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MAAMME NAISASIALIIKKEEN ULOTTUVUUKSISTA TYÖLÄIS-
VÄESTÖN NAISTEN KESKUUTEEN ENNEN EDUSKUNTALAITOK-

SEMME UUDISTAMISTA V. 1906

MAIJARAJAINEN

Kun järjestynyt, yhdistysmuotoinen naisten liike sai alkunsa, olivat yh-
teiskunnat sääty-yhteiskuntia, joissa rajat eri yhteiskuntaluokkien välillä
olivat melkein ylipääsemättömät. Useistakin syistä johtuen naisten liik-
keen 1800-luvulla alkunsa saanut vanhin haarautuma, jota tässä kirjoi-
tuksessa nimitetään naisasialiikkeeksi erotukseksi muista naisten aseman
parantamista ajaneista ryhmäliikkeistä, esiintyi aluksi kaikkialla niissä
piireissä, joista meidän 1800-luvun ja vielä 1900-luvun alkupuolenkin
sanastossa suosittiin yleisesti nimitystä yläluokka.

Naisista katsottiin tähän sosiaaliseen ryhmään kuuluviksi aatelisten ja
aatelittomien virkamiesten, varakkaiden kauppiaiden, tehtailijoiden ja
suurtilojen omistajien puolisot ja tyttäret sekä vihdoin myös joukko
enimmäkseen yksinäisiä, mutta joissakin tapauksissa myös perhettä elät-
täviä naisia, jotka olivat lähtöisin yhteiskunnan alemmistakin kerrostu-
mista. Näitä oli kohottamassa sosiaalisessa asteikossa aikaisemmin esitet-
tyjen naisten rinnalle osittain heidän hankkimansa opillinen sivistys ja
sen tarjoamat mahdollisuudet työmarkkinoilla. Osa oli ilman huomatta-
vampaa opillista sivistystäkin kyennyt käyttämään hyväkseen uudistuvan
lainsäädännön vähitellen poistamia rajoituksia naisten toiminnalle elin-
keinoelämän alalla ja luonut itselleen huomattavan vakaavaraisen ase-
man.

1. Naisasialiikkeeseen kohdistunutta arvostelua erikoisesti työväenliik-
keen taholta

Toistuvaksi valituksen aiheeksi muodostui vallankin etujaan vähitellen
ajamaan heräävän työväestön keskuudessa, että naisasialiike olikin jatku-
vasti muka vain yläluokan naisten liikettä, joka jätti ulkopuolelleen nais-
ten suuren enemmistön. Väitettiin, että sen käytännölliset ohjelmatkin
oli laadittu yksinomaan tämän yhteiskuntaluokan naisten aseman paran-
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tamiseksi eikä nähty edes pitkällä tähtäimelläkään niiden toteuttamisesta
koituvan hyötyä alempien yhteiskuntaluokkien naisille.

Selvimmän ilmaisun nämä mielipiteet saivat tunnetun saksalaisen sosi-
alistiteoreetikon August Bebelin v. 1879 julkaisemassa teoksessa Nainen
ja sosialismi (Die Frau und der Sozialismus). Vaikka teos joutuikin Sak-
sassa pitkiksi ajoiksi kielletyn kirjallisuuden joukkoon, tuli se laajalti tun-
netuksi ja levisi sekä alkuperäisenä että käännöksenä myös muihin Eu-
roopan maihin ja Euroopan ulkopuolellekin. Meillä kirjan ajatukset oli-
vat tuttuja ainakin jo 1890-luvulta alkaen, vaikka teos käännettiinkin
suomeksi vasta v. 1904. Sensuuri ei hyväksynyt tällöin kirjan alkupe-
raisessä otsikossa esiintynyttä sanaa sosialismi, joten kirjan nimeksi jou-
duttiin panemaan Nainen ja yhteiskunnallinen kysymys. V. 1907 ilmes-
tyneessä uudessa painoksessa otsikko oli saksalaisen alkutekstin mu-
kainen.1 Vaikutukseltaan teos on rinnastettavissa "naisasialiikkeen raa-
mattuun", John Stuart Millin 10 vuotta aikaisemmin julkaisemaan teok-
seen Naisten alistetusta asemasta.

Bebelin kirjassa on suoritettu parikin huomattavaa käsitteiden selven-
nystä. Ensinnäkin siinä on osoitettu työläisnaisten paikka työväenliik-
keessä ja toiseksi esitetty selvä arvostelu naisasialiikkeestä ja suositeltu
koko naismaailmalle kielteistä suhtautumista siihen. Bebel ei tosin ollut
niin yltiöpäinen, että olisi kieltänyt kokonaan naisasialiikkeen työläis-
naisillekin tuottaman hyödyn. Kuitenkin hän on vakiinnuttanut ainakin
sosialismin vasemmistosuuntauksille vielä meidän päivinämmekin
ominaisen käsityksen, että naisten ja miesten täydellinen tasa-arvoisuus
on saavutettavissa vasta täysin sosialistisissa (kommunistisissa) yhteiskun-
nissa. Yläluokan naisiakin hän kehoitti ottamaan tämän huomioon ja
järjestämään asennoitumisensa sosialismiin sen mukaisesti. Varsinkaan
työläisnaisten ei tullut kiinnittää toiveitaan naisasianaisiin, vaan heidän
oli liityttävä yhteiseen rintamaan oman luokkansa miesten kanssa taiste-
lussa sosialistisen yhteiskunnan aikaansaamiseksi.

2. Bebelin esittämien näkökohtien seurauksia
Edellä esitetty julistus oli uutta miespuoliselle työväestöllekin. Myös

Bebelin kotimaassa työmiehet olivat nähneet naisissansa vain kilpailijoita
1 Suomentaja Yrjö Sirola oli lähettänyt v. 1904 kääntämänsä teoksen August Bebelille ja oli

saanut 2. 4. 1905 seuraavan vastauksen:
"Arvoisa puoluetoveri. Kaunein kiitos Naisen suomennoksesta. Kirjeestänne näkyy, että
teillä on ollut monia vaikeuksia ja kaikenlaisia vaaroja voitettavana. Toivon kirjalle par-
hainta menestystä.
Seuraan teidän maanne asiain kehitystä, mikäli se täältä käsin on mahdollista, vilkkaalla
mielenkiinnolla. Te pääsette oikeuksiinne vasta sitten kun kerran Venäjälläkin jää ratkeaa
Minä odotan kaiholla tämän suuren päivän tuloa. Puoluetoverillisella tervehdyksellä
teidän A. Bebel."
Kirje on julkaistu alkuperäisenä saksankielisenä ja suomennoksena "Naisen" v. 1976 jul-
kaistun suomenkielisen käännöksen alkulehdillä.
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työmarkkinoilla ja palkkojen alaspolkijoita. Puoluekokouksissa valmistetut
ohjelmat oli laadittu yksinomaan miehiä silmälläpitäen. Bebelin kirjan
ilmestyttyä sosialistien suhtautuminen naisiin alkoi vähitellen muuttua. Heitä
alettiin hyväksyä sosiaalidemokraattisten yhdistysten jäseniksi sikäli kuin
viralliset kannanotot naisten osallistumisesta poliittiseen elämään tätä
suinkin sallivat.
Naisten huomioonotto aiheutti myös muutoksia puolueohjelmissa
Ennen Bismarckin sosialisteja koskevien poikkeuslakien voimaantuloa
pidetyssä puoluekokouksessa v. 1869 oli esim. yleistä ja yhtäläistä valtiollista
äänioikeutta vaadittu kaikille määrätyn ikäisille miehille. Naisia oli
muistettu ainoastaan vaatimalla heidän ansiotyönsä rajoituksia. Poikkeus
lakien lakkauttamisen jälkeen pidetyssä Erfurtin kokouksessa v. 1891 sen
sijaan yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden vaatimus ulotettiin molempia
sukupuolia koskevaksi. Niinikään vaadittiin kumottaviksi kaikki jotka joko
julkis- tai yksityisoikeudellisissa suhteissa asettivat naisen miestä huo-
nompaan asemaan.2

Tunnettua on, että Erfurtin ohjelmasta muodostui useiden maiden
sosiaalidemokraattisten puolueiden naisille edullisten ohjelmien malli

3. Naisasianaisten suhtautumisia Bebelin julistukseen
Bebelin ajatuksia ottivat huomioon naisasianaisetkin vallankin Saksassa.
Tapahtui huomattavia siirtymisiä naisasialiikkeestä sosiaalidemokraattiseen
liikkeeseen. Naisasialiikkeelle uskollisiksi jääneetkin olivat jossakin määrin
alttiita Bebelin vaikutukselle. Tämä näkyy hupaisasti mm. seuraavassa
yksityiskohdassa: Millin mielestä yhteiskunnat olivat hamasta muo-
dostumisvaiheestansa saakka miesten yhteiskuntia, mutta Bebelin mielestä
molemmat sukupuolet olivat olleet alkuaan tasa-arvoisia ja niiden
muodostamat yhteiskunnat suorastaan matriarkaalisia, joten yhteiskuntien
muuttuminen miesten yhteis-kunniksi oli myöhemmän kehityksen tulosta.3

Kun näihin aikoihin naisten asemaa koskevat esitykset alkoivat monasti
vallan Aatamista ja Eevasta asti, on melkoinen osa Saksan naisasianaisista
selittänyt naisten "orjuutuksen" alkuvaiheet nimenomaan Bebelin eikä Millin
näkökulmasta.
Koska proselyytit ovat yleensä innokkaimpia uuden uskonsa edustajia,
käytiin Saksassa kohta puoleen varsin kiihkeitä väittelyjä sosialistien ri-
veihin siirtyneiden ja niihin siirtymättömien naisasianaisten kesken. Saksan
ulkopuolella herättivät suurinta huomiota kenties merkittävimmän
proselyytin, Lily Braunin esiintymiset vuosina 1896 ja 1904 pidetyssä Ber-
liinin kansainvälisissä naisten kongresseissa, joissa hän kaikissa mahdol-

2   Esim. Handbuch der Frauenbewegung I, s. 108 ja seur.
3 Nämä käsityksensä Bebel oli saanut lähinnä Engelsin välityksellä antropologi Morganin
tutkimuksista, joiden mukaan yhteiskuntien vanhin aste oli matriarkaalinen. Nykyään
antropologian katsotaan hyljänneen kokonaan tämän teorian. Ks. Riitta Auvinen. Nainen miehen
yhteiskunnassa, s.
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lisissä yhteyksissä toi esille sosiaalidemokraattisia näkökantojaan naisky-
symyksessä.4

Läntisissä naapurimaissamme oli esim. Ruotsissa sosialismin ja naisa-
sialiikkeen keskinäisiin suhteisiin kiinnitetty huomiota jo Fredrika Bre-
mer-Liiton syntyaikoihin v. 1884. Liiton perustamiskutsussa mm. sanot-
tiin, että naisasialiikettä ei tullut puolustaa vain reaktiota — jolla tarkoi-
tettiin kai pahimmanlaatuista konservatismia — vaan myös vallanku-
mouksen vaaroja vastaan. Samoin viitattiin tähän lausumaan pari vuotta
myöhemmin Fredrika Bremer-Liiton äänenkannattajassa Dagnyssä, kun
selostettiin sosialistien naisiin kohdistamaa toimintaa Etelä-Saksassa.
Siellä oli rouva Guillaume-Schack pitänyt sarjan esitelmiä, joissa hän oli
kehoittanut Bebeliin vedoten työläisnaisia karttamaan naisasialiikettä ja
liittymään jäseniksi sosiaalidemokraattisiin yhdistyksiin.5

Meidän naisasianaisistamme sen sijaan Suomen Naisyhdistyksen pu-
heenjohtaja vv. 1889—1904, Aleksandra Gripenberg, vielä niin myöhään
kuin v. 1896 aikaisemmin mainitussa Berliinin kongressissa pitämässään
Suomen naisasialiikettä koskevassa esitelmässä pyrki osoittamaan, että
meillä tämä liike oli täysin oikealla demokraattisella pohjalla ja että siinä
olivat mukana myös työläisnaiset. Oikeastaan saattoi ymmärtää hänen
tarkoittaneen, että maamme naisasialiike ei ollut vain demokraattinen,
vaan maailman demokraattisin ja tässä suhteessa sopiva esikuva kaikkien
muiden maiden naisasialiikkeelle. Suurta innostusta kongressin osanot-
tajissa olivat herättäneet varsinkin hänen sanansa: "Ainoa keino saadak-
semme työnaiset vakuutetuiksi siitä, että naisasia ei ole yksinomaan ns.
yläluokan naisten etuja koskeva kysymys ja ettei sitä milloinkaan saa siksi
tehdä, on se, että avaamme yhdistyksiemme ovet selkiselälleen ja kehoi-
tamme työnaisia tulemaan sisälle.” Kongressin heikompana kohtana hän
piti nimenomaan sitä, etteivät "työnaiset" olleet mukana keskusteluissa
eivätkä myöskään kongressin järjestämissä huvi- ja juhlatilaisuuksissa
sekä että vain harvoja esitelmiä pidettiin heidän asemastaan.6

4. Seuraavan tutkielman päätarkoitus

Aleksandra Gripenbergin esitys kansainvälisellä forumilla maamme
naisasialiikkeen demokraattisuudesta on varsin kiintoisa, mutta oliko
sillä sittenkään riittävää katetta todellisuudessa? Täydellisen vastauksen
tähän kysymykseen voi saada vasta sitten kun maamme vanhinta naislii-
kettä edustavien naisasiayhdistysten, v. 1884 perustetun Suomen Naisyh-
distyksen ja v. 1892 perustetun Unionin historian ääriviivat on kartoitettu
yksityiskohtiaan myöten.

4 Aleksandra Gripenberg, Hajanaisia piirteitä Berliinin naiskongressista. Koti ja Yhteis-
kunta 10—11/1896. Marie Stritt, Der Internationale Frauen-Kongress in Berlin 1904, s. 165,
197, 379, 456, 519 ja 549.

5 Kvinnofrågan och socialismen i Tyskland & Dagny 1886.
6 Hajanaisia piirteitä Berliinin naiskongressista, Koti ja Yhteiskunta 10—11/1896.
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Edellä mainitut yhdistykset olivat syntyneet yleismaailmalliseen tapaan
"yläluokan" naisten aikaansaannoksina ilman että yksikään "alaluokan"
nainen olisi ollut niitä perustamassa. Unioniin liittyi sitäpaitsi joukko
miehiäkin samoista piireistä, mutta Suomen Naisyhdistys pysytteli pitkät ajat
yksinomaan naisten yhdistyksenä. Vasta v. 1893 vahvistetuissa uusissa
säännöissä myönnettiin miehillekin lupa päästä yhdistyksen jäseniksi.

Molemmat yhdistykset varasivat itselleen oikeuden perustaa alaosastoja,
joista Suomen Naisyhdistys käytti haaraosastojen nimitystä. Unioni alkoi
suunnitella alaosaston perustamista vasta aivan tarkasteltavan ajanjakson
loppupuolella, mutta Suomen Naisyhdistys loi jo melko pian varsin laajan
alaosastojen verkoston. Sen ensimmäiset haaraosastot muodostuivat v. 1886
Kuopioon ja seuraavana vuonna Viipuriin. Näillä paikkakunnilla naisten
järjestäytymispyrkimykset olivat muuten heränneet jokseenkin samaan
aikaan kuin Helsingissäkin.

Vuosina 1886—1906 oli muodostunut kaikkiaan 28 Suomen Naisyh-
distyksen haaraosastoa, joista yhdeksän eli alle 1/3 osa oli kaupunki- ja
19 eli hiukan päälle 2/3 osaa maaseutuyhdistyksiä. Voimakkain haara
osastojen perustamisaalto tapahtui äänioikeustaistelun aiheuttamana v.
1906, jolloin perustettiin yhteensä kymmenen haaraosastoa, joista yh-
deksän maaseudulle. Tämän jälkeen Suomen Naisyhdistys sai uudet haa-
raosastot vasta v. 1917.7

Seuraavassa esityksessä on tarkoitus valaista etupäässä niitä välittömiä
kosketuksia, joihin edellä mainitut naisasiayhdistyksemme joutuivat jär-
jestyneeseen työväenliikkeeseen kuuluneiden tai kuulumattomienkin työ-
läisnaisten kanssa ennen sitä suurta murrosta, minkä muodosti valtiollisen
äänioikeuden myöntäminen naisille v. 1906. Sikäli kuin naisasianaisten
varsin monipuolinen toiminta alempien yhteiskuntaluokkien naisten
sivistyksellisen, ammatillisen ja oikeudellisen aseman parantamiseksi
tapahtui yllämainittuihin kosketuksiin liittymättä, jätetään se huomioimatta
tässä yhteydessä, niin tärkeä kuin se saattaa ollakin edellä mainittujen
kosketusten taustatekijänä.

5. Naisasianaiset varhaisimmassa työväenliikkeessä
Järjestynyt naisasialiike ja järjestynyt työväenliike alkoivat meillä jok-

seenkin samanaikaisesti. Jälkimmäistä edusti aluksi Helsinkiin v. 1884
perustettu työväenyhdistys ja sittemmin myös verrattain nopeassa tahdissa
muihinkin kaupunkeihin ja maaseudulle perustetut työväenyhdistykset ja
ammattiyhdistykset.

Maamme työväenliikkeelle on luonteenomaista, että sen järjestäyty-

7 Tiedot on koottu Suomen Naisyhdistyksen vuosikertomuksista ja lähteenä on käytetty
myös Historiallisessa Arkistossa 67 v. 1975 sivulla 392 julkaistua luetteloa Suomen
Naisyhdistykseen kuuluneet paikallisosastot.

       245



minen tapahtui suuressa määrin ylempiin yhteiskuntaluokkiin kuulunei-
den miesten vaikutuksesta ja johdolla. Palautettakoon mieleen, että työ-
väenliikkeen ensimmäisen vaiheen, ns. wrightiläisen kauden, joka on
saanut nimensä työväen järjestäytymisasiaa erikoisesti ajaneesta tehtailija
Viktor Julius von Wrightistä, voi katsoa kestäneen n. vuoteen 1896. Täl-
löin työväenliikkeessä yhä selvemmin tuntumaan alkaneen sosialistisen
suuntauksen takia joukko ruotsinkielisiä ja suomettarelaisia jäseniä erosi
työväenyhdistyksistä ja tehtailija Wrightkin luopui mm. silloisen työ-
väenliikkeen johtoelimen, työväenvaltuuskunnan jäsenyydestä. Työväen-
liikkeen johtoon tulivat tässä vaiheessa yhä näkyvämmin nuorsuoma-
laiset. Kun v. 1899 perustettiin jo sosialistisella pohjalla toimiva Suomen
työväenpuolue sekä sitä mukaa kuin työväenyhdistykset ja ammattiyh-
distykset liittyivät siihen, kaikkosivat työväenliikkeestä loputkin ylempiin
yhteiskuntaluokkiin kuuluvat jäsenet, mikäli he eivät jääneet sosialisteina
jatkamaan vaikutustaan Suomen työväenpuolueessa ja sitten Suomen so-
siaalidemokraattisessa puolueessa, joksi puolueen aikaisempi nimi
muuttui v. 1903.

Ylempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluneiden miesten mukana työväen-
liikkeeseen oli tullut myös joukko niihin kuuluneita naisia esimerkiksi
Helsingissä aina sellaista ylhäisönaista kuin Aurora Karamzinia myöten,
joka tuskin kuitenkaan lienee käynyt kovinkaan montaa kertaa yhdistyk-
sen kokouksissa. Naisasiayhdistysten jäsenistä olivat työväenyhdistysten
jäseninä tai muuten läheisessä kosketuksessa niihin näkyvimpinä Helsin-
gissä Aleksandra Gripenberg, Alli Trygg, Maikki Friberg ja Tekla Hultin,
Viipurissa työväenyhdistyksen puheenjohtajana toimineen hovioikeu-
denneuvos D. W. Åkermanin puoliso Emma Åkerman sekä Jyväskylässä
lehtori O. Forsström-Hainarin puoliso Tiima Hainari. Naisasiayhdis-
tysten ulkopuolelta jo työväenliikkeen vanhimpiin asiakirjoihin piirsi
lähtemättömästi nimensä Viipurissa papin tytär, kansakoulun opettaja
Hilja Pärssinen.

Millä mielellä Suomen Naisyhdistyksen jäsenet tulivat työväenliikkee-
seen, käy ilmi erittäin hyvin kahdesta v. 1890 Koti ja Yhteiskunnassa jul-
kaistusta kirjoituksesta. Toinen kirjoittajista, Aleksandra Gripenberg, oli
kohdannut suurimman inhimillisen kurjuuden Englannin matkallaan
1880-luvulla Lontoon East Endissä. Hän oli pyrkinyt skandinavisesta
merimieskodista Lontoon laitakaupungin osasta myöhään lauantai-ilta-
na erään tuttavansa luokse yöksi. Erehdyksestä hän oli jäänyt metrosta
väärälle asemalle ja hänestä oli ollut naurettavaa ottaa ajuri, niin kuin
asemalla oli neuvottu, päästäkseen muutamien kadunkulmien välin sille
asemalle, jossa hänen olisi pitänyt vaihtaa junaa. Tultuaan perille suun-
nilleen 15 minuutin kävelymatkan jälkeen East Endissä, hän tunsi pelas-
tuneensa suuremmasta vaarasta kuin aikoinaan ollessaan hukkumaisil-
laan Oulujoen Niskakoskeen. Ikinä hän ei liioin sanonut unohtavansa
matkalla näkemäänsä kurjuutta. Siitä hän esitti muutamia välähdyksiä ja
lopetti kirjoituksensa: "Kun on sellaista nähnyt, tuntuu siltä kuin ei mi-
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kään hinta olisi kyllin suuri tällaisen kurjuuden lieventämiseen — ei mi-
kään elämä niin kallis että sitä ei kannattaisi uhrata niiden epäkohtien
poistamiseen, jotka synnyttävät tai ainakin edistävät tällaista kataluut-
ta."8

Sanat oli kirjoitettu Englannin oloja silmälläpitäen, mutta voivat hyvin
olla projisoitavissa meilläkin työväen keskuudessa esiintyneeseen kurjuu-
teen.

Toinen naisasianaisista, Emma Åkerman, kirjoitti jo hiukan aikaisem-
min kuvatessaan Viipurin Naisyhdistyksen ja työläisten kosketuksia:
"Kaikissa tapauksissa on nyt juuri otollinen aika tehokkaammin kuin en-
nen ajaa ihmiskunnan syrjäytettyjen ryhmien asiaa. Siitä valppaudesta,
jolla naisasian harrastajat ottavat osaa tähän työhön, riippuu varmaan
suuressa määrin naisasiankin edistys, sillä kaikki nuo suuret yhteiskun-
nalliset kysymykset kuuluvat niin likeisesti yhteen kuin hampaat suuren
koneiston eri rattaissa. Se työ, minkä naisasian harrastajat uhraavat
muille yhteiskunnallisille riennoille, ei voi olla heidän omalle asialleen
vahingoksi, muka vähentäen sen ajamiselle tarvittavia voimia. Päinvas-
toin tämän yleishyvän harrastaminen tulee vaikuttamaan terveellisesti
erityiseen vaikutusalaammekin jo sen kautta, että se laventaa näköpiiriä
ja tuottaa karttunutta kokemusta, joka aikoinansa voi olla hyvä
olemassa.”9

6. Naisasianaiset kokoavat tilastollisia tietoja työläisnaisten eri ryhmistä
Ruvetessaan kehittelemään työtään alempien yhteiskuntaluokkien

naisten aseman parantamiseksi Suomen Naisyhdistyksen naiset katsoivat
tarvitsevansa tietoja kotien ulkopuolella ruumiillista työtä tekevien nais-
ten ryhmityksistä. Melko seikkaperäisessä kirjoituksessa Nainen Suomen
teollisuuden palveluksessa vuoden 1892 Koti ja Yhteiskunnassa Alek-
sandra Gripenberg totesi "tilastollisista tauluista kokoamiensa tietojen
perusteella”, että v. 1880 suurimman työläisnaisten ryhmän olivat muo-
dostaneet palvelijattaret, 102 195 henkeä. Seuraavana ryhmänä olivat
päivätyöläiset, 15 117 henkeä ja tämän jälkeen tehdastyöläiset, 9 198
henkeä. Viimeksi mainittujen lukumäärä oli lisääntynyt nopeammin kuin
minkään muun naistyöläisten ryhmän, noin 1 000 hengellä vuodessa vii-
meisten kolmen vuoden aikana.

Tehtaissa työskentelevät naiset jakaantuivat eri teollisuushaarojen kes-
ken siten, että tekstiiliteollisuudessa toimi 3 997, "ravinto- ja nautinto-
aineteollisuudessa" 1 950 ja paperiteollisuudessa 931 henkeä. Loput
työskentelivät parhaasta päästä tupakka- ja tulitikkutehtaissa.

Suuruudeltaan neljännen työläisnaisten ryhmän muodostivat pesijät ja
siivoojat (2 800 henkeä) ja viidenneksi tulivat ompelijat (1 156 henkeä),

8 Köyhimmät Lontoossa, Koti ja Yhteiskunta 4/1890.

9 Kirje Viipurista. Koti ja Yhteiskunta 3/1890.
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joista tänä aikana käytettiin joko neulojien tai ompelijattarien nimitystä.
Muut palkattua ruumiillista työtä tekevien naisten ryhmät olivatkin sitten
mitättömän pieniä.

Kirjoittaja kosketteli edelleen työläisnaisten palkkauksessa ja työolo-
suhteissa vallitsevia epäkohtia ja tehosti, että teollisuudessakin tuli saada
voimaan miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaate. Saksan sosialis-
titkin vaativat sitä, koska nainen oli vaarallinen kilpailija miehelle vain
niin kauan kuin hänen työnsä saatiin polkuhinnalla.10

V. 1894 Suomen Naisyhdistys julkaisi kirjan Kalenteri Suomen naisten
työstä. Siinä oli luku Tehtaita ja ruukkeja, jossa selostettiin varsin tarkasti
naistyöläisten lukumäärää ja palkkatasoa eri teollisuuslaitoksissa, mutta
siitä puuttui tiivistelmä, josta olisi käynyt ilmi teollisuuden palveluksessa
olevien naisten eri ryhmien kokonaismäärä. Muut työläisnaisten ryhmät
suurenivat kuitenkin jatkuvasti verrattain hitaasti, mutta teollisuuden
palveluksessa olevien määrä ylitti jo v. 1894 palvelijattarien lukumäärän
ja oli siis paisunut suurimmaksi ruumiillista työtä suorittavien naisten
ryhmäksi.

Samana vuonna kuin Suomen Naisyhdistyksen kalenteri, ilmestyi myös
Unionin kirja Nainen ja naisen työ Suomessa. Siinä suoritettiin yhden si-
vun mittainen esitys teollisuuden eri haarojen palveluksessa tällöin työs-
kennelleistä naisista ja miehistä. Yhteenlaskun tuloksena oli, että naisia
työskenteli teollisuudessa yhteensä 11 888 henkeä. Miehiä mainittiin toi-
mineen teollisuustyöläisinä 51 708 henkeä, joten työmiesten lukumäärä
työläisnaisiin verraten tällä alalla olisi ollut lähes viisikertainen.

V. 1899 tapahtuneeseen kirjoitteluun antoi sysäyksen Saksasta käsin
esitetty pyyntö selvitellä mm. eri maiden naisten toimintaa kotien ulko-
puolella tapahtuvassa ruumiillisessakin työssä Berliinissä v. 1896 pidettä-
väksi aiottua yleismaailmallista naisasianaisten kongressia varten.

Kun Aleksandra Gripenberg sitten esitteli tässä kongressissa tietoja
maamme teollisuudessa toimivien naisten oloista ja nimenomaan Hel-
singin ompelijattarien pyrkimyksistä järjestäytymään Suomen Naisyhdis-
tyksen johdolla, niin hänen esityksensä jälkeen käydyssä keskustelussa so-
sialisti Lily Braun lausui, että ottaen huomioon koko maailman mil-
jooniin nousevan äärimmäisessä kurjuudessa elävien naisten lukumää-
rän, Aleksandra Gripenbergin kuvaukset Suomen työläisnaisten toimin-
nasta asemansa parantamiseksi vastasivat jonkinlaista kuvausta myrskystä
vesilasissa verrattuna suurten valtamerien kuohuihin.

Tähän ilmoitettiin Aleksandra Gripenbergin toivomuksesta, että Suo-
men koko väkilukukin vastasi ainoastaan esimerkiksi noin puolta vaik-
kapa Lontoon väkiluvusta.11

Tänä kongressivuotena Aleksandra Gripenberg julkaisi Englishwo-
man's Reviewin lokakuun numerossa artikkelin Women's meetings in

10Nainen Suomen teollisuuden palveluksessa, Koti ja Yhteiskunta 1—2/1892.
11Stritt, mt, s. 396—399.
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Finland, jossa hän käsitteli Suomen Naisyhdistyksen ja talonpoikaisväes-
tön naisten suhteita, joihin hän ei ollut puuttunut kongressissa pitämäs-
sään puheessa.

V. 1897 Aleksandra Gripenberg kirjoitti vielä Kotkan työväenyhdis-.
tyksen julkaisemaan kalenteriin kirjoituksen Suomen naisista maamme
teollisuuden palveluksessa. Kirjoituksessa on käytetty lähteinä etupäässä
vuoden 1894 Suomen Naisyhdistyksen kalenterin jo jonkin verran van-
hentuneita tietoja. Kirjoittaja kiinnitti tällä kertaa erikoisesti huomiota
työntekijöiden epätasaiseen jakautumiseen teollisuuden eri aloille suu-
rimman tungoksen ollessa työssä, jota kuka tahansa siihen ryhtyessään
pystyy tekemään. Näinollen hän tehosti, että pääpaino olisi pantava pa-
remman ammattitaidon hankkimiseksi teollisuudessa työskenteleville
naisille. Tällöin he pääsisivät parhaiten palkatuille aloille ja heidän ko-
hotessaan miesten tasolle voitaisiin myös ruveta vaatimaan samapalk-
kaisuuden toteuttamista.12

Välittömiin kosketuksiin tehtaissa työskenteleviin naisiin maamme
naisasianaiset eivät sanottavammin joutuneet. Kuitenkin Suomen
Naisyhdistyksen Viipurin haaraosasto järjesti työväenyhdistykseltä käyt-
töönsä saadussa huoneistossa vuodesta 1889 alkaen 1—2 kertaa vuodessa
kaupungin kaikille työläisnaisille tarkoitettuja ohjelmallisia illanviettoja,
joihin ilmaisia pääsylippuja lähetettiin tehtaissakin jaettaviksi. Kun työ-
läiset ilmoittivat mielellään suorittavansa pääsymaksutkin, ruvettiin niitä
kantamaan vapaaehtoisina. Kertyneet varat käytettiin työläisnaisten avus-
tamiseen sairauden sattuessa.

Työläisten tutustuttamiseksi naisasiaan heille jaettiin mm. Suomen
Naisyhdistyksen äänenkannattajan Koti ja Yhteiskunnan numeroita ja
perustettiin lainakirjasto, joka myöhemmin lahjoitettiin Viipurin palve-
tijataryhdistykselle.13

7. Keskustelua palvelijattarien asemasta
Palvelijattarien asema joutui voimakkaasti julkisuuden valokeilaan

1890-luvun taitteessa, kun mm. sanomalehdistössä alettiin kiinnittää sii-
hen vilkasta huomiota vallankin palvelijattarien järjestäytymispyrkimys-
ten yhteydessä. Suomen Naisyhdistyksen pääosastossa keskusteltiin asi-
asta ensimmäisen kerran vuoden 1890 loppupuolella pidetyssä kokouk-
sessa. Vuosikertomuksessa ilmoitettiin, että keskustelujen perusteella yh-
distys katsoi pääsyynä palvelijattarien asemassa oleviin epäkohtiin olevan
heidän puuttuvan ammattitaitonsa ja alhaisen sivistystasonsa, joten paras
keino heidän asemansa parantamiseen olisi saada heille tilaisuutta niin
ammattitadon kuin yleisenkin sivistystason kohottamiseen.

12 Työväen kalenteri 1897, s. 24—35.
13 Suomen Naisyhdistyksen Viipurin osaston vuosikertomukset vuosina  1889—1893

(painettu); Oman maan kuulumisia ja Kirje Viipurista 6. 3. 1890, Koti ja Yhteiskunta
2—3/1890.
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Yhdistyksen pöytäkirjasta käy ilmi, että vanhoillisimmat yhdistyksen
jäsenet olivat pitäneet palvelijattarien asemaa muihin ansiotyötä tekeviin
naisiin verrattuina jopa suorastaan hyvänä. Heillä oli esim. päiväpalkka-
laisiin verraten parempi asunto, ruoka ja vaatteet, kun taas päiväpalkka-
laisten tulot tuskin riittivät ollenkaan vaatteisiin. Samoin työmarkkinoilla
moni sivistynyt nainen sai tyytyä samaan palkkaan kuin palvelijattaret.

Palvelijattarille myötämielisimmät puheenvuorojen käyttäjät sen si-
jaan viittasivat siihen, että pääkaupungin parhaat olosuhteet eivät kel-
vanneet vertauskohdiksi. Varsinkin maalla palkat olivat kovin alhaiset ja
siellä palvelijattaret tekivät myös miesten töitä ja miesten vapaa-aikoina
muita askareita. Työaika oli kaikkialla liian pitkä kestäen tavallisesti kello
kuudesta aamulla kello yhteentoista illalla. Lausuttiin toivomus, että pal-
velijattarille olisi syytä järjestää keskellä päivää vapaata aikaa, minkä he
voisivat käyttää vaikkapa vaatteittensa ompelemiseen ja korjaamiseen.14

Raittiusseura Koitto, jonka jäseninä oli melkoinen määrä työläisnaisi-
akin, ehdotti neljä vuotta myöhemmin, että se ja Suomen Naisyhdistys
järjestäisivät yhteisen keskustelutilaisuuden, jossa emännät ja palvelijat-
taret saisivat vaihtaa keskenään mielipiteitä palvelijattarien asemasta.
Kun Suomen Naisyhdistyksessä keskusteltiin yhdistyksen osanotosta Koi-
ton ehdottamaan kokoukseen, törmäsivät yhdistyksen jäsenet mielipiteet
vielä jyrkemmin vastakkain kuin neljä vuotta aikaisemmin. Vanhoillisim-
pien mielestä palvelijattaret kerta kaikkiaan olivat sillä tasolla, ettei hei-
dän kanssaan voinut keskustella. He olivat sitäpaitsi niin onnellisessa ase-
massa, ettei heillä ollut mitään syytä lisävaatimuksiin. Heidän toivomus-
tensa huomioonotto voisi vähitellen viedä Amerikassa vallitseviin epä-
kohtiin. Siellähän palvelijattaret halusivat mahdollisimman suuren mää-
rän vapauksia ilman vastaavia velvollisuuksia. Toisin ajattelevien mielestä
emäntien ja palvelijattarien suhteissa oli vielä tarpeeksi paljon korjattavia
epäkohtia. Ainakaan ei ollut pahaksi saada selvää kummankin osapuolen
toivomuksista.15

Näytteeksi jopa meidän työläistemmekin mielestä Amerikan palvelijat-
tarien utopistisista vaatimuksista oli muutamia vuosia myöhemmin Työ-
miehessä julkaistu kirjoitus Palvelijattarien paratiisi. Sen mukaan Broc-
klynin palvelijattarien ammattiyhdistyksen jäsenet kieltäytyivät palvele-
masta vähemmästä palkasta kuin 16 dollaria (65 mk) kuussa, mikä vastasi
Suomen rahaksi muutettuna suunnilleen meikäläisen keskitason palveli-
jattaren puolen vuoden palkkaa. Myös he kieltäytyivät pesemästä paitoja,
kauluksia, kaulahuiveja, portaita ja ikkunoita sekä kantamasta hiiliä.
Lisäksi he vaativat käytettäväkseen oman huoneen, jossa he mielensä mu-
kaan saisivat myös ottaa vastaan vieraita. Kerran viikossa heillä tuli olla
vapaa päivä sekä täydellä palkalla kahden viikon kesäloma.16

14 Suomen Naisyhdistyksen ptk. 17. 12. 1890 (painettu).
15 Suomen Naisyhdistyksen ptk. 12. 1. 1895.
16 Työmies 20. 7. 1899.
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Koiton ehdottaman keskustelutilaisuuden järjesti lopulta Suomen
Naisyhdistys, ja Koitto lähetti siihen viisi edustajaa. Kokous yhtyi keskus-
telun alustajana toimineen Aleksandra Gripenbergin ehdottamiin pon-
siin, joiden mukaan palvelijattarille olisi saatava ammattikouluja, heidän
yleissivistystään oli kohennettava, perustettava parantolakoti vanhoille
palvelijattarille sekä järjestettävä sairauden ja vanhuuden vakuutusta
heitä varten. Paikanvälitystoimistot oli saatava valvonnan alaisiksi ja pal-
velijattarille oli annettava totuuden mukaisia päästökirjoja.

Keskustelussa oli viitattu kahteen Helsingissä toimivaan ammattikou-
luun, joista toinen oli yksityisen omistama ja toinen Suomen Naisyhdis-
tyksen aloitteesta syntynyt kasvatusopillinen talouskoulu. Valitettiin, ettei
viimeksi mainitussakaan aina edes puoletkaan paikoista olleet täytettyjä,
vaikka opetus siinä oli maksuton." Liian pitkän työpäivän katsottiin taas
olevan esteenä mm. Suomen Naisyhdistyksen alkeiskurssien opetuksen
seuraamiselle, joten tästäkin syystä toivottiin työajan lyhentämistä.18

Suomen Naisyhdistys julkaisikin kehoituksia perheenemännille järjes-
tää aikaa palvelijattarilleen heille järjestäneillään alkeiskursseilla käymistä
varten.19 Palvelijattarien vakuutuksesta keskusteltiin vielä myöhemminkin
Suomen Naisyhdistyksessä pääsemättä käytännöllisiin tuloksiin.20

Niinikään jäi perustamatta varojen puutteessa palvelijattarien suunni-
teltu parantolakoti, jonka esikuvana oli ilmeisesti pidetty Tukholmassa
toimivaa vastaavanlaista laitosta.21 Sen sijaan Suomen Naisyhdistyksen
toimesta järjestettiin kiertävät ruuanlaittokurssit, joista toivottiin hyötyä
sekä työläiskodeille että palvelijattariksi aikoville.

8. Palvelijattarien ammatillisesta järjestäytymisestä
Kaikista 1890-luvulla perustetuista naisten ammattiyhdistyksistä Vii-

puriin v. 1892 perustettu Naispalvelijain yhdistys syntyi ja toimi läheisim-
mässä vuorovaikutuksessa Suomen Naisyhdistyksen kanssa. Joukko Suo-
men Naisyhdistyksen Viipurin osaston jäseniä oli perustavassa kokouk-
sessa avustanut yhdistyksen aikaansaamista ja tullut mukaan sen jäseniksi
perheiden emäntien edustajina, vaikka se alusta alkaen liittyikin ammat-
tiosastona Viipurin työväenyhdistykseen. Palvelijattarien yhdistyshän ni-
menomaan sitoutui sääntöjensä mukaan paitsi ajamaan palvelijattarien
etuja, myös ylläpitämään hyviä suhteita työnantajien ja työntekijöiden
välillä.22 Palvelijattarien ammattiyhdistyksen ulkopuolellakin erikoisesti

17 Vertailun vuoksi mainittakoon, että sen sijaan Kuopion kasvatusopilliseen keittokou-
luun oli yleensä pyrkijöitä enemmän kuin siihen voitiin ottaa. Suomen Naisyhdistyksen
Kuopion osaston vuosikertomus 1894.

18 Suomen Naisyhdistyksen pöytäkirja 18. 1. 1896; Uusi Suometar 21. 1. 1896.
19  Ensimmäisen kerran v. 1890, kun alkeiskurssit oli perustettu. Mm. Koti ja Yhteiskunta
3/1890.
20 Suomen Naisyhdistyksen pöytäkirja 20. 11. 1896.

21 Koti vanhoja palvelijattaria varten Tukholmassa, Koti ja Yhteiskunta 6—7/1890.
22 Suomen Naisyhdistyksen Viipurin osaston vuosikertomus 1892. Vrt. Alma Valkonen,
Naispalvelijain yhdistykset, Päivälehti 15. 4. 1892.
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Emma Åkerman puhein ja kirjoituksin teki parhaansa hälventääkseen
rouvien tuntemaa epäluuloa palvelijattariensa ammatillista järjestäyty-
mistä kohtaan.

Viipurin palvelijataryhdistys itsenäistyi myöhemmin naisasianaisten
holhouksesta, mutta hyvät suhteet Suomen Naisyhdistykseen säilyivät.
Kun palvelijataryhdistys täytti 10 vuotta, se kutsui tapauksen johdosta
järjestämäänsä juhlaan 22.3.1902 mm. Helsingin naisyhdistyksenkin
edustajia. Suomen Naisyhdistys luopui tällä kertaa jo tähän mennessä
vallitsevaksi tulleesta pidättyvästä kannastaan työläisnaisten yhdistyksiä
kohtaan ja päätti lähettää onnittelusähkeen.23

Helsingissä palvelijattaret kääntyivät v. 1898 järjestäytymispyrkimyk-
sissään pyytämään apua Alli Tryggiltä, jonka ansioihin mm. kuului Sör-
näisten kansankodin aikaansaaminen esikaupunkilaisrientojen keskuk-
seksi. Hän johti yhdistyksen perustamista ja toimi vielä sen puheenjohta-
janakin kolmisen vuotta, minkä jälkeen hän luovutti puheenjohtajan
nuijansa Miina Sillanpäälle.

Tämän palvelijataryhdistyksen varhaisin kausi liittyy läheisesti Unionin
historiaan. Unioni sai mm. valita palvelijataryhdistykseen edustajansa
valvomaan työnantajien etuja, mutta molempien osapuolten yhteistoi-
minta ei sujunut täysin kitkattomasti. Sitäpaitsi erimielisyyttä vallitsi
myös Unioniin kuuluvan Edla Freudenthalin perustaman rouvien yhdis-
tyksen ja palvelijattarien yhdistyksen kesken.24

9. Naisasianaiset ja ompelijattaret
Aleksandra Gripenberg puuttui silloin tällöin myös ompelijattarien

huonoon asemaan. Esim. v. 1889 hän selosti Koti ja Yhteiskunnassa Uu-
dessa Suomettaressa ollutta kirjoitusta tämän alan työ- ja palkkausolois-
ta. Työaika makasiineissa ja yksityisten palveluksessa oli kaksitoista tun-
tinen ja päiväpalkka 40 p—1 mk 50 p. Se riitti harvoin edes välttämättö-
mimpiin elintarpeisiin, joten ompelijattaret joutuivat tekemään vielä ko-
tityötä, niin että työpäivä muodostui 15—18 tuntiseksi. Työolosuhteet
olivat yleensä huonot. Useimmiten työskenneltiin pimeissä, kylmissä, pö-
lyisissä ja huonoilmaisissa ahtaissa tiloissa.

Koti ja Yhteiskunnan toimitus lausui mielipiteenään, että ompelijatta-
rien asemassa kaivattiin parannusta niin työhuoneisiin, ruokaan kuin
palkkaukseenkin nähden ja toivoi myöhemmin voivansa palata asiaan
uudelleen.25

Vuoden 1890 alkupuolella oli Uudessa Suomettaressa sekä Koti ja Yh-
teiskunnassa toinen yhtä valaiseva selonteko naisneulojien tilasta. Näistä -

.23 Suomen Naisyhdistyksen pöytäkirja 20. 3. 1902.
24 Vrt. Märta von Alfthan, Sju årtionden med Unioni Naisasialiitto Suomessa r.y., s. 148 ja

seur.
25 Uusi Suometar 1889, n:o 246; Oman maan kuulumisia, Naisneulojain tila, Koti ja Yh-

teiskunta 8/1889.
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kin kirjoituksista ilmeni, että tällä alalla oli paljon parantamisen varaa.
Ahkerinkin työntekijä tuli vain niukasti toimeen saamallaan palkalla.26

Koska Suomen Naisyhdistyksen vetoomukset ompelijattarien aseman
ja palkkauksen parantamiseksi näyttivät enimmäkseen kaikuvan kuu-
roille korville, Suomen Naisyhdistys asettui kannattamaan ja tukemaan
tämänkin työläisten ryhmän pyrkimyksiä saada aikaan uudistuksia am-
mattiyhdistysliikkeen avulla. Toukokuun ensimmäisessä kokouksessa v.
1890 Maikki Friberg teki ehdotuksen, että ompelijattarille järjestettäisiin
illanvietto, jossa kenties voitaisiin keskustella myös erittäin tarpeellisen
ompelijattarien ammattiyhdistyksen perustamisesta. Päätettiin kuitenkin
järjestää kokous vasta syksyllä, koska näin myöhään keväällä oli naisia
enää vaikea saada neljän seinän sisään sekä sitäpaitsi ehkä oli syytä odot-
taa työväenyhdistyksenkin toimenpiteitä tässä asiassa. Sen puheenjohta-
jan tiedettiin suunnittelevan ompelijattarien liittämistä räätälien am-
mattiyhdistykseen.27

Syksyllä kokous kuitenkin jätettiin pitämättä jo siitäkin syystä, että om-
pelijattarien ammattiyhdistys oli syntynyt siihen mennessä Helsingin työ-
väenyhdistyksen toimesta. Perustavan kokouksen puheenjohtajana oli
toiminut peräti tehtailija Wright, joka siis oli luopunut suunnitelmastaan
liittää ompelijattaria ja räätäleitä samaan ammattiyhdistykseen.

Kun Helsingin ompelijattaret olivat siis saaneet vuoden 1890 alkupuo-
lella ammattiyhdistyksensä, niin Koti ja Yhteiskunnan toimitus lausui
sille parhaimmat menestyksen toivotukset. Samalla se toivoi, että muut-
kin työläisnaiset vähitellen heräisivät ajattelemaan omaa asemaansa ja
perustaisivat ammattiyhdistyksiä.28

Koti ja Yhteiskuntalehden seuraavan numeron pääkirjoituksessa Alek-
sandra Gripenberg palasi naisten ammattiyhdistysliikkeeseen ja kertoi
kokemuksista, joita oli saatu Englannissa, Amerikassa ja Norjassa am-
mattiyhdistysten hyödystä naispuolisille työntekijöille. Varsinkin Englan-
nissa sekä naisasianaiset että papisto olivat osoittaneet ymmärtävänsä
työläisnaisten ammatillisen järjestäytymisen tarpeellisuuden. Lontoossa
oli mm. eräs kardinaali lähettänyt v. 1889 East Endissä pidettyyn naisten
ammattiyhdistysten toimintaa valaisevaan kokoukseen kirjeen, jossa hän
lausui: "Miehet voivat puolustaa työtään ja oikeuksiaan, mutta hekin
tarvitsevat siihen ankaroita ponnistuksia. Työtä tekevä nainen on turva-
ton ja hänen täytyy usein kärsiä mitä julkeinta mielivaltaa, ja turvatto-
mana hän pysyy, niin kauan kuin ei hänen suojelemisekseen perusteta
hyvin järjestettyjä yhdistyksiä ja virallisten tarkastusten kautta tuoda päi-

26 Uusi Suometar 1890, n:o 24; Koti ja Yhteiskunta 2/1890.27 Suomen Naisyhdistyksen pöytäkirja 2. 5. 1890.
28 Oman maan kuulumisia, Koti ja Yhteiskunta 5/1890. Perustava kokous oli pidetty 14.

5.1890. Sylvi Kyllikki Kilven käsitys, että Helsingin työväenyhdistyksen yhteyteen yritet-
tiin ensimmäisen kerran perustaa ompelijattarien ammattiosastoa vasta 1896, on paikkansa
pitämätön. Päin vastoin v. 1890 perustettu ammattiosasto hajosi tällöin. Vrt. myöhemmässä
esityksessä s.
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vänvaloon naisten ammateissa olevia epäkohtia. Ellei tällaisiin toimenpi-
teisiin ryhdytä, niin työnteettäjät liiallisella rasituksella ja luonnottoman
pienillä palkoilla hiljaa kiduttavat kuoliaaksi lukemattomia työväenluo-
kan naisia."

Tähän Aleksandra Gripenberg lisäsi: "Suomessa eivät epäkohdat on-
neksi ole niin kamalaa laatua kuin suurissa maailman kaupungeissa.
Mutta työtätekeväin naisten tila kaipaa täälläkin parannusta ja tehokkain
keino tämän saavuttamiseksi on ammattiyhdistysten perustaminen nais-
ten kesken."29

Aleksandra Gripenberg otti sitäpaitsi osaa sangen kiinteästi ompelijat-
tarien ammattiyhdistyksen toimintaan mm. esitelmien pitäjänä. Samoin
hän julkaisi seuraavina vuosina lehdessänsä useita ompelijattarille myö-
tämielisiä kirjoituksia. Niinikään hän sijoitti lehtensä palstoille ompeli-
jattarien ammattiyhdistyksen vetoomuksen "Emännille ja työnteettä-
jille", jossa ehdotettiin ompelijattarien asemassa olevien pahimpien epä-
kohtien korjaamista.30 Suomen naisyhdistyksen työnvälitystoimistoon
järjestettiin lista, johon voivat kirjoittaa nimensä rouvat, jotka lupautui-
vat lyhentämään ompelijattariensa työpäivän kymmentuntiseksi.31

10. Tunnustusta Suomen Naisyhdistyksen toiminnalle työväestön ta-
holta

Aikana, jolloin työväenliike kehittyi maltillisen wrightiläisyyden mer-
keissä, naisasialiikkeelle ja erikoisesti Suomen Naisyhdistykselle annettiin
täysi tunnustus toiminnasta työläisnaisten hyväksi. Suurin kunnianosoi-
tus Suomen Naisyhdistykselle oli ehkä virallinen kutsu lähettää edusta-
jansa kesällä v. 1891 pidettäväksi suunniteltuun yleiseen työväenyhdis-
tysten edustajien kokoukseen, minkä pitämiseen kuitenkaan ei lopulta
saatu asianomaista lupaa. Kutsua perusteltiin sillä, että yhdistyksen tie-
dettiin innolla harrastavan kansannaisten tilan parantamista ja että niin
yhteiskunnan kuin työläistenkin kannalta oli tärkeää eri eturyhmien
edustajien osallistuminen keskusteluihin.32

Eräs huomatuimmista sosialismin tienraivaajista maassamme, Nils
Robert af Ursin, joka on maininnut omaksuneensa sosialistisen maail-
mankatsomuksen jo noin vuoden 1890 tienoilla, kannatti kuitenkin nais-
asialiikettä saman vuosikymmenen loppupuolelle saakka julkaisten mm.

29 Naisten ammattiyhdistyksistä, Koti ja Yhteiskunta 6—7/1890. Vrt. myös asiaa koske
vaa lausuntoa Suomen Naisyhdistyksen vuosikertomuksessa 1890.

30 Koti ja Yhteiskunta 6—7/1891.
31 Suomen Naisyhdistyksen vuosikertomus 1898.
32 Suomen Naisyhdistykselle lähetetty kutsu oli päivätty 4. 5. 1891. Yhdistys päätti lähet-

tää edustajakseen Vera Hjeltin, josta myöhemmin tuli ensimmäinen naispuolinen ammat-
tien tarkastaja. Yhdistys toivoi myös saavansa järjestetyksi aiottuun edustajakokoukseen esi-
telmän naisasiasta, koska tilaisuus oli sopiva tietojen elvyttämiseksi Suomen Naisyhdistyk-
sen pyrkimyksistä eri tahoilta maata saapuvien työläisten keskuuteen. Suomen naisyhdistyk-
sen pöytäkirjat 5. 5. 1891 ja 20. 5. 1891.
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Työmiehessä useitakin sitä puoltavia artikkeleita. Tärkein ja laajin näistä
ilmestyi v. 1896 kahtena pääkirjoituksena. Niissä Ursin esitti ensin laajalti
Millin naisten asemaa koskevia ajatuksia. Kuvatessaan sitten naisasia-
naisten toimintaa ja pyrkimyksiä meidän maassamme hän mm. mainitsi,
että naisasialiike on tuottanut suurempaa hyötyä työläisnaisille kuin
ylempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluville. Tässä yhteydessä hän pani eri-
koisesti täydellä syyllä Suomen Naisyhdistyksen tiliin sen, että vuoden
1888 säätyvaltiopäivillä oli saatu aikaan laki, jonka mukaan naimisissa
oleva nainen sai hallita, mitä hän omalla työllään ansaitsi, joten — niin
kuin hän jatkoi — "työkansan nainen, joka usein saapi ylläpitää perhet-
tänsä, voi suojella ansionsa juopottelevan ja tuhlaavaisen miehen anas-
tusta vastaan.” Työläisnaisille hän suositteli toimintaa asemansa paranta-
miseksi naisasianaisten johdolla.

Tunnustusta saatiin myös Suomen Naisyhdistyksen johdolla toiminei-
den työläisnaisten taholta. Suomen Naisyhdistyksen 10-vuotisjuhlassa v.
1894 Viipurin palvelijataryhdistyksen edustaja lausui toivomuksen, että
naisasia tulisi kaikille Suomen naisille rakkaaksi ja omaksi asiaksi. Sitä
paitsi juhlakokous sai Viipurista palvelijataryhdistyksen lähettämän säh-
keen, jossa kiitettiin Suomen Naisyhdistystä kymmenvuotisesta työstä
heikkojen turvaamiseksi.33

Myötämielisyyttä naisasiaa kohtaan osoittivat sellaisetkin työväenyh-
distysten naisosastot ja naisten ammattiyhdistykset, joita perustettaessa
naisasianaiset eivät olleet mukana. Esim. Turusta käsin oli työläisnaisten
"vallasnaisille" esittämä avunpyyntö työväenyhdistyksen naisosaston ai-
kaansaamiseksi jätetty ottamatta huomioon, mutta tästä huolimatta työ-
läisnaisten omin voimin v. 1896 perustama osasto katsoi ensisijaisesti
tehtäväkseen naisasian edistämisen työläisnaisten keskuudessa.

11. Sosialistiset opit alkavat viilentää työläisnaisten ja naisasianaisten
suhteita

Työväenliikkeen alkaessa suuntautua sosialistisille linjoille alettiin
panna suurta painoa niin julkisessa sanassa kuin kokoustilaisuuksissa
suoritettavaan propagandaan, jonka tarkoituksena oli selvittää mahdol-
lisimman yksinkertaisin sanankääntein vallitsevan yhteiskuntajärjestel-
män nurinkurisuutta, luokkataistelun tarpeellisuutta ja työläisten yhteen-
liittymisen merkitystä tässä taistelussa. Pyrkimys työläisten liittämisestä
yhteistoimintaan sosialististen aatteiden merkeissä ei koskenut ainoas-
taan miehiä, vaan naisiakin, joiden tiedettiin jo osittain joutuneen tai
olevan joutumassa porvarillisen naisasialiikkeen piiriin.

Jo ensimmäisessä puoluekokouksessa puolueen palvelukseen otettiin
vakinaisesti palkattu agitaattori selventämään edellä esitettyjä käsitteitä

33 Suomen Naisyhdistyksen 10-vuotisjuhla, Koti ja Yhteiskunta 5/1894.

34 Oraan maan kuulumisia, Koti ja yhteiskunta, s. 64/1897.
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mahdollisimman laajoille työläisten piireille sekä päätettiin perustaa agi-
tatsioonitoimikuntia ja luentokursseja vallankin agitaattoreiksi aikovia
silmälläpitäen. Niiden osanottajiksi hyväksyttiin myös naisia. Mm. jo en-
simmäisillä kursseilla 24 osanottajasta oli kuusi naista.35

Vuosisadan taitteessa alettiinkin työväenlehdistössä ja kokouksissa
erittäin innokas valistustoiminta, jonka tarkoituksena oli mm. lopettaa
työläisnaisten kiinnostus naisasiatyötä kohtaan. Miespuolisista puhujista
yrittivät tarmokkaimmin erottaa työläisnaisia porvarillisten naisten puu-
hista Taavi Tainio ja Eetu Salin, joille heidän Saksan matkojensa ansiosta
Bebelinkin ajatukset olivat todennäköisesti tuttuja. Naispuolisista agi-
taattoreista taas oli Suomen Naisyhdistyksen innokkaimpiin propagan-
disteihin verrattavissa vallankin Mandi Ahlstedt. Mm. toimiessaan
Oulussa hän päivisin ompeli hankkiakseen toimeentulonsa ja iltaisin
esiintyi puhujana kokouksissa.

Sosialististen oppien levitessä työläisten pariin ja naisasianaisiinkin
kohdistuneen agitaation alkaessa vaikuttaa rupesi myös kuulumaan nais-
asianaisten toimintaa arvostelevia ja väheksyviä ääniä. Ensimmäinen
huomattava hyökkäys Suomen Naisyhdistystä vastaan tapahtui jo vuoden
1891 loppupuolella Tampereen työväenyhdistyksen taholta. Tämä johtui
osaltaan ilmeisesti Tampereella näihin aikoihin ilmenneiden työläis-
naisten ja naisasianaisten keskeisistä ristiriidoista, joista tulee puhe myö-
hemmässä yhteydessä.36

Tällöin jo esitettiin mm. myöhemmin vallan tavanomaiseksi tullut
syyte siitä, että Suomen Naisyhdistys oli vain yläluokan naisten etuja
ajava järjestö, jonka kanssa työläisnaisten ei kannattanut olla missään te-
kemisissä. Tämä syyte oli sitä suuremmassa määrin Suomen Naisyhdis-
tystä loukkaava, koska nimenomaan juuri Tampereen työväenyhdistys oli
saman vuoden alkupuolella tehnyt aikaisemmin mainitun aloitteen Suo-
men Naisyhdistyksen edustajien kutsumiseksi yhdistyksen suurten ansioi-
den tähden työläisnaisten etujen ajajana työväenyhdistysten ensim-
mäiseen edustajain kokoukseen.

12. Naisasiayhdistysten ja työläisnaisten suhteista Helsingin työväen-
yhdistyksen naisosaston perustamisen aikoihin

Suomen Naisyhdistyksen ja sosialismiin taipuvaisten työläisnaisten
melkein täydellinen välien rikko tapahtui kuitenkin vasta vuoden 1898
loppupuolella Helsingissä työväenyhdistyksen naisosaston perustamisen
yhteydessä. Sen perustamisessa tarvittavaa apua oli pyydetty sekä Suomen.
Naisyhdistykseltä että Unionilta. Edellisellä taholla kieltäydyttiin ryhty-

35 Mm. Sandra Reinholdson (Lehtinen), Alma Molander (Jokinen) ja Katri Miettinen.
Veikko Lehokas, Puhuttu sana 10 vuoden ajalla. Kymmenen vuotta Suomen Työväen puolu
een muistoja ja ennätyksiä, s. 84—88 ja 92.

36 Ks. myöhemmässä esityksessä s.      ja seur.
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mästä mihinkään tekemisiin suunnitellun naisosaston kanssa, mutta Uni-
oni oli valmis avustamaan mm. sääntöjen laatimisessa.

Naisosaston perustavassa kokouksessa 15.5.1898 Unionin puheen-
johtaja Lucina Hagman piti avajaispuheen, jossa hän korosti ammatti-
taidon ja yleissivistyksen merkitystä sekä kehoitti perustettavaa työläis-
naisten yhdistystä tekemään työtä mm. siveellisen elämän edistämiseksi
sukupuolimoraalin alalla. Hänet valittiin myös kokouksen puheenjohta-
jaksi. Tilaisuudessa mainittiin olleen runsaasti osanottajia ja todettiin,
että työläisnaisilla "oli kiitettävä taito pukea ajatuksensa sanoiksi". Kun
yhdistys oli perustettu, Lucina Hagman lausui sen sydämellisesti tervetul-
leeksi sitä vanhempien naisten yhdistysten joukkoon.

Aleksandra Gripenberg sen sijaan tulkitsi Suomen Naisyhdistyksessä
vallitsevia mielialoja Koti ja Yhteiskunnan kirjoituksessa Huono alku.
Siinä hän katsoi työväenyhdistyksen naisosaston perustamiskokouksessa
käytetyt puheenvuorot aiheettomiksi Suomen Naisyhdistyksen parjaa-
misiksi ja kehoitti työläisnaisia vieroksumaan uutta yhdistystä sekä otta-
maan tarkoin selkoa niistä todellisista syistä, jotka olivat aiheuttaneet sen
perustamisen.37

Asiasta sukeutui sanomalehtien palstoilla pitkä polemiikki, johon otti-
vat osaa Suomen Naisyhdistyksestä käsin Aleksandra Gripenberg ja tä-
män yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Elisabet Löfgren sekä Uni-
onista Lucina Hagman ja Suomen Naisyhdistyksestä Unioniin siirtynyt
Maikki Friberg. Työväenliikettä taas edustivat N. R. af Ursin ja Työmie-
hen silloinen päätoimittaja Matti Kurikka.

Taistelun tiimellyksessä viimeksi mainittu oli verrannut kärkevästi
Suomen Naisyhdistyksen jäseniä Capitoliumin hanhiin, jotka kaakattivat
aina hälinää kuullessaan, vaikka eivät hälinän syytä ymmärtäneetkään.
Aleksandra Gripenberg tiesi sentään, mitä kaakatti vihjatessaan työ-
väenyhdistyksen naisosaston syntyneen sosialismin vaikutuksen mer-
keissä ja sosialistien omaksua päämääriä ajamaan, minkä Unionin edus-
tajat sinisilmäisestä vielä tässä vaiheessa kielsivät kokonaan. Kuitenkin
melkoinen osa uuden yhdistyksen jäsenistä oli jo saanut vankan poliit-
tisen koulutuksen sosialismin ahjona toimineessa työväenyhdistyksen
keskustelukerhossa etenkin naisten kasvattamiseen suurta huomiota kiin-
nittäneiden Taavi Tainion ja Eetu Salinin toimesta.

Heinäkuun 13 päivänä 1899 eli neljä päivää ennen Suomen Työväen-
puolueen perustamista Taavi Tainio suoritti Työmiehen palstoilla artik-
kelissa Työväenliikkeen suhteesta naiskysymykseen periaatteellisen selvit-
telyn sosialistien suhtautumisesta porvarilliseen naisasialiikkeeseen. Siinä
hän ilmoitti, että järjestynyt työväestö kyllä antaa täyden kannatuksen
yläluokankin naisten pyrinnöille, jos ne eivät ole ristiriidassa köyhälistön
vaatimusten kanssa. Oleellista kuitenkin oli, että heidän pyrkimyksensä
naisen aseman parantamiseen ei voinut johtaa työläisnaisten kannalta

37 Huono alku, Koti ja Yhteiskunta 4/1898.
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riittäviin tuloksiin, koska se tapahtui vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän
puitteissa. Naisten täydellisen tasa-arvoisuuden vaatimus miesten rin-
nalla — Tainio kirjoitti Bebelin ajatuksiin yhtyen — "edellyttää toisen-
laista yhteiskuntajärjestystä kuin tämä meidän nykyinen, jossa sorto, hätä
ja kurjuus vallitsevat luokkalakien turvaamina”.

Tämän vuoksi naiskysymys työväestön piirissä sulautuu itsestään yh-
teen työväenliikkeen kanssa. Köyhälistö tarvitsee taistelussaan kaikki voi-
mansa, niin naisten kuin miesten. Näinollen on tehtävissä kaikki, mitä
voidaan yhteistunteen herättämiseksi ja luokkatietoisuuden kasvatta-
miseksi työläisnaisten keskuudessa. "Yhteistunne edellyttää yhteenliitty-
mistä" — kirjoittaja jatkoi — ja "luokkatietoisuus merkitsee, että työläis-
naiset käsittävät asemansa naisina pysyvän sellaisinaan ikuisesti, jolleivät
he luokkataistelun avulla, yhdessä miesten kanssa, ensiksi korjaa ny-
kyisen yhteiskuntajärjestelmän tuottamat epäkohdat taloudellisissa ja yh-
teiskunnallisissa oloissa. Ensimmäinen taistelu on taisteltava taloudellista
riippuvuutta, köyhyyttä, kurjuutta ja sortoa vastaan. Voitto on saavutet-
tavissa ainoastaan käymällä käsi kädessä miesten kanssa, yhdistysten väli-
tyksellä kehittyvän yksimielisyyden avulla."

Kohta tämän jälkeen perustettu Suomen Työväenpuolue niinikään
sanoutui eroon porvarillisesta naisasialiikkeestä korostaen, kuten Tainio-
kin oli tehnyt, täysin Bebelin julistuksen mukaisesti, että työläisnaisetkin
oli vedettävä miespuolisten työläisten mukana luokkataisteluun ase-
mansa parantamiseksi.

Asian käsittelyä varten työväenpuolueen perustavassa kokouksessa
Helsingin työväenyhdistyksen naisosasto oli peräti alustanut keskustelu-
kysymyksen miten työläisnaiset saataisiin liittymään työväenasiain mu-
kaiseen yhteistoimintaan taloudellisen sekä yhteiskunnallisen asemansa
parantamiseksi.38

Tämän jälkeen Ursinkin alkoi kehoitella työläisnaisia kannattamaan ja
perustamaan vain sellaisia yhdistyksiä ja seuroja, jotka puhtaasti ajavat
työläisnaisten asiaa ilman sivutarkoituksia, vaikka kuinkakin houkuttele-
via.

13. Suomen Naisyhdistyksen jatkuvista suhtautumisista politisoituvaan
työläisnaisten liikkeeseen

Jos työväenliikkeen taholla ilmeni pyrkimystä päästä eroon naisasia-
liikkeestä, niin Suomen Naisyhdistyksen taholla ilmeni myös halua lakata
yhteistoiminnasta sosialistuvien työväenyhdistysten yhteydessä toimivien
naisosastojen ja naisten ammattiyhdistysten kanssa. Huomattavaa on,
että porvarillisten sanomalehtienkin, kuten Hufvudstadsbladetin ja Päi-
välehden palstoilla alettiin ottaa Suomen Naisyhdistyksen työläisnaisten
hyväksi tekemää työtä aliarvioivia kirjoituksia, mikä oli omiaan lähentä-

58 Suomen Työväenpuolueen perustavan kokouksen pöytäkirja s. 154 ja seur.
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mään entistä enemmän asiasta syrjässä pysytelleen vanhasuomalaisen
Uuden Suomettaren ja Suomen Naisyhdistyksen vanhoillisten jäsenten
keskinäisiä suhteita.39

Unohtaen kokonaan Agathon Meurmanin aikaisemmat tuimat hyök-
käykset Uuden Suomettarenkin palstoilla Suomen Naisyhdistystä vastaan
mm. Aleksandra Gripenberg katsoi, että Uusi Suometar oli naisasian
ainoa todellinen ystävä koko Suomen sanomalehdistössä.40 Vastaavasti
myös Uuden Suomettaren kannanotot sosialistuvaan työväenliikkeeseen
muodostuivat Suomen Naisyhdistyksen suomettarelaisten naisten asen-
teiksi tätä liikettä kohtaan. Suomen Naisyhdistyksen ja työväenliikkeen
välien rikkoa syvensivät sittemmin erilaiset suhtautumiset naisten suoje-
lulakeihin sekä koko suomalaista yhteiskuntaa kuohuttaneeseen Voikan
lakkoon v. 1904—1905 ja naisten valtiollisen äänioikeuden laajuutta kos-
kevat periaatteelliset erimielisyydet.

Viimeksi mainitut seikat tuntuivat myös erottavina Unionin ja työläis-
naisten suhteissa. Esimerkkinä mainittakoon, että Miina Sillanpään joh-
tama palvelijataryhdistyskin erosi nykyisen vuosisadan alkupuolella ko-
konaan Unionin vaikutuspiiristä ja liittyi toisen Helsinkiin perustetun
palvelijattarien yhdistyksen tavoin sosialististen ammattiyhdistysten jouk-
koon. Samoin Unionin jäseneksi kirjoittautunut Miina Sillanpää itsekin
erosi tästä yhdistyksestä ja siirtyi jatkamaan elämäntyötään sosialistisessa
työväenliikkeessä.

14. Suomen Naisyhdistyksen perustama ompelijattarien klubi
Kosketellessaan Berliinin kongressissa v. 1896 pitämässään puheessa

myös Suomen Naisyhdistyksen toimintaa työläisnaisten ammatillisen jär-
jestäytymisen edistäjänä Aleksandra Gripenberg huomautti, että Helsin-
gissä työväenyhdistyksen toimesta perustetun ompelijattarien ammatti-
yhdistyksen toiminta oli päättynyt edellisenä vuotena sen takia, että tä-
män yhdistyksen jäsenten enemmistö oli tehnyt seuraavan päätöksen:
"Me pidämme voimien hajoittamisena sitä, että meillä on erillinen yh-
distys ja olemme sitä mieltä, että Suomen Naisyhdistys huolehtii riittä-
västi työläisnaisten sekä taloudellisista että muistakin eduista." Puhuja
jatkoi kertomustaan mainitsemalla, että kun hajonneen ammattiyhdis-
tyksen jäsenet pitivät asian johdosta yhteisen kokouksen Suomen Naisyh-
distyksen jäsenten kanssa, niin he tiedustelivat, otetaanko heitä yleensä
Suomen Naisyhdistykseen ja vastasivat itse tähän kysymykseen: "Teidän

39 Esim. yleensä naisasiaa suosineessa Päivälehdessäkin oli v. 1896 pitkä ja yksipuolinen
hyökkäys naisasiaa vastaan kirjoituksessa Kansannainen ja naisliike. Päivälehti 21. 1. 1896.
Saman otsikkoisessa vastauskirjoituksessa nimimerkki Torpan tyttö pyrki oikaisemaan edel-
lisen kirjoituksen väitteitä naisasianaisten välinpitämättömyydestä kansannaisia kohtaan.
Päivälehti 3. 2. 1896.
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velvollisuuksiinne kuuluu auttaa meitä ja te tulette ottamaan meidät vas-
taan."41

Koska meillä ompelijattarien ammattiosaston hajoaminen ja Suomen
naisyhdistyksen ompelijattarien klubin synty oli pyritty näkemään Suo-
men Naisyhdistyksen työväenliikkeeseen kohdistuneen tietoisen hajoitus-
toiminnan tuloksena, muodostui Aleksandra Gripenbergin esittämä ker-
tomus tavallaan yllä esitetyn käsityksen torjumisyritykseksi.

Koti ja Yhteiskunnan lyhyessä ompelijattarien klubin syntyä koske-
vassa uutisessa esitettiin uuden järjestelyn syyksi vain ammattiyhdistyk-
sen ja Suomen Naisyhdistyksen jäsenmaksujen eroavaisuudet. Edellisessä
yhdistyksessä ne olivat kuusi markkaa, mutta jälkimmäisessä ainoastaan
kaksi markkaa. Klubin perustavassa kokouksessa mainittiin olleen n. 70
ompelijatarta, joista ainoastaan kaksi oli vastustanut klubin perusta-
mista.42

15. Tampereen tapahtumia
Tampereella jotenkin Helsingin ompelijatarklubin jäsenten tavoin

Suomen Naisyhdistyksen haaraosaston yhteydessä toimineet työläis-
naiset, 61 lukumäärältään, anoivat v. 1901 oikeutta "omia luokkaetu-
jaan valvoakseen" perustaa Tampereelle toisen Suomen Naisyhdistyk-
sen haaraosaston. Jos tähän olisi suostuttu, olisi Suomen Naisyhdistys
saanut ensimmäisen sosialistisen osastonsa. Pääyhdistyksessä oltiin kui-
tenkin sitä mieltä, ettei luokkaetujen valvominen ollut Suomen Naisyh-
distyksen sääntöjen mukaista eikä muutenkaan ollut sopivaa järjestää sa-
malle paikkakunnalle kahta osastoa, joten anojien oli liityttävä yksitellen
jo ennestään toimivaan osastoon.

Nyt oli olemassa mahdollisuus, että näin suuren työläisnaisten määrän
liittyminen osastoon, olisi voinut johtaa porvarillisten naisten osittaiseen
eroon ja yhdistyksen valtaukseen ajamaan uusien jäsenten tarkoitusperiä.
Kun toista yhdistystä ei saatu perustetuksi, ei kuitenkaan tapahtunut
joukkoliittymistä vanhaan osastoon.

Asiaa koskevan kirjeenvaihdon yhteydessä Aleksandra Gripenberg il-
moitti, että Helsingissä työläisnaiset eivät koskaan olleet aiheuttaneet yh-
distykselle minkäänlaisia huolia. Ompelijatarklubin perustamisen aikoi-
hin heitä oli ilmoittautunut yhdistyksen jäseniksi kuutisenkymmentä
henkeä, mutta seuraavaan vuoteen mennessä lukumäärä oli jo alentunut
puoleen. Tampereen pulmia koskevan kirjeenvaihdon aikana heitä oli
vain 25 henkeä pääosaston kokonaisjäsenmäärän ollessa n. 200.43

40 Aleksandra Gripenbergin kirje 1896.
41 Stritt, mt., s. 397.
42 Oman maan kuulumisia, Koti ja Yhteiskunta 10/1895.
43 Aleksandra Gripenbergin kirjeet Ida Yrjö-Koskiselle 15. 4. 1901 ja 1. 5. 1901, Suomen

Naisyhdistyksen arkisto, Helsingin Kaupunginarkisto.
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16. Työläisnaisten jäsenyydestä Suomen Naisyhdistyksen eri osastoissa ja
Unionissa

Edellistä tarkempaa selontekoa työläisnaisten lukumäärästä Suomen
Naisyhdistyksen pääyhdistyksessä tuskin on saatavissakaan, sillä yhdis-
tyksen jäsenluetteloissa ei ole huomioitu jäsenten mahdollista ammattia,
vaan heidät on luetteloitu siviilisäädyn mukaisesti vain joko rouviksi tai
neideiksi. Sama on ollut tilanne Unioninkin kohdalla.

Myös Suomen Naisyhdistyksen haaraosastojen työläisjäsenten luku-
määrää koskevat tiedot ovat hyvin epämääräisiä. Tiedetään, että varsin-
kin kaupungeissa, joissa Suomen Naisyhdistyksen haaraosastojen toi-
mesta järjestettiin voimistelua työläisnaisille, tehtaan tyttöjen, ompelijat-
tarien, kauppa-apulaisten ym. vastaavanlaisia ammatteja harjoittavien
nuorten naisten tie kulki tätä kautta verrattain helposti Suomen Naisyh-
distyksen jäsenyyteen. Niinpä esimerkiksi Jyväskylässä, jossa voimistelu-
harjoituksia oli pidetty, osaston puheenjohtajan, Tiima Hainarin tie-
donannon mukaan suurin osa yhdistyksen jäsenistä oli 1900-luvun alku-
puolella kansakoulun käyneitä 17—25 vuoden ikäisiä tyttöjä, joiden työ-
paikat olivat kaupungissa toimivassa lakkitehtaassa tai kirjapainossa ja si-
tomalaitoksessa.

Vallan erikoisasemassa oli Suomen Naisyhdistyksen Kuopion haara-
osasto. Sen kaksikymmenvuotiskertomuksessa v. 1906 mainittiin nimen-
omaan, että "yhdistyksen jäsenet ovat olleet melkein yksinomaan ras-
kasta työtä tekeviä henkilöitä. Naisyhdistys ei tiedä luokka- ja puolue-
taisteluista. Se tietää, että kaikki naiset ovat sisaria ja että heikoimmat ja
surkeammassa tilassa olevat on ensi sijassa autettavat." Minna Canthin
yhdistyksen sihteerinä kirjoittamassa ensimmäisessä vuosikertomuksessa
sanottiin: "Yhdistys päätti keskittää toimensa köyhän naisen tilan paran-
tamiseksi ja kohottamiseksi. Tämmöinen toiminta on meille luonnol-
linen, koska se täydelleen soveltuu paikkakunnan kansalliseen henkeen.
Sitä paitsi voi yhdistys tällaisten harrastusten kautta edistää niiden raja-
aitojen poistamista, joita yhteiskunnalliset olosuhteet ovat rakentaneet
eri säätyluokkiin kuuluvien naisten välille." Vuoden 1906 vuosikerto-
muksen kirjoittaja lisäsi omasta puolestaan: "Ja samaan suuntaan on
nämä 20 vuotta kuljettu."44

Entiseen suuntaansa kulki myös Suomen Naisyhdistyksen pääosasto
yhä jatkuvasti nykyisen vuosisadan alkupuolellakin alempien yhteiskun-
taluokkien naisten olosuhteiden parantamispuuhissaan Kehitellen siinä
sivulla yhä uusiakin toimintamuotoja. Viimeksi mainituista voi esittää
vaikkapa ompelijattarien alkeiskurssit, jotka sittemmin kehittyivät ensim-
mäiseksi valtion ylläpitämäksi naisten ammattikouluksi. Niinikään yhdis-
tys ajoi erikoisella ponnella naisammattitarkastajan viran perustamista,
joskin tässä asiassa samaan hiileen puhallettiin myös sekä Unionin että
sosiaalidemokraattisen puolueen taholta.

44 Suomen Naisyhdistyksen Kuopion osaston vuosikertomus 1906.
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Muuten mainittakoon vielä, että Suomen Naisyhdistyksessä tai Uni-
onissa yhdistystyön alkukoulutuksen saaneet työläisnaiset säilyttivät
yleensä myöhemmin sosiaalidemokraattisessa puolueessakin toimiessaan
maltillisen ja sovittelevan mielenlaadun toisilla poliittisilla linjoilla olevia
kohtaan. Hyvinä esimerkkeinä esitettäköön vaikkapa sosiaalidemo-
kraattisten naisyhdistysten johtoelimen, työläisnaisten liittohallituksen
jäsenet Mimmi Komulainen, Ida Kohonen ja Maria Pohjalainen Viipu-
rista sekä Helsingistä Miina Sillanpää pitkälle vieneen poliittisen uransa
aikana.

Nykyisin ovat myös vasemmistomme naiset, kuten Martta Salmela-Jär-
vinen ja Sylvi Kyllikki Kilpi työläisnaisten toiminnan historiaa käsitelles-
sään antaneet jälleen määrätyistä näkökulmista katsoen tunnustusta, jos
arvosteluakin maamme naisasialiikkeelle. Martta Salmela-Järvisen sano-
jen mukaan tämä liike mm. "antoi työläisnaisten järjestäytymiselle
eräänlaisen alkusysäyksen" ja sen "herättäjät raivasivat tietä koko työ-
väenliikkeen vapauspyrkimyksille.45

43 Martta Salmela-Järvinen, Työläisnaiset nousevat poliittiseen toimintaan. Työn naisen
juhlavuosi, s. 34.
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Summary

MAIJA RAJAINEN: Dimensions of the feminist movement among Finnish working class
women before the parliamentary reform of 1906

As we examine the mutual influence of feminists and working class women in
our country before the parliamentary reform of 1906, it is important to note that
the organized feminist movement here, as elsewhere, started among women of
the upper class. Our oldest feminist institutions, the Finnish Women's
Association founded in 1884 and the Union of 1892 soon sought, however, to
extend their sphere of influence to working class women by accepting them as
members and endeavouring in many ways to raise their educational and
professional standard so as to improve their economic position. It was with this
intention that Alexandra Gripenberg, for many years President of the Finnish
Women's Association, waged effective propaganda to promote the organization
of working class women in a professional sense. With its departments in many
country towns, the Finnish Women's Association was instrumental in aiding the
establishment of societies for domestic servants and seamstresses.

Within this framework collaboration also developed with actual workers'
associations, the oldest of which was founded in Helsinki in the same year as the
Finnish Women's Association. In that initial period the foremost leaders of the
workers' movement gave full recognition to feminist activity for the benefit of
working class women. A breach of relations only came at the opening of the
present century, when the workers' movement took the socialist line
unmistakably. At that time too, mainly on the basis of doctrines declared by the
German socialist theoretician August Bebel, efforts were made to break off all
intercourse between feminists and working class women and to drive the latter
with working men into a united front for the attainment of a fully socialist
community. Only then, it was believed, could complete equality between men
and women be achieved, not in existing communities by the agency of upper class
feminists.
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