät tämän järjestelyn ulkopuolelle.
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LIITON JULKAISUJEN LEVITTÄMINEN.

Toveritar.

Liiton' julkaisuista on tietysti lähinnä Toveritar se, johon kaikki 
huomio on kiinnitettävä. Viimeisten vuosien aikana on lehden tilaa- 
jamäärä tosin jatkuvasti kohonnut ja monella paikkakunnalla meillä 
on asiamiehiä, jotka tekevät hyvää ja tarmokasta työtä lehden hyväk
si. Mutta on kokonaisia naisyhdistyksiä ja jaostoja joihin ei tule yh
tään Toveritarta, ei edes toimihenkilöille. Irtonumeroiden myynti ei 
myöskään ole niin tehokasta kuin se voisi olla. On nimittäin otettava 
huomioon, että irtonumerojen myynti on aikakauslehteen nähden hy
vin tehokasta lehden tunnetuksi tekemistä. Monissa osastoissa selite
tään asia siten, että kun meillä kaikki jäsenet ovat tilanneet lehden, 
emme enää voi ottaa irtonumeroja myytäväksemme. Mutta oikein 
järjestetty irtonumerojen myynti ei huomioikaan enää yhdistyksen 
omaa jäsenistöä ostajakuntana, jolle lehteä on kaupattava, vaan jär
jestöjen ulkopuolella olevia henkilöitä, joita ei ole saatu toimintamme 
vakinaisiksi kannattajiksi. Lehteä voi saada myydyksi, sen todistavat 
kymmenet innokkaat irtonumerojemme myyjät, mutta ei saa väsyttää 
aina samoja henkilöitä lehden kauppaamisessa vaan myyjiä on silloin 
tällöin vaihdettava. Pienet kilpailut myyjien kesken kiihoittavat me
nekkiä, niitä olisi siis ei vain lehden toimiston vaan myöskin naispii- 
ritoimikuntien ja perusjärjestöjen omassa ympäristössään järjestettävä.

Varsinkin kaikkia erikoisnumerolta, naistenpäivä-, äitienpäivä, ja 
joulunumeroa olisi jokaisessa perusjärjestössä myytävä. Jos ainoas
taan vajaa puolet yhdistyksistämme ja jaostoistamme tilaa näitä leh
tiä, ei ole lainkaan' ihme, ettemme saa lehden ulkoasua ja sisältöä pa
rannetuksi. Se on asia, joka edelleenkin vaatii voimia ja varoja, ja 
liittotoimikunnan tehtäväksi jätettäköön toimia tässä suhteessa par
haan kykynsä ja vointinsa mukaan. Toisessa yhteydessä tulee esille 
kysymys lehden nimen muuttamisesta, ehdotus, josta jo on keskus
teltu parissakin liittokokouksessa ilman, että varsinaista ratkaisevaa 
päätöstä olisi tehty.

Liiton muut julkaisut.

Liitto on kuluneen toimintakauden aikanakin kustantanut erään pie
nen kirjasen ja tulee luultavasti silloin tällöin jatkamaan tämäntapaista 
toimintaa. Näiden pienten halpahintaisten kirjasten tarkoituksena on ol
la jonkinlaisena opaskirjoina nuorille ja miksei vanhemmillekin to
vereille, jotka haluavat perehtyä toimintaamme. Mutta kirjaset eivät 
voi tehdä tehtäväänsä ellei niitä tilata ja lueta. Meidän ei ole annet
tava niiden pölyyntyä liiton varastohuoneiden hyllyillä, vaan on koe
tettava saada ne levitetyiksi kaiken kansan käsiin. Tällaisia kirjoja 
ostaessa ei hintakysymys useinkaan ole ratkaiseva. Tiukasta taloudelli
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sesta asemastaan huolimatta, on ainakin hyvin suurella osalla työläi
siä varaa uhrata 5 mk silloin tällöin pienen kirjasen ostamiseen. Pa
himpana esteenä on varmasti ennakkoluulo. Luullaan että tuo n.s. tie_ 
tokirjallisuus on ikävää luettavaa. Olen eräässä juhlatilaisuudessa 
seurannut myyjää, joka kauppasi eräänlaisia humoristisia lauluja ja 
liittomme kustantamaa kirjasta Sos.-dem. naisten valtiollinen toiminta. 
Kirjat olivat samanhintaiset, mutta, humoristiset laulut upposivat kuin 
kuumille kiville, jotavastoin. tuo erikoisen hyväsisältöinen mutta silti 
sangen helppotajuinen tietokirjanen meni hitaasti kaupaksi. Ihmisiä 
on opetettava lukemaan, ja tällainen opettaminen tapahtuu järjestöis
sä, opintokerhoissa ja kaikissa niissä tilaisuuksissa joissa asioista kes
kustelemme.

Ehdotamme liittokokouksen päätettäväksi, että;
1. Toverittaren levitystyöhön on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota 

järjestämällä sekä koko maata käsittäviä, että myöskin järjestöjen jä
senten välisiä levityskilpailuja.

2. Yhdistysten ja jaostojen olisi otettava lehteä myöskin irtonume
roina vakinaisesti myydäkseen. Ainakin kaikkia erikoisnumerolta oli
si jokaisen järjestön tilattava.

3. Liiton kustantamien muiden julkaisujen levittämiseen on entistä 
tarmokkaammin käytävä käsiksi kaikissa yhdistyksissä ja jaostoissa.

VAALITOIMINTA.

Eduskuntavaalit.

Vaalitoimintaan on ajoissa valmistauduttava. Ensimmäinen ja tär
keä tehtävä on ehdokkaiden asettelu. On saatava naisia ehdokkaiksi 
puolueäänestystä varten. Tällöin on tarkasti harkittava, onko asialle 
eduksi asettaa useampia ehdokkaita vai onko koetettava supistaa 
ehdokkaiden lukumäärää, jotta eivät äänet puolueäänestyksessä hajau
tuisi niin, ettei lopuksi kukaan naisehdokas pääsisi korkeimmille si
joille, joissa on mahdollisuus päästä listoille. Liian tarkka rajoittami
nen voi joskus olla haitallistakin, sillä useissa piireissä on ollut havait
tavissa sekin ilmiö, että kun naisehdokkaita on ollut useampia, sil
loin, myös useampi heistä on päässyt puolueäänestyksessä kohoamaan.

Naisyhdistysten ja jaostojen olisi ennen ehdokkaiden asettelua kus
sakin vaalipiirissä järjestettävä yhteinen neuvottelukokous, jossa lo
pullisesti sovitaan niistä ehdokkaista, joita yhteisvoimin ryhdytään 
kannattamaan. Samoin olisi joka yhdistyksessä ja jaostossa pidettävä 
huolta siitä, että kaikki jäsenet käyvät puolueäänestyksessä, on nimit
täin ollut havaittavissa, että juuri naiset tässä suhteessa lyövät hyvin 
paljon laimin,

Kun sitten puolueäänestys on toimitettu ja ehdokkaat on saatu lis-
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töille, tulee eteen toinen vaativampi tehtävä, nim. varsinaisen vaali- 
agitation suorittaminen. Vaaliagitatiota emme tosin aloita vasta siitä 
ajankohdasta, jolloin listat ovat valmiina vaan se on aloitettava jo 
paljon aikaisemmin. Tällöin on kiinnitettävä huomiota erääseen san
gen tärkeään agitatiokeinoon, jota naiset voivat menestyksellä käyt
tää, nimittäin kotiagitatioon. On varmaa, että juuri ensi vaaleissa 
tulee esiintymään lukuisa joukko sellaisia kysymyksiä, joiden selosta
minen kotiagitatiossa on välttämätöntä. Mutta ennenkuin voimme 
joitain asioita esittää toisille, on meidän itse niihin tutustuttava. Sen
vuoksi on järjestöissä jo heti syyskauden alusta alkaen kiinnitettävä 
huomiota näihin kysymyksiin ja niistä keskusteltava. Sos.-dem. Työ
läisnaisliitto tulee tietysti Puoluetoimikunnan avustuksella huolehti
maan siitä, että on saatavissa sopivia alustuksia tällaisia keskusteluja 
varten, joita voidaan järjestää ei ainoastaan yhdistysten ja -jaostojen 
kokouksissa, vaan opintokerhoissa, ompelukerhoissa ym. Mutta tämän 
asian yhteydessä on kiinnitettävä huomiota kunkin paikkakunnan olo
suhteisiin. Viimeisissä vaaleissa saavutettujen kokemusten perus
teella ja niiden tilastojen mukaan, joita äänioikeuden käyttämisestä on 
kunnan eri vaalialueista saatavissa, on tarkkaan huomioitava, millai
siin toimenpiteisiin on ryhdyttävä. Jos jollakin vähäväkisten asu
malla alueella on ollut edellisissä vaaleissa hyvin huono osanotto, on 
etsittävä tähän vaikuttavia syitä ja kohdistettava juuri siihen aluee
seen voimakkaampi agitatio. On nimittäin lähdettävä siitä tosiasiasta, 
että on paljon helpompi saada puolueellemme äänestäjiä niistä pii
reistä, jotka aikaisemmin eivät ole laisinkaan äänestäneet, kuin mui
den puolueiden vannoutuneista kannattajista. Hyvin tarkoituksenmu
kaista on jakaa alueet yhdistyksen jäsenten kesken, niin että kukin 
lähinnä huolehtii oman kyläkuntansa tai sitä lähellä olevan paikka
kunnan valistamisesta. Samalla voi laatia luetteloja sellaisista van
hoista henkilöistä, jotka ilman omaa apuaan eivät pääse äänestämään, 
hankkia lehtien vapaakappaleiden tilauksia ym.

Liittotoimikunta tulee, puoluetoimikunnan avustamana laatimaan 
lentokirjasen, jonka levittämisen naisjärjestöt ottakoot erikoisesti huo
lekseen. Lentolehtisiä ja kirjasia levittäessä ei yleensä saa tehdä vain 
siten, että kirjaset jaetaan ympäri, lainkaan huolehtimatta siitä, tule
vatko ne tosiaan sellaisiin käsiin, että ne voivat mitään hyödyttää. 
Jaoston tai yhdistyksen jäsenkunnan olisi kokonaisuudessaan osallis
tuttava lehtisten jakeluun ja tällöin olisi kyläkunta tai kaupunginosa 
tarkkaan jaettava jakelualueisiin, joista kustakin määrätty henkilö 
huolehtii. Lehtiset on jaettava suunnitelmallisesti, mikä varsinkin 
maaseudulla on verrattain helppoa, siellä kun kaikki ihmiset tuntevat 
toisensa, etupäässä sellaisille henkilöille, joiden yhteiskunnallisen ase
mansa tai muiden suhteidensa vuoksi pitäisi kannattaa meidän puo
luettamme tai joiden otaksutaan olevan sille myötämielisiä. Sellaisiin
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äänestäjiin, joiden tiedetään edellisissä vaaleissa olleet poissa äänestä
mästä, on kohdistettava voimakas valistustyö, ja keskusteluissa koe
tettava vedota heidän velvollisuudentuntoonsa.

Kunnallisvaalit.

Kunnallisvaalien edellä on ehdokkaiden asettelussa otettava huo
mioon, mitä edellä on sanottu valtiollisista vaaleista. Kunnallisissa 
vaaleissa on naisehdokkaiden esiinsaaminen vielä paljon vaikeampaa 
kuin valtiollisissa vaaleissa, sillä kunnallisvaaleissa kyläkunta- ja muut 
harrastukset näyttelevät vielä meidänkin puolueemme vaalitoiminnas- 
sa tarpeettoman suurta osaa. Naisille ei myöskään ole ainakaan tähän 
asti ollut kyllin suurta kiinnostusta kunnallisiin asioihin, Meidän on 
kaikin keinoin yritettävä herättää tätä harrastusta, nimenomaan pyr
kimällä vetämään naisia kunnallisen toiminnan piiriin niiden asioiden 
ympärille, jotka ovat heitä lähellä, äitiyshuollon ja -avustusten, ter
veydenhoito- ja kansakoulukysymysten ym. merkeissä.

Kun kuntien talousarvioita syyskaudella laaditaan, on naisjärjestöjen 
aloitteesta tehtävä esityksiä sellaisten määrärahojen ottamisesta talous
arvioon tai koroittamisesta, jotka koskevat edellämainittuja aloja. 
Kunnallisia kysymyksiä on pohdittava myöskin keskustelukokouksissa, 
ompelukerhoissa sekä aluekokouksissa. Liittotoimikuntaa kehoitetaan 
vuoden 1939 loppupuolella järjestämään naisten kunnallispäivät, jol
laisia voitaisiin myöskin järjestää vuosittain kussakin piirissä.

Edelläesitetyn perusteella ehdottaa liittotoimikunta, että vaalitoimin- 
taa varten hyväksytään seuraava toimintaohjelma:

1) Ehdokkaiden asettelussa huolehtivat naisyhdistykset ja jaos
tot siitä, että naisehdokkaita asetetaan puolueäänestystä varten 
yhteisissä neuvotteluissa, tarkasti harkiten, minkäverran ehdok
kaiden lukumäärää voidaan laajentaa tai supistaa paikallisista 
olosuhteista riippuen.

2) Naisyhdistysten ja jaostojen jäsenet osallistuvat puolue- 
äänestykseen viimeistä naista myöten.

3) Liittotoimikunnan tehtävänä on laatia vaalitoimintasuun- 
nitelma, jossa yksityiskohtaisemmin määritellään naisten toi
minta vaaliagitatiossa, Tämä toimintasuunnitelma esitetään 
naisten piiri- ja neuvottelukokouksissa.

4) Jokainen naisyhdistys ja -jaosto huolehtii omalta kohdal
taan siitä, että näin tehtyä suunnitelmaa kaikkialla mahdolli
simman tarkoin seurataan ja toimitaan sen toteuttamiseksi.

5) Kunnallisvaalien edellä syksyllä 1939 Sos.-dem. Työläisnais- 
liitto järjestää naisten kunnallispäivät ja sen lisäksi kehoitetaan 
naispiiritoimikuntia ja -jaostoja järjestämään kunnallispäiviä 
kussakin piirissä.
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TOVEKITTAKEN NIMEN MUUTTAMINEN.

Vuoden 1933 liittokokouksessa hyväksyttiin Toverittaren levittämis- 
työtä koskevan keskustelun yhteydessä myöskin Toverittaren nimen- 
muuttamista koskeva ponsi, jossa kysymys nimeni muuttamisesta jätet
tiin liittotoimikunnani vastaisen harkinnan varaan. Liittotoimikunta 
keskusteli myöhemmin asiasta ja pantiin toimeen m.m. kilpailu parem
man ja sopivamman nimen keksimisestä. Sellaista ei kuitenkaan kil
pailussakaan keksitty ja nimenmuutos jäi edelleen lepäämään. Vuo
den 1935 liittokokouksessa siitä jälleen huomautettiin, mutta ei tehty 
mitään erityistä päätöstä.

Kun kuitenkin' jatkuvasti sekä irtonumeroiden levittäjien kuin 
myöskin ilmoitusten hankkijain taholta valitetaan, että nimi hait
taa lehden levikkiä ja ilmoitusten saantia, on asia otettu uudelleen har
kittavaksi. Toveritar ei ole mikään erikoisen onnistunut nimi, se on 
soinnuton ja vanhentunut kielellinen muoto, jollaisia ei nykyjään enää 
harrasteta, ja yleensäkin nuo sukupuoleen viittaavat päätteet ammat- 
tiennimissä y.m. ovat sellaisia, joista vähitellen pitäisi päästä.

Lehden nimen tulisi olla yleisempi, jotta lehdestä voisi muodostua 
ei vain työläisnaisten vaan työläiskotien lehti. Nimen tulisi kuvastaa 
lehden tarkoitusta ja sisältöä, mutta samalla olla lyhyt, asiallinen ja 
kaunis. Jos nämä vaatimukset täyttävä nimi voidaan keksiä, olisi ni
menmuuttoa suositeltava, mutta ellei, niin on tyydyttävä entiseen ni
meen. Liittotoimikunnan käsityksen mukaan olisi asiasta tässä liitto
kokouksessa lopullisesti päätettävä, jotta nimikysymys saataisiin pois 
päiväjärjestyksestä. Se on heti lokakuun' lopulla ilmoitettava pcstihal- 
lituksen sanomalehtiluetteloon, ellei niin tehdä, on lehden koko ensi 
vuoden ajan vielä ilmestyttävä Toveritar-nimisenä.

Mikä siis lehdelle nimeksi? Liittotoimikunta on harkinnut useitakin 
nimiehdotuksia, mutta parhaimpina esittää se äänestyksen alaisiksi seu- 
raavat: Uusi Koti, Päivännouto, Ajan peili, Arina.

Lisäksi voisi vielä ajatella nykyisestä nimestä muovattuja: Toveruus 
tai Toveri, jolloin päästäisiin tuosta soinnuttomasta -ar päätteestä, mut
ta lehden nimi muuten pysyisi entisen näköisenä.

Ehdotamme siis, että järjestössänne keskustellaan lehden ni
men muuttamisesta ja jos enemmistö on nimen muuttamisen 
kannalla, toimitetaan äänestys ylläolevien nimiehdotusten välil
lä. Mikäli ei yhdistyksestä tai jaostosta tule edustajaa liittoko
koukseen, olisi tieto päätöksestä saatettava kirjallisesti liittotoi- 
mikunnalle.
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LIITON 40-VUOTISJUHLAT.

Sos.-dem. Työläisnaisliitto täyttää vuonna 1940 kesällä 40 vuotta. 
Liitto perustettiin nimittäin heinäkuussa 1900. Tällainen merkkipäivä 
on tietysti sitä laatua, että sitä on juhlittava huomattavalla taivalla. 
Tällöin ei juhlia suinkaan ole supistettava vain pääkaupunkiin tai joi
hinkin suurimpiin keskuksiin, vaan juhlat on saatava niin laajalle 
alueelle, että jokainen työläisnainen voi olla mukana juhlimassa) tätä 
työläisnaisten toiminnan tärkeätä vaihetta. Työläisnaisten retkeily- 
päivät, jollaisia on jo vietetty useana kesänä peräkkäin, sopivat erin
omaisesti tähän tarkoitukseen. Liittotoimikumnan on yhdessä paikal
listen naispiiritoimikuntien ja naisjaostojen kanssa suunniteltava eri 
piireissä pidettävät retkeilypäivät, avustettava ohjelman y.m. hankin
nassa, varattava erikoisilmoitteita juhlien mainostamista varten y.m. 
Osastot ja jaostot taas kaikkialla huolehtivat siitä, että osanotto juhlille 
tulee runsas, niin että jokaisesta järjestöstä tehdään retkiä juhliin. On 
ajoissa ryhdyttävä kokoamaan retkeilykassoja ja kartuttamaan niitä, 
jotta varsinkin vanhemmille, toimintamme alkuajoista saakka muka
naolleille tovereille, voidaan varata tilaisuus päästä näihin juhliin.

Liittotoimikunta on suunnitellut erikoisen muistoalbumin julkaise
mista näihin juhliin, ja on sitä toimittamaan valinnut jo toimituskun
nan, johon kuuluvat Sylvi-Kyllikki Kilpi, Lilli Pesonen ja Mart
ta S al m e 1 a-J är vin en. Liiton osastot ja -jaostot voivat sangen 
tehokkaalla tavalla osallistua toimitustyöhön, luovuttamalla arkistois
taan toimituskunnan käytettäväksi aineistoa, kuvia, vanhoja asia- ja 
pöytäkirjoja y.m. Julkaisun ilmestyessä on sen levittämiseen käytävä 
tarmokkaasti käsiksi, valittava tarmokkaita myyjiä ja kerättävä tilauk
sia jo ennakolta julkaisua varten.

Kun kaikki nämä toimenpiteet on pantava käytäntöön vasta juhlien 
lähestyessä, ehdotamme liittokokouksen päätettäväksi

että Sos.-dem. Työläisnaisliiton 40-vuotisjuhlat vuonna 1940 
vietetään tätä arvokasta muistoa vastaavalla tavalla ja liittotoi
mikunta velvoitetaan toimimaan juhlien järjestämiseksi samalla 
kun liiton osastot ja jaostot osaltaan tekevät voitavansa niiden 
onnistumiseksi.

Sd. Työläisnaisliiton toimikunta.



40

ASUNTO-OLOJEN PARANTAMISEKSI ON VALTION JA 
KUNTIEN RYHDYTTÄVÄ KIIREELLISIIN 

TOIMENPITEISIIN.

Niiden yhteiskunnallisten kysymysten sarjaan, joihin työ
väki toimintansa alusta alkaen on kiinnittänyt mitä vakavin
ta huomiota, on kuulunut myöskin asunto-olojen parantami
nen. Tämä on havaittavissa kaikissa eri maissa. Samoin se, 
että valtion ja kuntien velvollisuuksiin kuuluu tukea ja aut
taa yhteiskuntansa heikompia jäseniä myöskin niin, että he 
saavat kunnollisen asunnon asuttavakseen. Työväen järjes- 
tövoimasta ja sen suuruudesta eri maiden ratkaisevissa eli
missä on taas johtunut, kuinka pitkälle näitä tärkeitä sosiaa
lisia kysymyksiä on voitu toteuttaa.

Asuntokysymyksen suuren merkityksen on käsittänyt 
myöskin Kansainliitto ja ottanut sen ohjelmaansa. Luon
nollista on, että Kansainliitto hoitaa tätä asiaa vain siltä puo
len johon sillä on voimia ja mahdollisuutta, s.o. yleisohjel- 
malliselta, terveydelliseltä kannalta. Kansainliitto voi toi
mittaa valaisevia vertailuja (tutkimusten perusteella) eri 
maiden asunto-oloista. Valmistaa kansainvälisiä tieteellisiä 
normaalivaatimuksia käytettäväksi eri maiden asuntopolitii
kassa ja tällä sekä muulla toiminnallaan pitää vireillä asian 
edistämisen tärkeyttä. Se voi harjoittaa myöskin, ainakin 
moraalista painostusta niitä hallituksia kohtaan, jotka eivät 
halua parantaa maansa epäsosiaalisia oloja.

Asian tultua näin myöskin kansainväliseksi on syytä odot
taa, että asunto-olojen korjaamiseksi ryhdytään eri maissa 
nykyistä tehokkaampiin toimenpiteisiin. Ja että se asunto- 
näyttely joka Kansainliiton toimesta oli järjestetty Pariisin 
maailmannäyttelyyn, antoi sellaisen todellisuuskuvan kur
jien asunto-olojen vaikutuksista, ettei kellään ole mahdolli
suutta vastustaa asunto-olojen parantamista.

Mitä tulee Suomen asunto-oloihin, niin ovat ne tunnetusti 
huonot. Maaseudulla kymmenet,! sadat ja tuhannet ihmiset 
elävät mökkirähjissä jotka ovat ahtaita, kylmiä ja epäterveel
lisiä. Kaupungeissa taas vähävarainen väestö, joka muodos
taa kaupunkien asukkaiden enemmistön, on olosuhteiden 
pakosta ahtautunut yleensä pieniin ja pimeisiin asuntoihin. 
Mitä pienempi on palkka, sitä huonompi on asunto. Ja mitä 
suurempi on lasten luku, sitä pienempi on asunnon pinta-ala. 
Onpa asiat niinkin ikävästi, että perheiden joilla on vain yk
si huone asuttavana, on pakko pitää vuokralaista, eli asuk
kia. Tähän mitä suurimpia vaaroja aiheuttavaan olotilaan
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pakottaa ennen muuta perheen pienet tulot. Ilman asukilta 
tulevaa vuokra-apua ei kyetä vuokranmaksusta huolehti
maan.

Että asunto-olot meillä ovat yleensä huonot, käy selville 
useista aivan viime aikoina toimitetuista tutkimuksista. 
Niinpä osoittaa Sosialisen tutkimustoimiston toimittama tut
kimus maaseudun työväen asunto-oloista v. 1927, että sil
loin, yksin n.s. perheentuvissa nukkui noin puolessa kaikis
ta tapauksista molempia sukupuolia olevia henkilöitä, n-uoria 
työntekijöitä! — On ymmärrettävää, että tällaiseen yhtei
sessä perheentuvassa asumiseen liittyy mitä vakavampia ter
veydellisiä ja siveellisiä vaaroja.

Mitä taas tulee n.s. palstaviljelijäin asunto-oloihin ennen
kaikkea itä- ja pohjois-Suomessa, niin osoittaa heidän asun
to-oloistaan v. 1936 toimitettu tutkimus, koskeva 3,680 per
hettä, että näillä perheillä yleensä oli melko huonot asunnot. 
Tutkituista asunnoista oli nim. yhden huoneen asuntoja 
57,4 %. Kahden huoneen asuntoja oli taas 37,6 % ja kolmen 
huoneen 4,5 %.

Palstaviljelijäperheissä on lapsiluku tavallista runsaampi. 
Keskisuuruinen lapsimäärä oli tutkituilla perheillä 4—6 las
ta. Kun ainoa asuttava huone on yleensä lisäksi pieni ja il
man mitään mukavuuksia, niin on ymmärrettävää, että asun
to-olojen korjaaminen juuri tämän väestöryhmän keskuu
dessa vaatii erittäin kiireellisiä toimenpiteitä.

Mitä taas tulee eduskunnan päättämään yleiseen maaseu
dun asunto-olojen tutkimiseen v. 1937, niin se osoittaa 
(alustava tutkimus), että 2,525 tutkitusta asunnosta oli huo
neen eli n.s. tupakeittiön asuntoja 27,1 %. Huoneen ja keit
tiön 53,5 % ja kaksi huonetta ja keittiön asuntoja 15,7 %. 
Sitä useampia huoneita vain 3,7 %.

Asumatiheys oli pienissä huoneistoissa suurempi kuin 
useampia huoneita käsittävissä. Ja yhden huoneen huoneus- 
toissa täsmälleen kaksi kertaa niin suuri kuin kahden huo
neen huoneustoissa.

Tutkimus osoitti myöskin, että 43 % tutkituista huoneus- 
toista oli ahtaasti asuttuja, tehden niissä asuvien luku 57,5 
% kaikista tutkituista.

Asuntojen kelvollisuudesta tutkimuksen mukaan oli 53,5 
% ‘ keskinkertaisessa kunnossa, 25,2 % hyvässä kunnossa, 
18,3 % huonossa ja 3 % kokonaan ihmisasunnoksi kelpaa
mattomia asuntoja! Mitä taas tulee kaupunkien asunto- 
oloihin, niin ne osoittavat että vähävaraisten, suurilukuisten 
perheiden on hyvin useassa tapauksessa sullouduttava yhteen
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pieneen huoneeseen. Huone on monesti pimeä ja kostea. 
Samoin vailla kaikkia mukavuuksia. Ja kuitenkin menee 
v. 1938 aloitettu ja 1936 julkaistun tutkimuksen mukaan 
työläisperheissä yksin vuokraan keskimäärin 13 % menoista. 
Toisissa paikoissa jopa yli 20 %.

Eräät yksityistutkimukset, joita eri kaupungien taholta on 
toimeenpantu, osoittavat myöskin että n.s. hellahuoneet muo
dostavat vieläkin eräissä kaupungeissa suurimman huoneus- 
toryhmän eli 45,5 % kaikista huoneustoista. Sitä seurasi 
toisia kaupunkeja joissa hellahuoneet muodostivat 40,8 %, 
34,1 % ja 33,9 % tutkituista asunnoista.

Kun näinkin pienissä asunnoissa asui kaikista tutkittujen 
asuntojen asukkaista 38,8 % ja huoneen ja keittiön asun
noissa 40,1 %, niin on ymmärrettävää, että tällaiset asunto- 
olot eivät suinkaan lisää perheen viihtyisyyttä, eikä sen ter
veyttä ja elinkykyä.

Kun tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota myöskin asuk
kien pitämiseen, niin se toteaa, että kaikkein pienimmissä 
huoneistoissa on kaikkein enimmän asukkeja. Ollen heitä 
eräissä kaupungeissa yksin hellahuoneissa kaikkein suurin 
määrä, eli 11,1 %. Mitä kaikkea kärsimyksiä tämä tietää 
niin asukkia pitävälle perheelle, kuin asukillekin, sen jokai
nen varsin hyvin ymmärtää.

Kun lähiaikoina ilmestyy kaupunkien asunto-oloista pe
rusteellinen selvitys, ja kun näidenkin nyt esitettyjen nume
roiden sekä itse käytännöllisen elämän alalla tunnemme 
asunto-olojemme suuret epäkohdat, niin on luonnollista, että 
on saatava asunto-oloihin kiireellisesti parannuksia aikaan. 
Eikä vain perheellisten, vaan myöskin yksinäisten, niin van
hempien kuin nuorempienkin työläisten elämässä. Että näin 
on, se nähdään m.m. yötyöntekijättärien oloista toimitetusta 
tutkimuksesta v. 1933. Sen mukaan oli tietoja antaneista 
827 t. t. terveitä 79,8 % sekä heikkoja että sairaaloisia 20,2 
%. Että asunto-oloilla oli erityinen merkityksensä heikkoi
hin ja sairaaloisiin t.t. osoittaa se, että heikkoja oli 19,0 % 
kun asuintiheys oli 1—2 henkilöä huonetta kohti. Mutta 20,2 
% asuintiheyden ollessa 3—4 henkilöä ja 22,6 % sen ollessa 
5 henkeä tai enemmän. Asuintiheyden noustessa 1—2 hen
kilöstä 5 ja useampaan henkilöön huonetta kohden kivul- 
loisten ja heikkojen % :luku kohosi paperiteollisuudessa 
16,2:sta 21:3:een, mutta puuteollisuudessa 23,l:stä 24,2:een. 
Tähän aivan erikoiseen tulokseen vaikuttanee myöskin se, 
että paperiteollisuudessa asuinhuoneustojen tilavuus henki
löä kohden oli yleensä pienempi kuin puuteollisuudessa ja et
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tä edellisessä teollisuudessa oli perheellisiä työntejättäriä 
paljon enemmän kuin jälkimmäisessä. Näillä t. t. päiväuni 
lasten vuoksi pienessä asunnossa häiriintyi jatkuvasti ja vai
kutti terveyteen huonontavasti.

Kun monet eri tutkimukset ja tilastot osoittavat kansam
me vähävaraisimman osan sekä maalla että kaupungeissa 
asuvan peräti kurjissa ja kelvottomissa asunnoissa, siitä 
huolimatta että heidän tuloistaan menee varsin suuri osa 
vuokraan, niin ovat kiireelliset toimenpiteet heidän olojensa 
korjaamiseksi saatava käyntiin. Kun asunto-oloista riippuu 
niin suurelta osalta kansan ruumiillinen ja henkinen terveys, 
samoin nuoren polven kunto ja tulevaisuus, niin on sekä 
valtiolle että kunnilla velvollisuus auttaa jäseniään kunnol
lisiin asuntoihin. On saatava sekä perheille että yksinäisille 
mahdollisuus terveellisiin ja tarkoitustaan vastaaviin asun
toihin. Ja niille joilla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta 
oman asunnon saamiseen, on annettava riittävä vuokra- 
avustus, kuten tehdään esim. Ruotsissa.

Ensimmäinen tehtävä tässä suhteessa on, että valtion ta
lousarvioon varataan riittävän suuri määräraha niin maa
seudun kuin kaupunkienkin asunto-olojen parantamiseksi. 
Samoin on ryhdyttävä omakotisäännösten muuttamiseen niin 
että lainaa voidaan saada nykyistä enemmän ja että kuoletus 
ja korkomaksujen osuutta alennetaan.

Uusien asuntojen suunnittelussa on kiinnitettävä vakavaa 
huomiota kaikkiin perheenäitien työtä helpottaviin uudistuk
siin. Samoin on saatava ainakin suurempiin taloryhmiin 
lastenkoteja ja seimejä jotta työssä ja asioillaan käyvät äidit 
voivat niihin jättää lapsensa tarvittaessa hoidettavaksi. Puis
toalueet ja leikkikentät on myöskin aikaansaatava.

On luonnollista että uudet rakennettavat asunnot eivät saa 
tulla niin kalliiksi että ei suuriperheiset voi niissä asua. On
kin senvuoksi Ruotsin malliin suunniteltava ja järjestettävä 
n.s. sarjatuotantoa. Sosialiministeriön olisikin perustettava 
senvuoksi erikoinen pysyvä asiantuntija ja neuvoa-antava 
elin. Se ei suunnittelisi vain uusien rakennusten aikaansaa
mista, vaan sen tulisi huolehtia myöskin siitä, että kaikki 
mahdolliset mukavuudet vähäisen kustannuksin perheenäi
tien työn helpottamiseksi saataisiin käytäntöön. Samoin tu
lisi tämän elimen huolehtia siitä, että asuntotarkastus ja 
neuvontatyö saataisiin tarkoitustaan vastaavaksi.

Kun nykyiset varsin korkeat tonttien lunastus- ja vuokra
maksut suuresti koroittavat uusien asuntojen valmistus- ja 
vuokramääriä niin olisi kuntien yleishyödylliselle rakennus-
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yhtymälle annettava joko ilmaiset tai sitten hyvin halvalla 
rakennustontit. Näin on menetelty m.m. Ruotsissa ja siten 
helpotettu vähävaraisten rakennustoimintaa.

Mitä sitten tulee eri aloilla suoritettavaan asuntoneuvon- 
taan, niin olisi työläispiireihin kohdistuva neuvontatyö us
kottava Sos.-dem. Työläisnaisliitolle. Se on tähänkin asti, 
oma-alotteisesti ja ilman mitään valtion tai kuntien antamaa 
taloudellista tukea saamatta sitä suorittanut. Jotta tätä niin 
tärkeää työtä voitaisiin asuntonäyttelyin ja neuvonnan avul
la edelleen suorittaa ja nykyisestään laajentaa olisi liiton 
saatava valtiolta ja myöskin kunnilta avustusta tätä työtä 
varten.

Edellä olevan perusteella ja ottaen huomioon asuntokysy
myksen suuren sosiaalisen merkityksen, päättää kokous:

1) että valtion talousarvioon on saatava riittävän 
suuri määräraha niin maaseudun kuin kaupunkien ja 
tehdasseutujen asunto-olojen parantamiseksi. Uusia 
rakennuksia rakennettaessa on otettava huomioon ei 
vain perheelliset mutta myöskin yksinäiset asunnontar
vitsijat, niin naiset kuin miehetkin. Perheenäitien työn 
helpottamiseen ja hygienisiin tarpeisiin on kiinnitettävä, 
erikoista huolta.

2) Valtion ja kuntien tulee yhdessä avustaa riittävil
lä vuokra-avustuksilla sellaisia lapsirikkaita perheitä, 
jotka eivät voi omin tuloin ja voimin saada itselleen 
kunnollista ja tarkoituksenmukaista asuntoa.

3) Kuntien on myös omakohtaisesti edistettävä yleis
hyödyllistä rakennustoimintaa. Kunnan omia asuntoja 
olisi rakennettava valtion avustuksen turvin ja yleis
hyödyllisille rakennusyhtymille olisi pienasuntojen ra
kentamista varten annettava joko täysin maksuttomat 
tai sitten hyvin pienellä maksulla rakennustontit.

4) Sosialiministeriöön olisi perustettava erikoinen 
luottoa, hankintaa, neuvontaa ja valvontaa hoitava py
syvä elin yleisen ja yhtenäisen kaikkia vähävaraisia 
asunnontarvitsijoita koskevan valtion asuntopolitiikan 
toiminnan kaikinpuoliseksi edistämiseksi.

5) Sos.-dem. Työläisnaisliitolle on valtion talousar
viossa varattava riittävän suuri määräraha asuntopoliit
tisen neuvontatyön suorittamiseksi vähävaraisen kan
san keskuudessa.
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ASUKKINA ASUVIEN ASUNTO-OLOJEN 
PARANTAMINEN.

H:gin sos.-dem. työväenyhdistyksen naisjaosto on keskus
tellut asukkijärjestelmän epäkohdista ja tällöin päättänyt 
Sos.-dem. Työläisnaisliiton liittokokoukselle esittää keskus
teltavaksi kysymyksen mitä mahdollisuuksia olisi parannuk
sen aikaansaamiseksi tässä asiassa.

Allekirjoittanut naisjaosto on erityisesti kiinnittänyt huo
miota siihen seikkaan, että taloudellisen nousukauden aika
na asukkien asema entisestään huononee, sillä parempina 
aikoina, niin kutsutut keskivarakkaat työläisperheet, joiden 
luona asukkeja muulloin tavallisesti pidetään, eivät ota luo- 
na-asujia, joiden täytyy tyytyä aivan varattomissa oloissa 
elävien perheiden luona asumiseen. Asukilla ei ole mahdol
lisuuksia valita asuntoa tai asuintovereita, hän saa tyytyä 
siihen, minkä sattuu saamaan. Hän saa maksaa kuitenkin 
monasti huomattavan osan koko perheen vuokrasta, mutta 
siitä huolimatta hänellä ei ole tähän asuntoon muuta oikeut
ta, kuin oikeus nukkua siellä yönsä.

Terveydellisessä suhteessa nämä asunnot monasti jättävät 
paljonkin toivomisen varaa, mutta myöskin voi asukki olla 
terveydellisessä suhteessa vaarallinen sille perheelle, jonka 
asukkina hän on.

Sekä Pelastusarmeija että Nuorten Naisten Kristillinen 
yhdistys ovat Helsingissä järjestäneet yksinäisten asuntoja 
suhteellisen huokeaan hintaan, mutta nämä hinnat ovat sit
tenkin vielä liian korkeita, jotta niitä tavallinen ammattityö- 
läisnainen voisi maksaa. Tavaksi on myöskin tullut, että 
useammat, esim. samassa ammatissa työskentelevät naiset, 
vuokraavat itsellensä yhteisen huoneen, jolloin vuokra kun
kin yksilön kohdalta laskee, ja muutenkin asunto saa kodin 
leiman. Mutta tällaiseen järjestelyyn ei kaikilla ole tilai
suutta. Senvuoksi olisi yhteiskunnan taholta rakennettava 
sellaisia asuntotaloja, jossa yksinäiset, niin naiset kuin mie
hetkin, voisivat halvalla vuokralla saada joko yhden tai kah
den hengen huoneita, joissa olisi nykyaikaiset mukavuudet. 
.H:gin sos.-dem. työväenyhdistyksen naisjaosto pitää erityi
sen tärkeänä sitä, että naisille näitä asuntoja järjestetään, 
sillä miesten on helpompi saada asuntoja toveruksina, mies
ten palkat ovat korkeammat, he voivat maksaakin enemmän 
ja sitäpaitsi miesten on helpompi asua asuklkeinakin perhees
sä, koska heidän häveliäisyytensä ei esim. aseta esteitä heil
le peseytymisessä y.m. niinkuin yleensä naisille. Sitäpaitsi
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naisen jokapäiväinen terveydenhoito jo asettaa naisen asun
toon nähden vissejä vaatimuksia, joita nainen asukkina 
asuessaan ei voj täyttää.

Tässä kysymyksessä on myöskin muita epäkohtia, joihin 
voidaan kiinnittää huomiota, esim. siveellisessä suhteessa, 
pitää allekirjoittanut yhdistys tärkeänä, että koko asukkijär- 
jestelmästä päästäisiin ja tilalle luotaisiin uusi pienasunto- 
järjestelmä, jokai seuraisi yleisen palkkatason nousua ja las
kua vuokran määräämisessä.

Kysymys ei ole mistään uudesta avustusmuodosta, vaan 
yhteiskunnallisesta toimenpiteestä, jolla yhteiskunta turvaa 
itsensä, niitä haitallisia seurauksia vastaan, joita asukkijär- 
jestelmästä on ollut ja edelleen on sekä terveydellisessä että 
siveellisessä suhteessa.

Tässä mielessä ehdottaa H:gin sos.-dem. työväenyh
distyksen naisjaosto, että sos.-dem. työläisnaisliiton liit
tokokous päättäisi kääntyä eduskunnassa olevien työ
läisnaisten edustajien puoleen ehdotuksella, että nämä 
tekisivät aloitteen eduskunnalle sellaisen määrärahan 
myöntämisestä esim. sosialiministeriön käytettäväksi, 
josta kunnille, niinhyvin maalaiskunnille kuin kaupun
kikunnillekin, myönnettäisiin avustuksia sellaisen ra
kennustoiminnan harjoittamiseksi, joka tarkoittaisi yk
sinäisten, vähävaraisten työläisten asunto-olojen paran
tamista. Edelleen olisi liittokokouksen- lausuttava toi
vomus, että kaikki työläisvaltuutetut kuntien valtuus
toissa ryhtyisivät toimenpiteisiin alustuksessa esitetyn 
asian korjaamiseksi.

Helsingissä, elokuun 15 p:nä 1938.

H:gin sos.-dem. työväenyhdistyksen r.y. naisjaosto. 
Tyyne Paasivuori. Siiri Saarinen.

YKSINÄISTEN NAISTEN ASUNTOKYSYMYS.

Asuntokysymyksen ollessa ajankohtaisena pohdinnan ai
heena, olisi työläisnaisten kiinnitettävä huomiota kaikkiin 
epäkohtiin, jotka tässä yhteydessä ovat korjauksen tarpees
sa. Muuan näistä on asunnonhankinta yksinäisille naisille, 
seikka, johon ei vielä sanottavasti ole julkisuudessa kajottu.

Saapuuhan esim. pääkaupunkiin vuosittain työnhakuun 
huomattava joukko nuoria tyttöjä. Muutamat heistä saavat



47

palveluspaikassaan asunnon työnantajaltaan, mutta kun ko- 
tiapulaisetkin nykyisin monessa tapauksessa asuvat kaupun
gilla, jää asunnon saanti sattuman varaan. Tehtaantyttöjen 
ja muiden pienipalkkaisten naistyöläisten asuntokurjuutta 
ei juuri nimeksikään kykene poistamaan se yksityinen hy
väntekeväisyys, millä eri maissa on kokeiltu tällä alalla. Vir
kanaisia ja heihin verrattavia työntekijöitä varten on kyllä 
olemassa sopivia asuntoja, mutta niiden käyttämiseen ei työ
läisnaisen palkka riitä. On pakko sijoittua asukiksi. Maa
seudun äitien huoli kaupunkiin työnhakuun lähteneiden las
tensa kohtalosta ei ole aiheeton tällaisissa olosuhteissa.

Aikoinaan laaditun tilaston mukaan elää 6 % Helsingin 
väestöstä asukkeina. On todennäköistä, että tämä tilasto 
esim. viime vuodelta olisi prosenttia korkeampi. Jos asu
keista aiotaan päästä, olisi heille varattava mahdollisuudet 
oman asunnon saantiin. Siitä syystä allekirjoittanut järjes
tö toivoo sos.-dem. naisten pohtivan keinoja, joilla voitaisiin 
kyseessäolevaa huutavaa epäkohtaa edes lieventää, ja lausuu 
omana mielipiteenään:

1. että yleisessä rakennustoiminnassa olisi vihdoinkin 
otettava huomioon tarve eikä yksinomaan hyöty myös 
asuintaloja suunniteltaessa,

2. että liittokokous kehoittaisi kaupunkien viranomai
sia kunnallisessa rakennustoiminnassa ottamaan huo
mioon yksinäisten työläisnaisten asunnontarpeen, ja

3. että valtion menoarvioon sisällytettäisiin määrära
ha tämänlaatuisen rakennustoiminnan tukemiseksi sillä 
tavoin, että pienipalkkaisille yksinäisille naisillekin 
avautuisi mahdollisuus eristetyn asunnon hankkimi
seen, mikä vapauttaisi heidät alistumasta alivuokralai
sen usein hyvinkin kohtalokkaaseen asemaan.

Toveriseura r.y. naisjaosto.
Liina Pyykkö. Elsa Tilli.

Liittotoimikunta yhtyy edelläolevaan.

NAISEN OIKEUS ANSIOTYÖHÖN.

Fascististen liikkeiden ensimmäisenä toimenpiteenä on ol
lut naisten syrjäyttäminen ansiotyöstä. Tosin viimeaikoina 
on Saksassa jälleen ryhdytty palauttamaan naisia ammatti- 
työhön kodin ulkopuolella, mutta se on johtunut ulkopoliit
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tisista syistä, eikä suinkaan siitä, että johtajat olisivat muut
taneet mielipidettään naisen »oikeasta paikasta».

Meillä tämä ilmiö on esiintynyt hiukan toisenlaisena. Meil
lä on pulavuosina pyritty syrjäyttämään naisia ansiotyöstä, 
joko sillä perusteella, että työstä erotetut naiset ovat olleet 
naimisissa, tai sillä perusteella, että joku perheellinen mies 
on työpaikan tarvinnut kipeämmin.

Kuitenkin on huomautettava heti jo alussa, että erottami
sia on tapahtunut vain sellaisissa ammateissa, missä naiset ja 
miehet työskentelevät rinnan toistensa kanssa ja missä pal
kat ovat paremmat. Pyykkärinä, siivoojattarena y.m. sa
mantapaisen raskaan ja huonosti palkatun työn tekijänä ei 
naisen oikeutta ansiotyöhön ole asetettu kyseenalaiseksi, ei 
edes kaikkein pahimpana pulakautena.

Toistaiseksi on meillä kuitenkin pääasiassa pyritty kieltä
mään ansiotyö naimisissa olevilta naisilta, mikä useimmassa 
tapauksessa on johtanut siihen, että nämä näin erotetut nai
set ovat olleet pahoitettuja hankkimaan itselleen työtä joko 
toisessa ammatissa, missä työtä on ollut helpompi saada, tai 
sitten niinkuin usean käsityö-ammatin tai konttorityön alal
la, he ovat ryhtyneet kotityöntekijättäriksi oman ammattin
sa alalla pysyen, mutta tarjoten työvoimaansa paljon huo
keammalla, kuin mitä palkka olisi samasta työstä, jos työn
tekijä työskentelisi työnantajansa luona.

Naimisissa olevan naisen erottaminen työpaikastaan ei siis 
ole tuottanut edellämainituissa tapauksissa kenellekään mi
tään etua, vaan päinvastoin.

Jos pula-aikana jonkun on jätettävä työnsä, esim. otettava 
palkatonta lomaa, on luonnollista, että ne, jotka sen suurem
paan pulaan joutumatta voivat tehdä, sen myöskin vapaaeh
toisesti tekevät, olkoon sitten kysymyksessä nainen tai mies. 
Sillä ei voida ilman muuta olettaa, että nainen sen aina voi 
helpommin tehdä, naisellakin voi olla perhe huollettavanaan, 
ja jos perhe on miehelle ansio, niin se ei naisellekaan saa 
muodostua esteeksi hänen pyrkiessään itsenäiseksi yhteis
kunnan jäseneksi myös taloudellisesti.

Mutta samalla kun toteamme, että naisella täytyy olla oi
keus siihen ansiotyöhön, jonka hän on ammatiksensa valin- 
linnut, on myöskin muistettava, että naiselle on turvattava 
eräitä etuoikeuksia, joita hänen miehisellä toverillansa ei ole. 
On aina muistettava, että samalla kun nainen on ammatti- 
työläinen, hän on myöskin uuden sukupolven synnyttäjä, sen 
elävän materiaalin hankkija, jota ilman yhteiskunnan jatku
va kehittyminen on mahdoton.



49

Yhteiskunnan kannalta on välttämätöntä, että se lapsiai- 
nes, joka maailmaan syntyy, on mahdollisimman elinvoi
maista ja tervettä. Tämän aikaansaamiseksi on tärkeätä, 
että yhteiskunta suojelee erityisellä tavalla naisia, silloin kun 
nämä ansiotyöläisinä täyttävät tehtäväänsä suvun jatkajina. 
Nämä suojelutoimenpiteet eivät voi koskea naista vain sil
loin kun hän odottaa lasta, vaan niiden on oltava sen laatui
sia, että ne suojelevat naista jo ennakolta kaikilta niiltä vaa
roilta, jotka voisivat aiheuttaa hedelmättömyyttä, naistau- 
teja, keskosia tai kuolleena syntyneitä ja heikkoja lapsia.

Lapsen syntymisen jälkeen on naiselle niinikään varattava 
tilaisuus lapsensa ruokkimiseen ja oman terveytensä hoita
miseen.

Porvarillisen naisliikkeen taholla on pyritty kieltämään 
kaikki sellainen toiminta, jonka tarkoituksena olisi naisen 
asettaminen erikoisasemaan työntekijän ominaisuudessa.

Työläisnaisliike sensijaan on aina käsittänyt sen, että tais
telu naisten erikoissuojelua vastaan, on taistelua naista vas
taan, taistelua yhteiskunnan omia etuja vastaan.

Yhteiskunta onkin jo havahtunut huomaamaan naisten 
erikoissuojelun laiminlyönnin seuraukset, jotka ovat ilmen
neet syntyväisyyden vähentymisenä. Syitä tähän on etsitty 
ja todettu, että syynä on ollut naisten entistä suurempi osal
listuminen ansiotyöhön.

Tämä huomio on kuitenkin ollut yksipuolinen ja virheel
linen. Ei työ sinänsä ole vahingoittanut naisten terveyttä 
eikä heidän mahdollisuuksiaan synnyttää terveitä lapsia, 
vaan juuri se, että on pyritty asettamaan esteitä naisten työs
kentelylle kodin ulkopuolella. Nämä esteet ovat aikaansaa
neet sen, että naisten on ollut pakko ryhtyä keinoihin syn
tyväisyyden estämiseksi saadakseen pitää paikkansa. Toi
saalta on naisten taholta harrastettu syntyväisyyden rajoit
tamista eräänlaisena itsesuojelutoimenpiteenä, sillä täyden 
työpäivän lisäksi suoritettava perheen emännän työ on jo tar
peeksi rasittava, vaikka ei siihen liittyisikään enään äidin 
velvollisuuksia.

Naisen luonnollinen olemus kuitenkin kaipaa lasta ja luke
mattomat ovatkin ne naiset, jotka ovat tämän ansioäidin mo
ninkertaisen rasituksen kantaneet. Monet ovat suoriutuneet 
siitä ilman suurempaa terveydellistä haittaa, mutta monet 
ovat keskenaikojaan sortuneet.

Yhteiskunnan on tultava naisen avuksi. Ei sillä tavoin, et
tä naisen oikeuksia ja mahdollisuuksia ansiotyöhön supistet
taisiin, vaan päinvastoin sillä tavoin, että nainen saisi valmis



50

tua siihen ammattiin, johon hän tuntee halua ja taipumuk
sia ja saisi jatkaa ammattityötänsä myöskin siinä tapaukses
sa, että hän menisi naimisiin ja siinä tapauksessa, että hän 
synnyttää lapsen, hän saisi nauttia kaikkea sitä erikoissuo- 
jelua, mitä hänen tilansa vuoksi katsotaan tarvitsevan.

Samalla on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, että 
naisen terveyttä kaikin tavoin suojellaan hänen työskennel
lessään ansiotyössä ja, että häntä ei pakoteta työhön, josta 
hänelle voi olla haittaa terveydellisesti, tai siveellisesti, jot
ta häneltä ei ennakolta riistettäisi niitä mahdollisuuksia, jot
ka ovat välttämättömiä onnellisen perhe-elämän ja onnelli
sen yhteiskunnan luomiseksi.

Edelläesitetyn perusteella päättänee liittokokous:

1) että työläisnaisten ei ole hyväksyttävä toimenpi
teitä, joiden tarkoituksena on estää naista ansiotyöstä, 
olipa sitten kysymyksessä naimisissa oleva tai naimaton 
nainen;

2) että työläisnaisten on edistettävä kaikkia niitä toi
menpiteitä, joiden tarkoituksena on helpottaa työläis
naisen asemaa perheen emäntänä ja äitinä;

3) että työläisnaisen on kaikin keinoin edistettävä nii
tä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on lainsäädän
nöllisin keinoin turvata naiselle oikeus riittävään va- 
paa-aikaan ennen ja jälkeen synnytyksen ilman, että 
hänen oikeutensa ansiotyöhön tämän vuoksi joutuvat 
kärsimään;

4) että työläisnaisten niinikään on edistettävä niitä 
toimenpiteitä, jotka tarkoittavat naisen suojelemista 
hänen terveydelleen sopimattomasta työstä ja hänen 
terveydelleen haitalliselta työajalta.

AMMATTIOPETUKSEN EDISTÄMINEN.

Kouluolojemme erikoislaatuisen kehityksen tuloksena on 
ollut, että oppikoululaitos on kasvanut ammattikoulujen 
kustannuksella. Kun meillä tällä hetkellä on yhteiskoulu 
miltei joka kirkonkylässä, ei ammattikouluja ole edes kai
kissa kaupungeissakaan. Niinpä saattaa koulutilastosta ha
vaita, että 50 % kaikista oppivelvollisista lapsista pikkukau
pungeissa jatkaa oppikouluissa vain senvuoksi, ettei muita 
kouluja ole, lisäten omalta osaltaan sivistyneen köyhälistön 
lukumäärää ja aiheuttaen sosialistisesti vaikeasti ratkaista
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van ylioppilastulvakysymyksen. Ja sielläkin, missä ammat
tikouluja on, ei niitä kuitenkaan ole tarpeeksi, joten vain 
murto-osa ammattikouluihin pyrkivistä lapsista pääsee nii
hin. Asiantilaa on vielä vaikeuttanut se, ettei kansakoulu
jen jatkoluokkien asemasta ja periaatteellisesta tehtävästä 
ole vielä päästy täsmälliseen ratkaisuun. Toisaalta niitä on 
tahdottu pitää puhtaasti kansalaissivistystä, antavina laitok
sina, toisaalta työntää niille ammattikoulujen tehtäviä. Ei 
ole myöskään ollut onneksi ammattikoulujen kehitykselle, 
että teollisuuslaitokset ovat perustaneet niitä ilman, että 
kunta olisi saanut tarpeellista valvonta-oikeutta ja näistä 
laitoksista on tullut määrätyn maailmankatsomuksen liet- 
sontapaikkoja.

Oppivelvollisuuslain mukaan lasten on käytävä koulua 7 
vuoden ikäisestä 13 vuoden ikään saakka ja elleivät he tä
män jälkeen saa mitään opetusta niin vielä 15 ikävuoteen 
saakka jatkoluokkia. Työväensuojelulaki taas säätää, ettei alle 
16 vuotta vanhaa lasta saa käyttää ansiotyössä, mutta am
mattioppiin saa ottaa 15 vuotta täyttäneen. Kun jatkoluok
kien opetusta ymmärtämättömyydessä on vierottu, on lapsen 
kehitykselle tärkeä aika jätetty käyttämättä koulun ja an
siotyön välillä.

Maassamme oli viime lukuvuotena kaikkiaan 402,333 lasta 
kansakouluissa, niistä maalaiskouluissa 342,779 ja kaupun
geissa 59,554. Kun ammatteihin valmistavissa kouluissa vii
meisen tilaston mukaan on ollut oppilaita 3,750 poikaa ja 
2,750 tyttöä ja oppikouluissa parikymmentätuhatta, huo
maamme mikä epäsuhde on tässä asiassa olemassa. Ne tu
hannet, jotka pääsevät kansakoulusta joka vuosi, jäävät suu
rimmalta osaltaan etsimään ansiotyötä saamatta minkäänlais
ta ammattikoulutusta. Useimmiten ei edes tunneta lapsen 
taipumuksia, eikä heitä voida sijoittaa oikealle paikal
leen yhteiskunnassa. Poikain ammattiopetuksesta jo hiu
kan huolehditaan, mutta tyttöjen opetukseen kiin
nitetään hyvin vähän huomiota vaikka tiedämmekin, ettei 
edes kotitaloudessakaan kyetä työskentelemään ilman am
mattitaitoa.

Ammattiopetuslaissa, työväen suojelulaeissa ja huoltolais- 
sa tehostetaan kyllä ammattiopetuksen tärkeyttä, mutta nii
den määräyksiä ei voida kyllin tehokkaasti toteuttaa. Huol- 
tolakien mukaan on kuntain annettava varattomille elatus
apua ammattikoulutustakin varten. Sosialiministeriön kier
tokirjeessä, päivätty 15/5 —35 määrätään, että avustusta on
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annettava ammattiopetusta varten aina 20 vuoden ikään 
asti. Tästä näemme, että varattomallekin lapselle on mah
dollisuuksia ammattikoulutuksen saamiseen, jos vanhemmat 
olisivat tietoisia asiasta ja kunnat viranomaistensa kautta 
toimisivat asian hyväksi. Mutta lain ja asetusten suomaa 
apua ei paljoakaan käytetä.

Kuntiin olisi perustettava enemmän ammatteihin valmis
tavia kouluja. Valtion olisi entistä määrätietoisemmin avus
tettava kaikkia ammattikouluja. Ammattikoulut olisi kehi
tettävä sellaisiksi, että niidenkin kautta voisi jatkaa opinto
jaan ensinnä opistoissa ja sitten korkeakouluissa, joten op
pikoulut eivät olisi ainoa tie korkeampaan opilliseen sivis
tykseen.

Edellä olevaan viitaten öhdotammekin liittokokouksen 
päätettäväksi:

että naisyhdistykset ja -jaostot ottaisivat ammattiope- 
tuskysymyksen pohdittavaksi kokouksissaan ja pyrki
sivät vaikuttamaan kunnallisiin huoltolautakuntiin, 
niin että vähävaraiset lapset saisivat ammattiopetusta 
kuntien avustuksella,

että myöskin tyttöjen ammattiopetukseen kiinnitet
täisiin entistä suurempaa huomiota,

että yleensä kunnissa toimittaisiin mahdollisimman 
suuren koulusivistyksen antamiseksi lapsille niin että 
köyhimmätkin saisivat ensinnä käydä kansakoulun jat- 
koluokat ja vasta sitten huolehdittaisiin heidän ammat
tiopetuksestaan,

että pyrittäisiin saamaan tehokas valvonta teollisuus
laitosten ja tehtaitten kouluihin oppilaiden maailman
katsomuksellisen valinnan ja seulomisen estämiseksi. 
Elleivät tällaiset laitokset ole puolueettomia oppilaitok
sia, olisi niiltä kiellettävä kunnan apu.
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MITÄ OLISI TEHTÄVÄ EHDOTTOMAN RAITTIUDEN 
EDISTÄMISEKSI.

Suomen työväestö on toimintansa alusta alkaen käsittänyt 
ehdottoman raittiuden suuren merkityksen. Muistettakoon 
vain, että 40 vuotta sitten kaikkia valtiollisia ja kunnallisia 
oikeuksia vailla oleva työväestö päätti ryhtyä juomalakkoon. 
Kotkalaisten sahatyömiesten, samoinkuin muidenkin työläis
ten elämä oli yhä kasvavan juopottelun seurauksena äärim
mäisen kurja. Alkoholipaheen orjaksi joutunut työmies oli 
työnantajan tahdoton orja. Työnantajain määräyksistä riip
puen hän oli kaiken kehityksen ja edistyksen esteenä. »Osa 
sortokoneistosta »niinkuin silloin sattuvasti sanottiin.

Tästä alennustilasta, väkijuomain kirouksesta päästäkseen 
oli sillä työväestöllä, joka käsitti alkoholin käytön vaaralli
suuden vain yksi tie. Ja se oli: Väkijuomista on vapaudutta
va. Ja kun siihen ei ollut muuta mahdollisuutta, niin oli 
»juomatreikki» ainoa silloin käytettävissä oleva keino. Se ulo
tettiin Kotkan ja Oulun työväestön toimesta kautta koko 
maan. Ja lyhytaikaisuudestaan huolimatta oli sillä varsin 
suuri merkitys työväen raittiustahtoon ja voimaan. Juoma- 
lakon ansiota oli osaltaan myös se, että maamme työväestön 
puolueohjelmaan tuli v. 1899 yhdeksi tärkeäksi kohdaksi vä
kijuomain kieltolaki. Oma merkityksensä oli juomalakolla 
myös siihen, että ensimmäisessä eduskunnassa kieltolakivaa- 
timus, kansan tahdon mukaisesti ajettiin niin voimakkaasti 
läpi. Juomalakon alkamisesta tuli kuluneeksi tämän vuo
den maaliskuussa 40 vuotta. Sen ajan kuluessa on Suomen 
työtätekevä kansa elänyt monta merkittävää ajanjaksoa. On 
ollut sekä voiton, että tappion päiviä. Ja suruksemme on 
meidän todettava, että raittiustaistelussakin on jouduttu 
raskaaseen takatalveen. Menetetty kallein lunnain ja pitkä
aikaisen työn tulos, kieltolaki.

Eikä vain sitä, vaan valitettavasti monissa paikoin myös
kin raittiustahto ja pyrkimys siihen. Ja edelleen se, minkä 
raittiustyö kykenee saamaan aikaan, on alkoholiliike ansioi- 
neen ja houkutuksineen tahtonut hävittää. Ja valitettavin
ta tässä kaikessa on se, että omien järjestöjemme ja osuus
kauppojenkin johto on alentunut kansalaisten juomahimon 
kustannuksella kokoamaan varoja.

Nykyinen alkoholipolitiikka on lisäksi kaikkein vaaralli
sinta työväestölle siksi, että se on vähimmin varustautunut 
kestämään ja vastustamaan alkoholiliikkeen moninaisuutta. 
Ensimmäisenähän se joutuu monissa eri muodoissa m.m. ai-
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koholin tuhotöiden uhriksi. Puhumattakaan siitä, että juo
potelevien työläisten taloudellinen taso pysyy heikkona ja 
lisäksi alenee jatkuvasti. Henkinen taso rappeutuu rinnan 
taloudellisen tason kanssa ja jonkun ajan kuluttua on mo
nesta nuoresta ennen niin työteliäästä nuorukaisesta vain 
raunio jälellä, niinkuin rikollisuustilastokin niin selvästi 
osoittaa.

Kun alkoholin käyttö ja sen aikaansaama tuho kohdistuu 
niin suuressa ihäärin koteihin, niiden nuoriin ja lapsiin, niin 
on ymmärrettävää, että juuri äidit ovat syvästi huolestuneet 
alkoholiliikkeen yhäti kasvavan vallan ja laajuuden vuoksi. 
Tämä huolestuminen käy selville m.m. siitä, että sos.-dem. 
Raittiusliiton tämän vuoden liittokokouksessa oli raittiusti- 
lanteen parantaminen useampien eri aloitteiden muodossa 
keskustelun alaisena. Samoin osoittaa monien eri työväen
järjestöjen entistä myötämielisempi suhtautuminen raittius
työhön, että nykyisen alkoholipolitiikan seuraukset ovat jo 
sellaiset, että jokaisen työväen parasta harrastavan on ryh
dyttävä taisteluun tätä myrkytysjärjestelmää vastaan.

Työläisäidit tuntevat raskaimmin alkoholin tuhotyöt. Sillä 
milloin väkijuomat saavat sijaa kodissa, niin silloin myöskin 
kodin taloudelliset ja henkiset arvot ovat mitä suurimmassa 
vaarassa. Eikä vain ne, vaan myöskin lasten ja nuorten 
elämä. Heidän tulevaisuutensa. Eräässä Ruotsissa toimite
tussa tutkimuksessa osoitetaan, että 1/3 osalla pahantapai
sista lapsista oli alkoholistiset isät. Sen loppulausuntona to
detaan, että ne kodit joissa juopotellaan ovat lapsille suoras
taan rikollisuuden kouluja. Juomarikodin perintö on siis 
suorastaan hirvittävä.

Kun näin on. niin ymmärtää niin hyvin, miksi työläisäidit 
kautta aikojen ovat raittiustaistelussa parhaansa antaneet. 
Ja miksi he nytkin tahtovat kaikkensa tehdä ehdottoman 
raittiuden, aikamme suuren yhteiskunnallisen taistelun voit
toon viemiseksi.

Ensimmäinen ja tärkein tehtävä kansanraittiuden edistä
miseksi on, että me kuulumme kukin omiin järjestöihimme 
ja yhdistynein voimin yhdessä sos.-dem. Raittiusliiton kans
sa taistelemme alkoholia ja sen aiheuttamaa hävitystä vas
taan.

Tässä työssä tulee kysymykseen ennenmuuta lainsäädän
nölliset toimenpiteet. Alkoholilainsäädäntö on saatava muu
tetuksi ehdotonta raittiutta edistäväksi. Ja ne yhteis
kunnalliset epäkohdat, jotka aiheuttavat väkijuomain käyt
töä, on saatava kiireellisesti poistetuksi.
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On luonnollista, että tämän työn onnistumiseksi vaaditaan 
syvälle käyvää valistus- ja kasvatustyötä. Ennenkaikkea 
on tämä työ kohdistettava nuorisoon ja lapsiin. Saatava hei
hin raittiuden Suuri asia niin istutetuksi, ettei sitä mikään 
mahti sieltä kykene milloinkaan pois riistämään.

Kodin suorittamaa raittiustyötä tulisi koulujen kaikin ta
voin avustaa. Siksi olisikin raittiusopetus kaikissa kouluissa 
ja oppilaitoksissa saatava tarkoitustaan vastaavaksi ja ope
tus vain raittiiden opettajain suoritettavaksi. Kodin ja kou
lun raittiustyön lisäksi tarvitaan lasten omakohtaista työtä. 
Lasten raittiusosastoissa heillä onkin mitä parhain mahdol
lisuus kasvaa ja kehittyä raittiiksi ihmisiksi. Tätä työtä 
olisi aikuisten järjestöjen sekä taloudellisesti että henkisesti 
tuettava ja siten autettava tätä suuriarvoista työtä eteen
päin. Milloin opettajain tai muiden taholta pyritään vaikeut
tamaan lasten raittiusosastojen toimintaa, on kaikkien työ- 
läisvanhempain lastensa ylimpinä määrääjinä tehtävä siitä 
pikainen loppu.

Mitä sitten tulee varsinaisten työväenjärjestöjen ja siis sos.- 
dem. naisyhdistysten suorittamaan raittiustyöhön, niin ny
kyisen juomatavan laajalle levinneisyyden vuoksi, olisi kaik
ki järjestöt saatava omakohtaiseen raittiusvalistus- ja kas
vatustyöhön. Sivistys ja raittius kuuluvat yhteen ja siksi 
puhein-, esitelmin- ja opintokerhotyön avulla olisi jokainen 
yksilö saatava tietoiseksi alkoholin käytön vaarallisuudesta. 
Samoin se, että raittiustaistelu on suurta yhteiskunnallista 
taistelua, joka koko työväen parhaaksi on vietävä onnelli
seen päätökseen.

Erikoisesti on raittiustyössä kiinnitettävä huomiota myös
kin siihen, että ne puoluejärjestöt, jotka harjoittavat kapak- 
kaliikettä saadaan siitä työväenluokan yhteisen hyvän ja 
sen kunniankin vuoksi luopumaan. Samoin on huolehdittava 
siitä, että puolueen sanomalehdistö, »kolmannen valtiomah
din» voimalla omalta osaltaan edistää raittiutta.

Edellä olevan perusteella, ottaen huomioon, että väkijuo
mani käyttö heikentää ja lamauttaa työväenluokan taistelua 
sen aineellisten ja henkisten arvojen kohottamiseksi ja kun 
nuorisoon alkoholin aiheuttama kurjuus vaikuttaa mitä tu
hoisammin niin kokous ottaen lisäksi huomioon ne vaarat 
ja vaikeudet, joita laillistettu alkoholiliike asettaa kaikelle 
työväen toiminnalle, kehoittaa sos.-dem, naisosastoja tehos
tamaan ja laajentamaan ehdottomuuteen perustuvaa raittius
työtä ja päättää;
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1) Sos.-dem. Naisyhdistysten tulee raittiuskasvatuksen ja 
valistustyön kautta kasvattaa työväen yleistä mielipidettä 
siten, että ehdoton raittius raittiustahdon ja yleisen väkijuo
mani kiellon avulla on mahdollinen toteuttaa.

2) Sos.-dem. Naisyhdistysten' yhteistyössä sos.-dem. Rait
tiusliiton kanssa tulee edistää raittiusvalistustyön tehosta
mista m.m. opintokerhotoiminnan avulla.

3) Lasten ja varhaisnuorten raittiuskasvatukseen on 
sos.-dem. naisjärjestöjen kaikkialla vaikutettava sekä talou
dellisen että siveellisen tuen antamisella. Uusien osastojen 
perustamisessa sekä toiminnassa olevien osastojen työn ke
hittämiseksi on naisyhdistysten jäsenten annettava kaikkea 
mahdollista apua. Lasten raittiustoimintaa ehkäiseviä toi
menpiteitä on päättävästi vastustettava.

4) Nuorison pelastamiseksi alkoholin käytöltä ja sen rap
peuttavilta vaikutuksilta on naisyhdistysten suoritettava 
määrätietoista sosiaalista työtä alkoholin käyttöön johtavien 
taloudellisten ja yhteiskunnallisten epäkohtien poistami
seksi.

5) Raittiustaistelun yhteiskunnallisen ja yksilöllisen mer
kityksen työväen kaikessa toiminnassa käsittäen, odottaa 
kokous että puolueen sanomalehdistö itse puolestaan lak
kaamatta taistelee ehdottoman raittiuden edistämiseksi.

6) Kehoittaa puolueen jäseniä kaikkialla toimimaan niin, 
että työväentaloilla olevat kapakat kiireellisesti lopetetaan, 
samoin osuusliikkeissä jotka ovat työväen perustamat ja yl
läpitämät.

Helsingin Sos.-dem. Naisyhdistys.

Liittotoimikunta yhtyy edelläolevaan.

ÄITIYSAVUSTUSLAKIA MUUTETTAVA.

Äitiysavustuslaki on meillä ollut voimassa vasta niin ly
hyen ajan, että suuri yleisö ei ole siitä vielä edes täysin tie
toinen. Lain sovelluttamisessa ei myöskään ole vielä ehdit
ty saavuttaa pysyväistä käytäntöä, jonka vuoksi siinä saat
taa esiintyä useita seikkoja, jotka nyt tuntuvat epäkohdilta, 
mutta joihin kuitenkin on, huomioonottaen lain lyhytaikai
sen voimassaoloajan, suhtauduttava varovasti. Lakia täy
täntöönpantaessa on kuitenkin jo näinkin lyhyessä ajassa ha
vaittu seikkoja, jotka vaatisivat pikaista parannusta. Seu-
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raavassa on tarkoituksena kiinnittää huomiota näihin pa
rannusta kaipaaviin lain kohtiin.

Äitiysvakuutuslain mukaan saa jokainen vähävarainen 
Suomessa asuva ja suomalaisella aluksella palveleva synnyt
täjä, joka on Suomen kansalainen tai jolla on täällä turva
paikkaoikeus, 450:— suuruisen avustuksen. Naista on pi
dettävä vähävaraisena, jos hänellä yksin, tai jos aviopuoli
soilla sinä aikana, johon viimeksi toimitettu kunnallistaksoi- 
tus kohdistuu, oli yhteinen talous, heille yhteensä ennen 
avustuksen myöntämistä viimeksi toimitetussa kunnallistak- 
soituksessa on pantu maksettavaksi veroa enintään 8.000:— 
tuloista tai, milloin nainen vakituisesti asuu kunnassa, jossa 
elinkustannukset ovat huomattavasti kalliimmat kuin maassa 
yleensä, enintään valtioneuvoston vahvistama määrä, ei kui
tenkaan yli 10.000:— markkaa. Verotettua tulomäärää sel
vitettäessä otetaan aviopuolisoiden yhteenlaskettu tulomää- 
rä perusteeksi ainoastaan silloin, jos aviopuolisoilla sinä aika
na, johon viimeksi toimitettu kunnallistaksoitus kohdistuu, 
oli yhteinen talous. Muulloin määrää naisen tulomäärä yk
sin. Siis jos esim. äitiysavustusta haetaan v. 1938 ja avioliit
to on solmittu v. 1937 aikana tai sen jälkeen, otetaan perus
teeksi naisen verotettu tulomäärä viimeisen kunnallistaksoi- 
tuksen mukaan (vuodelta 1937). Tällöin saattaa käydä niin, 
että miehellä on verotettu tulo esim. 30.000:— ja vaimo siitä 
huolimatta saa avustuksen, jos hänen tulonsa eivät ole nous
seet yli sallitun määrän. Toisaalta taas saattaa perhe, jossa 
avioliitto on solmittu ennen viimeisen verotusvuoden alkua 
(tässä tapauksessa ennen v. 1937) ja jossa verotettu tulo on 
esim. 10.300:—: jäädä ilman avustusta. Ei ole vaikea havai
ta, kumpi perhe kipeämmin tarvitsee avustuksen, varsinkin, 
kun viimemainitunlaisessa perheessä on hyvin usein ennes
tään lapsia ja saattaa syntyä vielä kaksoset. Mutta laki ei 
tunne armoa, kylmästi se jättää tuollaisen perheenäidin il
man kipeästi kaivattua avustusta. Tämän vuoksi tuntuisi 
oikeudenmukaisemmalta, jos verotettavaa tuloa määrätessä 
otettaisiin perusteeksi aviopuolisoiden yhteenlaskettu tulo- 
määrä, jos heillä avustusta haettaessa on yhteinen talous. 
Tällöin tulisi kuitenkin verotettavan tulon ylärajaa huomat
tavasti koroittaa, esim. enintään 30,000:— markkaan.

Eduskunnalle annettu alkuperäinen lakiehdotus sisälsi 
myöskin ehdotuksen korvauksen suorittamisesta synnyttä
jälle menetetystä työajasta, jos hän käy ansiotyössä. Tämä 
kohta laista kuitenkin myöhemmin eduskunnassa poistettiin. 
Kun kuitenkin laki kieltää naisen työskentelemästä eräissä
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ammateissa määrätyn ajan ennen synnytystä ja sen jälkeen, 
on oikeus ja kohtuus, että hänelle myöskin korvataan mene
tetty työaika, ettei taloudellinen puute aja häntä lainvastai
seen ansiotyöhön, vahingoksi lapselle ja hänen omalle tervey
delleen.

Epäkohtana on myös pidettävä sitä, että äitiysavustuslaki 
ei jätä huoltolautakunnille minkäänlaista harkintavaltaa, 
vaan antaa vain suoraviivaiset toimintaohjeet, missä tapauk
sissa avustus on annettava ja missä ei. On kuitenkin jo eh
ditty todeta, että nuo ohjeet ovat liian ankarat, kun on ky
symyksessä tällainen sosiaalinen laki. Huoltolautakunnalla 
pitäisi olla sen verran harkintavaltaa, että se voisi myöntää 
avustuksen, vaikka lain vaatimat edellytykset puuttuisivat- 
kin, jos sille esitettäisiin riittävät todistukset äit.avustusta 
hakevan perheen muuttuneista olosuhteista, kuten esim. jos 
perheenelättäjä on joutunut pitkäksi aikaa sairastamaan tai 
jos hän on kuollut tai joutunut vankilaan jättäen perheensä 
puutteeseen jos syntyy kaksoset j.n.e.

Edelläesitetyn perusteella Helsingin Sosialidemokraattinen 
Naisyhdistys r.y. esittää liittokokouksen päätettäväksi seu- 
raavaa:

1) että äitiysavustuslakiin ensi tilassa saadaan saman
suuntainen muutos, joka sisältyi ensimmäiseen laki
ehdotukseen, jonka mukaan ansiotyössä käyvät äidit 
saisivat korvauksen synnytyksen aikana menetetystä 
työajasta;

2) että äitiysavustukseen oikeuttavan verotetun tulo- 
määrän yläraja korotettaisiin 30,000 mk:n ja että avus
tuksen määrää myöskin korotettaisiin;

3) että huoltolautakunnille myönnettäisiin valtuudet 
erinäisissä tapauksissa myöntää äit.avustus, vaikka 
lain vaatimat edellytykset puuttuisivatkin ja

4) että liittotoimikuntaa kehotettaisiin ryhtymään 
niihin toimenpiteisiin, joihin edelläesitetty antaa ai
hetta.

H:gin Sos.-dem. Naisyhdistys.

Liittotoimikunta yhtyy edelläolevaan.
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VANHUUSELÄKKEEN JÄRJESTÄMINEN NIILLE, 
JOTKA KANSANELÄKKEEN MUKAAN 

JÄÄVÄT VAILLE ELÄKETTÄ.

Vihdoinkin tulee ensivuoden alussa voimaan kansanelä
kelaki joka turvaa 65 vuotiaalle kansalaiselle vanhuuseläk
keen. Pitkän ja sitkeän taistelun ovat sosialidemokraatit 
eduskunnassa ja sen ulkopuolella saaneet käydä, ennenkuin 
näinkin pitkälle on päästy. Laki ei tosin ole sellainen, kuin 
työväenluokka olisi toivonut ja kaikkein ikävintä on, että 
lain vaikutuspiirin ulkopuolelle jäävät kaikki ne henkilöt, 
jotka lain voimaanastuessa ovat täyttäneet 55 vuotta. Tämä 
on synnyttänyt oikeutettua katkeruutta laajoissa piireissä. 
Kansaneläkelakia käsiteltäessä esitettiin sosialidemolkraat- 
tien taholta ponsi, jossa lausuttiin julki vaatimus, että yh
teisistä varoista järjestettäisiin eläke niäille »yli-ikäisille» 
henkilöille. Eduskunnassa ei kuitenkaan saatu ponnen 
taakse enemmistöä, joten ehdotus raukesi.

Tämän vuoden valtiopäivillä tehtiin sosialidemokraattien 
taholta toinen toivomusaloite, jossa ehdotetaan samaa jär
jestelyä, tätä ehdotusta ei eduskunta vielä ole käsitellyt.

Kysymys on siksi tärkeä ja koskee niin suurta määrää 
kansalaisiamme, että liittokokouksen olisi asiaa käsiteltävä. 
Työläispiireissä ei siitä ole olemassa kuin yksi ainoa mieli
pide, se, että näillekin olisi vanhuusturva saatava ja se olisi 
järjestettävä yleisistä varoista. Miten asia on järjestettävä 
on hallituksen tutkittava ensi tilassa sekä saatettava kysy
mys myönteiseen päätökseen niin pian kuin mahdollista.

Pidemmittä perusteluitta ehdotammekin, että Sos.-dem. 
Työläisnaisliiton edustajakokous, kannattaen eduskuntaryh
mämme tässä asiassa tekemää aloitetta esittää vaatimukse
naan,

että niille vähävaraisille kansalaisille, jotka ikänsä 
perusteella kansaneläkelain voimaan tullessa eivät pää
se vakuutuksesta osallisiksi, järjestetään yleisillä va
roilla vanhuuseläke.

Helsingin sos.-dem. Naisyhdistys.

Liittotoimikunta yhtyy edelläolevaan.
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KOTIAPULAISKYSYMYS.

Viime aikoina on kotiapulaiskysymys yhä useammin esiin
tynyt keskustelunalaisena työläisnaisten yhteisissä kokouk
sissa. Viime kesänä pidetyillä Pohjoismaisilla sos.-dem. 
Naistenpäivillä esitti tov. Miina Sillanpää siitä sangen an
siokkaan alustuksen, joka oli julkaistuna myöskin päiväleh
dissä ja joka julkaistaan myöskin liittomme kustantamassa 
Pohjoismaisten sos.-dem. Naistenpäivien alustusjulkaisussa. 
Kun Helsingin Taloustyöntekijäin yhdistys esittää kysymyk
sen liittokokouksessa keskusteltavaksi, se viittaa näihin, mo
nessa eri yhteydessä esitettyihin perusteluihin ja esittää hy
väksyttäväksi seuraavat ponnet:

Kotiapulaisten ammatti on katsottava yhteiskuntaa 
rakentavassa mielessä tärkeäksi jopa välttämättömäksi 
työksi, jonka tekijät ovat asetettavat sosiaalisen lain
säädännön alalla samaan asemaan kuin ammattityöläiset 
yleensä. Heidän työalansa on hallitusten toimesta tut
kittava ja heidän työehtonsa lainsäädännöllä järjestet
tävä.

Kotiapulaisten työ voidaan kohottaa arvoonsa vain 
siten, että kotitaloudessa toimivien naisten ja perheen
äitien työ tunnustetaan perheelle tuloa tuottavaksi, äi
dille ansiotyönluontoiseksi.

Perheenäitien työn helpottamiseksi on tekniikka saa
tava palvelemaan koteja ja kotitaloutta.

Helsingin Taloustyöntekijäin Yhdistys.

Liittotoimikunta yhtyy edelläolevaan.
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TYÖVÄENYHDISTYSTEN NAISJAOSTOJEN SÄÄNNÖT.

1 §.

Jaoston, nimi on ............................................  työväenyhdistyksen Nais-
jaosto.

2 §.
Jaoston tarkoituksena on olla työväenyhdistyksen naisjäsenten yh

dyssiteenä sos.-dem. Työläisnaisliiton kanssa, ja tehdä valistustyötä 
erikoisesti paikkakunnan työläisnaisten keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaosto järjestää keskustelukokouksia, 
iltamia- luento- ja puhetilaisuuksia, joissa käsitellään sellaisia val
tiollisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia, sekä kotiin ja taloudenhoi
toon liittyviä kysymyksiä, jotka lähinnä kiinnostavat naisia, perustaa 
ja ylläpitää opintokerhoja, joissa näitä asioita ja yleensä järjestötoi
minnassa esiintyviä tehtäviä opiskellaan, sekä levittää Toveritarta ja 
muita työväen julkaisuja ja kirjallisuutta.

3 §.
Jaoston jäseneksi pääsee jokainen työväenyhdistyksen naisjäsen, jo

ka suorittaa jäsenveronsa yhdistyksen kautta ja ilmoittaa haluavansa 
osallistua jaoston toimintaan. Näiden jäsentensä puolesta suorittaa yh
distys vuosittain työläisnaisliitolle 3 mk veroa jäsentä kohti. Ellei yh
distys ole halukas tätä veroa suorittamaan, suorittaa jaosto sen yhtei
sesti keräämistään varoista. Jos jäsen jättää jäsenveronsa työväenyh
distykselle suorittamatta, eroaa tai eroitetaan työväenyhdistyksestä, 
katsotaan, hänet eronneeksi myöskin naisjaostosta.

4 §.
Naisjaosto valitsee itselleen johtokunnan, johon kuuluu .... henkeä. 

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja rahas
tonhoitajan sekä Toverittaren asiamiehen, joka huolehtii lehden tilaus
ten hankinnasta ja irtonumeroiden levityksestä.

Jaosto voi asettaa itselleen myöskin huvitoimikunnan, joka järjestää 
juhlatilaisuudet, mutta ellei sellaista katsota tarpeelliseksi valita, hoi
taa huvitoimikunnan tehtävät johtokunta.

Jaosto voi myöskin asettaa muita toimikuntia suorittamaan määrät
tyjä tehtäviä.

5 §.
Puheenjohtajan tehtävänä on:

Kutsua kokoon jaoston ja johtokunnan kokoukset, ja johtaa 
niissä puhetta.

Huolehtia jaoston ja johtokunnan päätösten toimeenpanemi
sesta.

Hoitaa yhteistoiminnassa sihteerin kanssa jaoston kirjevaihtoa 
Sos.-dem. Työläisnaisliiton kanssa ja huolehtia siitä, että liiton 
lähettämät kiertokirjeet ja kehoitukset esitellään johtokunnalle 
ja jaoston kokouksissa.
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Sihteerin tehtävänä on:
Pitää pöytäkirjaa jaoston ja johtokunnan kokouksissa.
Hoitaa yhteistoiminnassa puheenjohtajan kanssa kirjeenvaih

toa, puheenjohtajan antamien ohjeiden mukaan.
Laatia jaoston, vuosikertomus.

Rahastonhoitajan, tehtävänä on:
Hoitaa jaoston hallussa olevia rahavaroja ja pitää niistä kir

janpitoa, sekä laatia ne tiliselostukset, joita työväenyhdistyksen 
tilinpäätöksen yhteydessä tarvitaan.

6 §.
Jaoston tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne hyvissä ajoin 

ennen vuosikokousta jätettävä työväenyhdistyksen tilintarkastajille, 
jotka toimivat myöskin naisjaoston tilintarkastajina. Naisjaoston, joh
tokunta omasta puolestaan valitsee tilien tarkkailijat, jotka vuoden 
kuluessa seuraavat tilinpitoa ja rahavarojen kehitystä.

7 §.
Naisjaosto kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa, vakinaiseen 

kuukausikokoukseen.
Keskustelukokouksia pidetään tarpeen vaatiessa.
Jaoston vuosikokous pidetään niin hyvissä ajoin ennen työväenyh

distyksen vuosikokousta, että jaoston toiminta- ja tilikertomus voidaan 
siellä hyväksyä, ennenkuin ne työväenyhdistyksen vuosikokoukselle 
esitetään.

Kokouksessa tehty pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa, 
kiireellisissä tapauksissa valitaan erikoiset pöytäkirjan tarkastajat.

8 §.
Vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista:
Esitetään jaoston toiminta- ja tilikertomus, joista jäljennökset lähe

tetään työväenyhdistyksen sihteereille vuosikertomukseen liitettäviksi.
Valitaan johtokunnan jäsenet.
Valitaan muut tarpeelliset toimihenkilöt.

9 §.
Varojen hankkimiseksi valistustyötään ym. toimintaansa varten, 

jaosto järjestää iltamia, myyjäisiä, pitää yllä ompeluseuraa ym. Kar
tuttamansa varat jaosto voi pitää hallussaan, ellei työväenyhdistys toi
sin päätä. Jos varat tai osa varoista säilytetään työväenyhdistyksen 
rahastonhoitajan hallussa, on ne merkittävä erikoiselle naisjaoston ti
lille.

10 §.
Jaoston kokouksista ilmoitetaan yhdistyksen ilmoitustauluun tai 

kokoushuoneiston seinään, kiinnitetyillä ilmoituksilla. Varsinaisesta kuu
kausikokouksesta on ilmoitettava kahta päivää ennen ja vuosikokouk
sesta viikkoa ennen kokousta.

H §•
Kun jaosto ei ole itsenäinen yhdistys, vaan työväenyhdistyksen ala- 

järjestö, on sen kaikessa toiminnassaan oltava yhteisymmärryksessä 
työväenyhdistyksen kanssa ja seurattava niitä päätöksiä, joita työ-
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väenyhdistys ja sen johtokunta tekee. Erimielisyyksien sattuessa rat
kaisee asian työväenyhdistyksen kokous, jolle jaoston on saatava esit
tää selityksensä ja jossa Sos.-dem. Työläisnaisliiton edustaja saa olla 
saapuvilla ja käyttää puheoikeutta.

12 §.
Jaoston säännöt hyväksyy työväenyhdistyksen kokous, mutta jos 

näihin mallisääntöihin tehdään muutoksia, on muutoksesta neuvotel
tava Sos.-dem. Työläisnaisliiton kanssa, joka päättää, hyväksyykö se 
jaoston muutetuilla säännöillä liiton jäseneksi.

13 §.
Jos naisjaosto lopettaa toimintansa, joutuu sen omaisuus työväenyh

distyksen haltuun, jonka on käytettävä se naisten keskuudessa tehtä
vän valistustoiminnan järjestämiseen paikkakunnalla.



Sos.-dem. Naistenpiiritoimikuntien 
ja -naisjaostojen kertomukset.

Kertomus Hämeen 1. pohj. vaalipiirin sos.-ilem. Naisten piiritoimi
kunnan toiminnasta vuosilta 1935—36 ja 37.

V. 1935.

Vuoden aikana on piirijärjestöön kuulunut kaksi naisyhdistystä ja 12 
naisjaostoa. Näiden yhteinen jäsenmäärä on 386, lisäys edelliseen vuo
teen verraten 129 jäsentä. Uusi jaosto on perustettu Nokialle.

Valistustyö. Kertapuheita on pidetty 45 5,385 kuulijalle. Näis
tä ovat piiritoimikunnan jäsenet pitäneet 42 puhetta 5,125 kuulijalle ja 
muualta pyydetyt puhujat 3 puhetta 260 kuulijalle.

Lu e n n o t. Piiritoimikunnan pyynnöstä piti S.-K. Kilpi Tampe
reella 2 luentoa sd. naisliikkeestä ja Kaisa Hiilelä Lielahdessa 2 
luentoa samoin sd. naisliikkeestä.

Kirjallinen valistustyö. Kirjallinen valistustyö on suori
tettu pääasiassa Toverittaren ja Kansan Lehden välityksellä. Tove- 
rittaren lokak. I numero julkaistiin Pohj. Hämeen paikallisena nume
rona. Tätä numeroa, samoinkuin maalaisnaisten valistuspäivänumeroa 
on piiritoimikunnan toimesta myyty ja puheissa ja kirjoituksissa ke- 
hoitettu perusjärjestöjä tilaamaan ja levittämään Toveritarta, »Naisten 
nurkka» on Kansan Lehdessä ilmestynyt 5 kertaa. Paitsi »naisten 
nurkkaa» on muulloinkin piiritoimikunnan toimesta julkaistu sd. nais
ten toimintaa käsitteleviä kirjoituksia ja kehoituksia.

Neuvottelukokoukset ja valistusjuhlat. Neuvottelu
kokouksia on vuoden aikana toimeenpantu sekä yksin tai yhteistyössä 
sd. piiritoimikunnan kanssa. Edellisenlaisia neuvottelukokouksia on 
pidetty: Tampereella piirikokouksen yhteydessä, ohjelmana Toveritta
ren levitys ja palkkatyöläisnaisten ammatillisen, järjestäytymisen te
hostaminen. Tottijärvellä ja Orivedellä, ohjelmassa naisjaoston perus
taminen ja järjestötyön elvyttäminen. Tampereella pidetty liittoko-
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kousedustajain evästyskokous. Sd. Työläisnaisliittotoimikurman mää
räämiä naisten neuvottelukokouksia, »yhden päivän kouluja» toimeen
pantiin Tampereella ja Mäntässä. Yhdessä sd. piiritoimikunnan kans
sa toimeenpannussa neuvottelukokouksissa Oriveden kirkonkylässä, 
Teiskon Kämmenniemessä ja Kuhmoisten kirkonkylässä on naisten 
piiritoimikunnan jäsen alustanut keskustelukysymyksen naisten osan
otosta puoluetoimintaan ja sd. naisjaoston perustamisesta.

Maksullisia valistusiltamia on toimeenpantu Orivedellä ja Pälkä
neellä.

Aluekokoukset ja juhlat. Sd. naisjärjestöjen yhteisiä alue- 
kokouksia on toimeenpantu kuudella eri paikkakunnalla. Piiritoimi
kunta on näihin kaikkiin lähettänyt puhujan ja keskustelukysymys
ten alustajan. Kansainvälisiä naistenpäivä juhlia on piiritoimikunnan 
avustamana vietelty kahdeksalla ja äitienpäiväjuhlia yhdellätoista paik
kakunnalla.

Retkeilytoiminta. Retkeilytoiminta kohdistui kertomus
vuonna pääasiassa Jämsässä pidetylle Pohj. Hämeen työväen maakun
tajuhlille, joiden hyväksi naisten piiritoimikuntakin työskenteli. Sd. 
Työläisnaisliiton järjestämille Tukholmaan tehdylle retkelle otti osaa 
kaksi piiritoimikunnan jäsentä. Pienempiä retkiä etäämpänä toimi
vien naisjaostojen luona pidettyihin aluekokouksiin on myös tehty.

Piiritoimikhnta. Piiritoimikuntaan ovat kuulujneet: Kaisa 
Hildén, Alli Nordlund, Fanny Toivonen, Laina Vesterlund, Kaisa Kos
kinen, Selma Hiisivaara ja Hulda Tiirikkala, sekä varajäseninä Elsa 
Kolinen, Alma Viitala ja Ellen Nieminen. Piiritoimikunnan kokouk
sia on pidetty 15. Piiritoimikunnan puheenjohtajana on toiminut Kaisa 
Hildén, sihteerinä Hulda Tiirikkala ja rahastonhoitajana Alli Nord
lund.

V. 1936.

Kertomusvuoden aikana on piiritoimikunnan toiminnalle leimaa-an
tavana piirteenä olleet monet suoritetut vaalitaistelut. Piiritoimikunta 
samoin kuin naisjärjestöt ottivat innokkaasti osaa vaalivalistustyöhön. 
Yhteistyö piiritoimikunnan jä perusjärjestöjen välillä sujui moitteetto
masti. Piirin naisehdokkaana eduskuntavaaleissa oli tälläkin kertaa 
tov. Kaisa Hiilelä (Hildén) joka tuli valittua tehtäväänsä neljänneksi 
suuremmalla äänimäärällä.

Kunnallisvaalien valistustyöhön osallistuttiin lähettämällä puhujia 
järjestöjen toimeenpanemiin tilaisuuksiin ja sinä aikana toimeenpan
tujen aluekokousten ja iltamien ohjelma valittiin vaalivalistusta sil
mällä pitäen. Piiritoimikunnan nimessä annettiin järjestöille kehoitus 
kunnallisvaaleista ja Kansan Lehdessä julkaistuissa kirjoituksissa- te
hostettiin työläisnaisten kunnalliseen elämään osallistumisen välttämät
tömyyttä.
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Presidentin valitsijamiesvaalien valistustyötä voitiin harjoittaa pää
asiassa Kansan Lehden välityksellä.

Kertapuheet. Kertapuheita pidettiin yhteensä G6 puhetta, 5,250 
kuulijalle. Näistä pitivät piiritoimikunnan jäsenet 52 puhetta 4,590 kuu
lijalle ja ulkopuolelta pyydetyt puhujat 14 puhetta 1440 kuulijalle.

Neuvottelukokoukset Jo aikaisin kevätkaudella toimeen
pantiin perusjärjestöjen kanssa yhteisiä neuvottelukokouksia, joissa 
koetettiin löytää sopivia keinoja vaalivalistustyön harjoittamiseksi eri 
paikkakunnilla. Kaikkiaan näitä kokouksia pidettiin 8 eri paikkakun
nalla.

Vaalijuhlia, joissa ohjelmansuorituksesta huolehtivat piiritoimi
kunnan jäsenet pidettiin 8, joissa osanottajia yhteensä 635 henkeä.

Aluekokoukset ja muut juhlat. Naisjärjestöjen yhteisiä 
aluekokouksia on pidetty 7. Naistenpäiväjuhlia, joihin piiritoimikunta 
on lähettänyt puhujan 5 ja äitienpäiväjuhlia 12.

■ Naisten nurkka.» »Naisten nurkan» ilmestyminen on Kan
san Lehden taholta kohdannut vaikeuksia. Sitä voitiin kertomusvuo
den aikana tomittaa ainoastaan 3 kertaa. Joitakin yksityisiä nurkkaa 
varten lähetettyjä kirjoituksia julkaistiin vaalien edellä.

Liiton kotitalouskurssit. Naisteni piiritoimikunnan eh
dotuksesta on Sd. Työläisnaisliitto toimeenpannut kotitalouskursseja 
piirin alueella Nokialla, Korkeakoskella, Velaatassa ja Jämsässä, sekä 
luentotilaisuuksia Orivedellä, Rantaperkiössä, Pispalassa, Uudessaky- 
lässä, Pälkäneellä ja Jämsänkoskella. Kursseilla on ollut osanottajia 
kohtalaisesti. Luentotilaisuuksissa vähänlaisesti. Piiritoimikunnan jä
seniä on ollut seuraamassa lähempänä Tamperetta pidetyillä kursseil
la ja luentotilaisuuksissa.

Toimintakilpailu. Piirikokouksen päätöksen mukaan on 
järjestetty toimintakilpailu maalais, ja esikaupunkilaisjärjestöjen kes
ken. Kilpailijat on jaettu 2 sarjaan toimintamahdollisuuksia silmällä
pitäen.

Naisjärjestöt. Piirijärjestöön on kuulunut 2 naisyhdistystä ja 
14 naisjaostoa, joiden yhteinen jäsenluku on 401 jäsentä. Lisäys edel
liseen vuoteen verraten 15 jäsentä.

Piiritoimikunta. Piiritoimikuntaan ovat kuuluneet: Kaisa 
Hiilelä, Alli Nordlund, Selma Hiisivaara, Fanny Toivonen, Elsa Koli- 
nen, Kaisa Koskinen ja Hulda Tiirikkala sekä varajäseninä Laina Ves- 
terlund, Ellen Nieminen ja Esteri Koskinen. Puheenjohtajana on toi
minut Kaisa Hiilelä, sihteerinä Hulda Tiirikkala ja rahastonhoitajana 
Alli Nordlund. Piiritoimikunta on pitänyt 14 kokousta.

V. 1937.
Sd. naisliikkeen toiminta piirissämme on kertomusvuoden aikana ol

lut hiljaista eteenpäinmenoa. Uusia jaostoja on saatu joitakin perus
tetuksi ja toiminta on edelleen vakiintunut ja syventynyt.
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Naisjärjestöt. Uusia naisjärjestöjä on perustettu Jämsänkos
kelle, Vehmaisiin ja Tampereelle Sd. Klubin yhteyteen. 2 viimeksi
mainittua liittyvät piirijärjestöön vasta v:den 1938 alusta. Piiriveronsa 
ovat jättäneet suorittamatta Et.-Pirkkalan ja Korkeakosken jaostot. 
Piiriveronsa on suorittanut 2 naisyhdistystä ja 13 naisjaostoa, joiden 
yhteinen jäsenmäärä on 418 lisäys edelliseen vuoteen verraten on 
17 jäsentä.

Valistustyö. Kulunut toimintakausi on sattunut vaalien väii- 
ajaksi. Sen vuoksi suoritettu valistustyö on ollut vähemmän ulos
päin näkyvää. Se on pääasiassa käyttänyt niitä toimintamuotoja 
joita piirin sd. naisliike vuosien kuluessa on käytännössä itselleen 
vakiinnuttanut.

Kertapuheet. Kertapuheita on pidetty 53 6749 henkilölle. 
Näistä ovat piiritoimikunnan jäsenet pitäneet 41 puhetta 4327 kuuli
jalle ja muualta pyydetyt puhujat 12 puhetta 2422 kuulijalle.

Neuvottelukokoukset ja luennot. Tampereen työv. 
talossa pidettiin naistyöläisten palkkakysymystä käsittelevä neuvottelu
kokous, jonka järjestämiseen otti osaa myös Tampereen sd. naisyh
distys ja T.A.Prn naisjaosto.

Lempäälässä ja Et.-Pirkkalassa pidettiin neuvottelukokous joissa 
keskusteltiin naisten järjestötyön elvyttämisestä.

Sos.-dem. piiritoimikunnan toimeenpanemilla järjestökursseilla Jäm
sänkoskelle luennoi Kaisa Hiilelä kansaneläkelaista ja toisena luen
tona naiset puoluetyössä. Korkeakoskella pidetyssä järjestökokouk- 
sessa puhui Fanny Toivonen naisten osanotosta puoluetoimintaan.

Juhlat ja iltamat. Yhteistyössä Tampereen sd. naisyhdistyk
sen T.A.P:n naisjaoston ja TUL:n Tampereen piirin naisjaoston kanssa 
toimeenpantiin juhla, jonka tulot luovutettiin sd. Työläisnaisliittotoi- 
mikunnan välitvksellä käytettäväksi Espanjan kansalaissodan johdosta 
kärsimään joutuneiden lasten avustamiseksi. Juhlasta oli tuloa yh
teensä Smk. 3.157:30.

Aluekokoukset ja muut juhlat. Naisjärjestöjen yhteisiä alue- 
kokouksia 8. Naistenpäiväjuhlia joihin piiritoimikunta on lähettänyt 
puhujan 5, äitienpäiväjuhlia 9 ja maaseutunaisten valistuspäivän juh
lia 8.

Naisten nurkka. Naisten nurkka on kertomusvuoden aikana 
ilmestynyt 3 kertaa, sisältäen piiritoimikunnan tiedonantoja, järjestö
jen toimintaselostuksia sekä muita kirjoitelmia työläisnaisia lähellä 
olevista kysymyksistä.

Kilpailut. Kuten edellisenäkin vuonna toimeenpantiin nytkin 
toimintakilpailut esikaupunki ja maaseutujärjestöjen kesken. Samoin 
toimeenpantiin jäsentenväliset henkiset kilpailut ohjelman suorituk
sessa, kilpailulajeina puheenpito, lausunta, murrejuttujen esittäminen, 
joukkolausunta, kisällilaulut ja kansan tanhut.
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Piiritoimikunta. Piiritoimikuntaan ovat kuuluneet Kaisa 
Hiilelä, Alli Nordlund, Fanny Toivonen, Kaisa Koskinen, Elsa Koli- 
nen, Hulda Tiirikkala ja alkupuolen vuotta Selma Hiisivaara; sekä 
varajäseninä Laina Vesterlund, Ellen Nieminen ja Anna Sillanpää. 
Puheenjohtajana on toiminut Kaisa Hiilelä, sihteerinä Hulda Tiirik
kala ja rahastonhoitajana Alli Nordlund. Piiritoimikunta on kokoon
tunut 14 kertaa.

Hämeen 1. pohj. vaalipiirin sd. naisten piiritoimikunta.

Kertomus Oulun läänin Sos.-dem. naisten Keskustoimikunnan 
toiminnasta vuosilta 1935—1937.

Kulunut kolmivuotiskausi Oulun 1. Sos.-dem. naisten Keskustoimi
kunnan alueella, johon nimellisesti kuuluu koko Oulun lääni, on 
osoittanut hiljaisesti jatkuvaa sekä poliittista että taloudellista nousua 
työväestön kannalta katsottuna. Koko maamme yleinen tila maini
tuissa suhteissa on luonut heijastuksensa Oulun lääniinkin. Sitä mu
kaa kuin taloudellinen puristus on höltynyt, on työväestön rohkeus 
ja mahdollisuudet kasvaneet, ammatillinen samoin kuin poliittinenkin 
järjestäytyminen on huomattavasti elpynyt joten työväestön asema 
läänissämme on parempi kun pitkiin aikoihin.

Mitä erikoisesti työläisnaisten toimintaan läänissämme tulee, on 
sekin luonnollisesti kohonnut muun työväestön nousun kanssa. Mutta 
itsenäisempää muotoa se ei kuitenkaan ole kyennyt saamaan kuin 
aivan vähäisessä määrässä. Sitä todistaa se, että toimivia sos.-dem. 
naisjärjestöjä ei läänissämme ole tällä hetkellä kuin neljä eri järjes
töä nim. Oulun Sos.-dem. Työläisnaisyhdistys, Raahen Sos.-dem. Työ
väenyhdistyksen Naisjaosto, Kemin Sos.-dem. Naisyhdistys sekä Kos- 
kelankylän Sos.-dem. Naisyhdistys Mainitut yhdistykset kuitenkin 
ovat toiminnallaan yrittäneet parhaansa läänimme työläisnaisten mu
kaan vetämiseksi, sekä ovat antaneet tukeaan keskustoimikunnalle 
sekä käytännöllisessä, että taloudellisessa mielessä. Mutta kuten luon
nollista on, ei mainittujen työläisnaisten toiminta riitä likimainkaan 
koko laajan läänimme työläisnaisten toiminnaksi, joten keskustoimi
kunnan muokattavaksi ovat jääneet arvaamattoman laajat työmaat.

Keskustoimikuntaan kuuluu 5 vakinaista ja 3 varajäsentä, jotka väli. 
taan vuodeksi kerrallaan aina syys-talvella pidettävässä vuosikoko
uksessa. Vuosina 1935—37 on alli kirjoittaneen keskustoimikunnan 
puheenjohtajana olleet v. 1935 Hilda Herrala Kemistä, v. 1936—37 Hel
mi Peiramo Oulusta, varalta Jenni Viitanen niinikään Oulusta. Sih
teerinä ovat olleet v. 1935 Helvi Makkonen ja Maikki Taipaleenmäki 
sekä v. 1936—37 Eva Fränti sekä varalta Aino Hyväri kaikki Oulusta.
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Rahastonhoitajana ovat olleet v, 1935 Helvi Makkonen sekä v. 1936— 
37 Anna Suonperä molemmat Oulusta.

Valistustyötä on tehty niissä puitteissa, kuin keskustoimikunnan 
varallisuus ja voimat ovat myöten antaneet. On oltu yhteistoimin
nassa mainittujen naisjärjestöjen kanssa sekä yhteisten tilaisuuksien, 
että kirjeenvaihdon kautta. Kiertokirjeitä on lähetetty paitsi kes
kustoiminnan alaisille naisjärjestöille, muillekin työväenjärjestöille. 
Niissä on erikoisesti tehostettu järjestäytymisen merkitystä, kehoitettu 
järjestämään valistustilaisuuksia, kehoitettu tilaamaan ja levittämään 
Toveritar-lehteä sekä muutoinkin kiinnitetty järjestöjen huomiota eri
koisesti niihin seikkoihin, joita Sos.-dem. Työläisnaisliitto on kirjel
missään esittänyt.

Keskustoimikunta on omakohtaisestikin järjestänyt joka vuosi ilta
mia ja valistustilaisuuksia. Myöskin retkeily- ja luentopäiviä on jär
jestetty, nim. v. 1936 Raaheen ja v. 1937 Ouluun. Retkeilypäivien 
yhteyteen on järjestetty juhlia, luentoja, kokouksia ja retkeilyjä.

Liiton järjestämiä kodinhoitokursseja on keskustoimikunta välittä
nyt kevättalvella v. 1936 6:delle eri paikkakunnalle.

Kaikenlaisten eri valistustilaisuuksien ja luentojen järjestämisessä 
on keskustoimikunta saanut luennoitsijoita Sos.-dem. Työläisnaislii- 
toltä sekä Työväen Sivistysliitolta.

Myöskin Keskustoimikunnan puheenjohtaja sekä eräät muutkin jäse
net ovat käyneet puhujamatkoilla keskustoimikunnan toiminta- 
alueella.

Vuoden 1936 eduskuntavaalien edellä kiersi keskustoimikunnan 
lähettämänä sekä liiton rahallisesti avustamana Esteri Makkonen kuu
kauden kiertomatkalla puhuen työväentaloissa, ja käyden kodeissa 
puhumassa. Toveri Makkonen oli Oulun läänin eteläisen vaalipiirin 
ainoa naisehdokas. Kuitenkaan ei naisten toiminta ollut niin keski
tettyä, että olisi saanut yhtään naisedustajaa eduskuntaan läänistämme.

Edellä esitetty valistustyö on luonnollisestikin kysynyt varoja koska 
jäsenmaksujen kautta saadut varat, ollen Smk. 1:— jäseneltä vuo
dessa, ovat mitättömän vähäiset, on keskustoimikunta ollut pakoitettu 
turvautumaan liittoon sekä jossain määrin alaisiinsa järjestöihinkin, 
jotka ovatkin hyväntahtoisesti auttaneet hädän tullen. Jossain mää
rin on saatu avustusta yksityisiltä henkilöiltä, sekä keskustoimikunta 
on itsekin kerännyt varoja iltamien y.m. toiminnan kautta.

Pieni tila ei anna tilaisuutta yksityiskohtaisempaan selostukseen. 
Keskustoimikunnan jokavuotinen päämäärä on kuitenkin ollut koet
taa toteuttaa liiton ja vuosikokouiksiensa sille antamia vaatimuksia. 
Varojen ja voimain puute on kuitenkin jatkuvasti asettanut toimin
nalle rajoja, joten tulevaisuudelta jää vielä paljon toivottavaa,
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Viipurin 1. itäisen sos.-dem. piiritoimikunnan naisjaoston 
toiminnasta.

Naisten toiminta ennen jaoston perustamista.

Viipurin läänin itäisen piirin alueella on naisten toiminta puolue
osastoissa ollut näihin asti verrattain heikkoa. Ainoastaan Tainion- 
koskella on itsenäinen naisyhdistys ollut toiminnassa pitemmän aikaa, 
ollen sen toiminta verrattain reipasta. Edellisen lisäksi aikaisempina 
vuosina on ollut myöskin Simpeleellä ja Hämekoskella itsenäiset nais
yhdistykset.

Työväenyhdistyksen alaisena on Ensossa toiminut jo naisjaosto 
lähes kymmenen vuotta. Muissa yhdistyksissä ei viime vuosiin saakka 
ole ollut erikoista naisjaostoa.

Vv. 1935 ja 1936 aikana järjesti sos.-dem. naisliitto piirimme alueelle 
lähes kahdellekymmenelle paikkakunnalle kodinhoitokursseja, joiden 
yhteydessä myöskin suoritettiin naisten herätystyötä puoluetoimintaan. 
Kurssien apsiota olikin että kymmenen eri yhdistyksen yhteyteen 
muodostui naisjaosto, jotka ovat edelleenkin toiminnassa. Naisjäseniä 
alkoi liittyä runsaammin jaostoihin, koska niillä oli itsenäistä toimin
taa. Sanoihin aikoihin perustivat Suojärven Välikylän naiset itsenäi
sen naisyhdistyksen, jonka toiminta on ollut verrattain ripeää.

Jaoston perustaminen.

Kun piirin alueella naisten toiminta näin oli alkanut elpyä, kävi tar
peelliseksi ryhtyä suunnittelemaan piiritoimikunnan yhteyteen eri
koista naisjaostoa, jonka tehtävänä oli opastaa ja neuvoa naisten toi
mintaa. Piiritoimikunta tekikin alustuksen v. 1937 piirikckoukselle 
naisjaoston perustamisesta, jonka piirikokous 21 pnä maaliskuuta koko
uksessaan yksimielisesti hyväksyi. Kokous valitsi 5 henkisen nais- 
jaoston piiritoimikunnan yhteyteen, kaikki naisia, jolle toimikunnalle 
piiritoimikunta kokouksessaan 11/4—37 hyväksyi ohjesäännön.

V. 1937 aikana sanotun kokouksen jälkeen alkoikin sitten naisten 
toiminnassa uusi vaihe piirissä. Jaosto on lähettänyt useita kierto
kirjeitä ja muuten opastanut toimintaa. Naisliiton avustamana kävi 
jaoston puheenjohtaja Aino Patjas syksyllä v. 1937 kaikissa piirin alai
sissa naisyhdistyksissä ja jaostoissa neuvonta- ja järjestely matkalla. 
Myöskin naisjaosto osallistui v. 1937 Joutsenossa pidettävien koko 
maata käsittävien työläisnaisten kesäkurssien järjestelyyn.

Kun jaoston toiminta oli uutta ja vasta alkavaa, oli tarpeellista, että 
piirikokous lausui käsityksensä sen tarpeellisuudesta. Huhtikuussa v. 
1938 pidetty piirikokous yksimielisesti totesikin että naisten toiminnan 
yhdyssiteen, ja edelleen kehittäjänä on tarpeellista, että jaoston 
toiminta vakiinnutetaan. Piirikokous jälleen valitsi piiritoimikunnan
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alaisuuteen naisjaoston, ja tulee se siis olemaan jatkuvasti toimin
nassa.

Kuluvan syksyn aikana jälleen tulee naisjaosto lähettämään nais- 
järjestäjän joka käypi kaikissa naisyhdistyksissä ja jaostoissa anta
massa ohjeita ja neuvoja talvitoimintaa varten.

Piirimme alueella toimii tällä kertaa naisyhdistyksiä ja jaostoja seu
raavasti:

Naisyhdistyksiä: Tainionkosikella, Simpeleellä, Hämekoskella ja Suo- 
järvellä.

Työväenyhdistyksen alaisia naisjaostoja: Ensossa, Antreassa, Imat
ralla, Vuoksenniskalla, Honkalahdessa, Käkisalmessa, Sortavalassa, 
Läskelässä ja Läskelänsuussa.

Naisjäseniä piirijärjestössä oli v. 1937 lopussa yhteensä 61 G. (Pii
rin koko jäsenmäärä v. 1937 lopussa 2.135).

Sos.-dem. Piiritoimisto, Enso.

Mikko Nevalainen, 
sihteeri.

Kertomus Uudenmaan sos.-dem. Piiritoimikunnan Naisjaoston 
toiminnasta vv. 1935—1937.

Uudenmaan sos.-dem. Piiritoimikunnan yhteyteen päätettiin perus
taa naisjaosto vaalipiirin edustajakokouksessa keväällä 1934. Jo aikai
semminkin olivat vaalipiirin naisyhdistysten ja jaostojen edustajat 
pitäneet yllä yhteistoimintaa neuvottelukokousten välityksellä. Neu
vottelukokous valitsi naisjaoston jäseniksi Sylvi-Kyllikki Kilven, Anni 
Huotarin, Tyyne Leivon, Elsa Paasion ja Helmi Vallan, jonka vaalin 
piiritoimikunta hyväksyi. Naisjaosto valitsi puheenjohtajakseen Sylvi- 
Kyllikki Kilven ja sihteerikseen Martta Salmela-Järvisen, joka oli 
piiritoimikunnassa palveluksessa.

Jaoston toiminnasta mainittakoon seuraavaa:
Toimintakaudella on järjestetty kahdet retkeilypäivät, nim. Por

voossa kesäkuun 29 ja 30 pnä 1935 ja Helsingissä kesäkuun 7—8 pnä 
1937. Retkeilypäivät onnistuivat hyvin ja varsinkin jälkimmäiset tuot
tivat erinomaisen hyvän taloudellisenkin tuloksen.

Sos.-dem, Työläisnaisliiton kodinhoitokursse-ja järjestettiin1 piirin 
alueella vuoden 1936 alussa kaikkiaan viidessä paikassa ja v. 1937 
yhdessä paikassa. Näillä kursseilla oli paitsi käytännöllistä kodinhoi
don opetusta myöskin luentoja, joita pitivät piirin kansanedustajat 
Sylvi-Kyllikki Kilpi ja Anni Huotari.

Piirin naisjaosto otti osaa sangen tehokkaalla tavalla vaalitoimin- 
taan v. 1936. Maaliskuussa järjestettiin yhteinen neuvottelukokous,
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jossa hyväksyttiin yksityiskohtainen vaalityösuunnitelma. Listoille 
saatiin puolueäänestyksen jälkeen 5 naista, joista kaksi saatiin mene
mään lävitse, nim. toverit Sylvi-Kyllikki Kilpi ja Anni Huotari aivan 
ensimmäisten joukossa. Muutkin listoilla olleet naisehdokkaat pääsi
vät aika huomattaviin äänimääriin.

Kunnallisvaalien edellä annettiin naisjärjestöille kehoitus osallistua 
vaalitoimintaan ja syksyllä 1937 järjestettiin Helsingissä piirin sos.- 
dem. naisten kunnallispäivät. Tilaisuus oli sangen onnistunut ja päi
ville oli saapunut lukuisasti osanottajia eri puolilta piiriä.

Uudenmaan vaalipiirin alueella on tällä hetkellä toiminnassa 7 sds.- 
dem. Naisyhdistystä ja 16 jaostoa, joissa on yhteensä 765 jäsentä. 
Piiritoimikunnan naisjaostoon kuuluvat Sylvi-Kyllikki Kilpi puheen
johtajana, Martta Salmela-Järvinen sihteerinä ja Tyyne Leivo-Larson, 
Anni Huotari ja Elsa Paasio.

Uudenmaan sos.-dem. Piiritoimikunnan Naisjaosto.

Viipurin läänin läntisen vaalipiirin Sd. naispiirijärjestön toimin
nasta vv. 1935—38,

Viipurin läänin läntisen vaalipiirin sos.-dem. naispiiritoimikunnan, 
jonka toimipaikka on Kotka, puheenjohtajana on tänä kolmivuotis
kautena ollut ja on edelleenkin Lydia Kiukas, rahastonhoitajana ai
kaisemmin Mimmi Peltonen nykyisin Jenny Koivisto ja sihteerinä 
Elsa Metsäranta. Varapuheenjohtajana Hilda Airaksinen, varasihtee- 
rinä aikaisemmin Sigrid Kaarto, nykyisin Tilda Tiihonen.

Naispiiritoimikunta on työskennellyt vuorovaikutuksessa piirin sos.- 
dem. naisyhdistysten ja -jaostojen kanssa ja on saanut työssään tukea 
Sos.-dem. Työläisnaisliitolta sekä puhujien ja luennoitsijoiden muo
dossa myös muilta työväen keskusjärjestöiltä.

Sos.-dem. naispiiritoimikuntaam on kuulunut jäseniä paitsi Kotkan 
myös Tiutisen, Popinniemen ja Kymin läntisen sos.-dem. naisyhdis
tyksistä.

Toimikunta on kokoontunut kerran, toisinaan kahdesti kuukaudessa. 
Pienempiä jaostoja asioita valmistelemaan on muodostettu tarpeen 
vaatiessa.

Kirjallinen valistustyö.

Kirjallista valistustyötä on suoritettu kiertokirjeitä ja kehoituksia 
julkaisemalla piirin kumpaisessakin sos.-dem. lehdessä. Syksyllä 1935 
ja vuonna 1936 julkaistiin piiritoimikunnan toimesta kuvitettuja nais-
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ten sivuja Kansan Työssä epämääräisesti ja Eteenpäin-lehdessä ker
ran kuukaudessa. Tarkoitus oli täten kehittää naistovereiden kirjal
lisia taipumuksia ja kasvattaa lukuhalua. Naisten sivujen julkaisemi
sesta oli kuitenkin, luovuttava, koska aineistoin hankkiminen kävi ajan- 
pitkään liian vaikeaksi.

Äitienpäiväjuhlia varten on toimitettu ohjelmaivihkosia,, joita on lä
hetetty piirin, yhdistyksille. Samoin alustuksia naisten osallistumisesta 
kunnallisiin tehtärviin. Eduskuntavaalien edellä kustansi piiritoimi
kunta vaalinäytelmän »Aamu vaikenee», sekä vihkosen »Päivän tär
keitä kysymyksiä». Toveritar on niinikään ilmestynyt Kyminlaakson 
numerona ja viime keväänä toimitettiin piirikokouksessa jaettavaksi 
20-sivuinen kuvitettu sos.-dem. naispiiri järjestön, 10-vuotiskertomus. 
Eräille kursseille on myös toimitettu kuvitettu seinälehti.

Suullinen valistustyö.

Suullista valistustyötä on suoritettu kertapuheiden ja luentojen muo
dossa. Luentoja ja puheita on sos.-dem. naispiiritoimikuninan toimesta 
pidetty vuosittain 60—80. Paitsi kansanedustajia, on luennoitsijoiksi 
onnistuttu saamaan tunnettuja puoluehenkilöitä sekä asiantuntijoita 
yhteiskunnan, eri aloilta. Naispiiritoimikunnan jäsenet ovat sitäpaitsi 
tehneet hyökkäysmatkoja, esittäen puheita ja muuta ohjelmaa.

Kodinhoitopäivillä on annettu käytännöllistä opetusta, ruoan, laitossa 
ja ompelemisessa. Pukuompelua ovat opettaneet toverit Kiukas ja 
Nenonen,. Ruoanlaittoa talousneuvojat Simola, Sutinen ja Miettinen. 
Järjestötehtäviä ja talouskirjanpitoa on opettanut Metsäranta. Osan
otto kursseilla on ollut hyvä.

Opintoretkeilypäiviä on, toimeenpantu v. 1935 Kotkassa kesäkuun 
8—10 p:nä ja Viipurissa v. 1937 toukokuun 29—30 p:nä. Useita satoja 
osanottajia on ollut retkeilypäivillä ja on niiden ohjelmaan sisältynyt 
vierailukäyntejä kunnallisiin laitoksiin sekä puhe-, lausunta- ja lau
lukilpailuja. Päivien yhteydessä on myös ollut Kotkassa, OTK:n ja 
Kyminlaakson osuusliikkeen näyttely ja Viipurissa, paitsi ravintofysio- 
loginen, myös kotitaloudellinen näyttely. Retkeilypäivien puhujina 
ovat olleet Miina Sillanpää, Armi Huotari, Sylvi-Kyllikki Kilpi, Väinö 
Tanner, Väinö Hakkila, J. F. Aalto, Anni Rinne ja Elsa Metsäranta. 
Taloudellinenkin tulos retkeilypäiviltä on ollut hyvä.

Piiri- ja neuvottelukokoukset.

Sos.-dem. naispiirikokouksia on pidetty Viipurissa 23. 4. v. 1935, 
Kotkassa 19. 4. v. 1936, Haminassa, 4. 4. v. 1937 ja Kotkassa 27. 4. v. 
1938.

Piirikokouksissa on käsitelty valistustyötä, lasten- ja nuorisonhuol- 
toa, työttömyysasioita, tullikysymyksiä, asunto-oloja, äitiysavustusta
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ja -huoltoa, koulu- ja kasvatuskysymyksiä, verotusasioita, kunnallista 
toimintaa, rauhanasiaa, raittius- ja opintokerhotyötä, ammattiopetusta 
ym. Sos.-dem. Työläisnaisliitto on lähettänyt edustajansa piirikokouk- 
siin. 10-vuotisjuhlakokoukseen olivat lähettäneet edustajansa lisäksi 
Hämeen Pohj. vaalipiirin sos.-dem. naistoimikunta, vaalipiiritoimikunta 
sekä piirin sos.-dem. lehdet.

Eduskunta- ja kunnallisvaalien edellä on pidetty piirin alueella 2 
neuvottelukokousta. Liiton kehoituksesta toimeenpantiin n.s. »yhden 
päivän kouluja.» Vaalivalistustyössä on naispiiritoimikunta ollut kiin
teässä vuorovaikutuksessa sos.-dem. Työläisnaisliiton ja vaalipiirin 
piiritoimikunnan kanssa.

Mainittakoon myöskin, että naispiiritoimikunta on tehnyt aloitteen 
Talouskoulun perustamisesta Kotkaan ja on tämä koulu myöskin pe
rustettu ja alkanee lähiaikoina toimintansa.

Yhdistykset ja jaostot.

Tällä toimikaudella on toimintansa lopettanut Tervajoen, Karppilan 
naisyhdistys ja Kouvolan naisyhdistys, joka on kaikista ponnistuksista 
huolimatta nukahtanut. Uusia osastoja on sensijaan perustettu Hovin- 
maalle, Tirvalle ja Pyhtäälle. Nykyisin kuuluu Viipurin läänin län
tiseen sos.-dem. naispiirijärjestöön seuraavat 19 yhdistystä tai jaos
toa, nim.: Kotkani, Viipurin, Haminan, Lappeenrannan, Tiutisen, Po- 
pinniemen, Kymin läntisen, Uuraan ja Talikkalan sos.-dem. naisyhdis
tykset ja Myllykosken Sippolan kirkonkylän, Pyhtään, Tirvan, Liik- 
kalan, Saksalan, Kelkkalan, Tammisuon, Hovinmaan ja Neuvottoman 
sos.-dem. työväenyhdistysten naisjaostot.

Talous ja varat.
Varojen hankkimiseksi on toimeenpantu arpajaiset erinäisiä myy

jäisiä sekä kotitaloudellisia näyttelyjä. Ilmoituksilla on myös hankittu 
varoja. Viime kesänä Kotkassa pidetyistä maakuntajuhlista, joihin 
sos.-dem. naispiiritoimikuntakin osallistui, saatiin myös osuus puh
taasta tulosta.

Viipurin 1. länt. sos.-dem. Naispiiritoimikunta.




