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En erehtyne, jos sanon että Saksan
naisten näyttely ja kongressi, jossa mi-
nulla Suomen naisten Kansallisliiton
edustajana oli kunnia olla saapumilla,
on yksi ainoa suuri ilmaus pedagogises-
ti sywentyneestä käsityskannasta, jonka
Pitäisi olla kaikille meille naisille omi»
nainen, mutta joka Saksan aikansa si-
vistyksen huipuilla olemissa naisissa
näyttää kehittyneen elämänwoiinaksi.
tze tietämät että, jos mieli sukukunnan
kulturissa kohota, niin sen kaikille jäse-
nille on kaswatuksen kautta annettawa
niinä edistysmahdollisuus. Ia he toimi-
mat tämän mukaan. He kaswattawat
täysikasmaneita, he kaswattawat nuorta
Polwea. Ia kun he »vuosikymmenien sit°
keällä ja monipuolisella työllä owat Pääs-
seet niin pitkälle, että naisten toiminta
todellakin on paljon merkitsemä kulturi-
lekijä, niin he kaswattawat miehistä y-
leisöä sitä näkemään, sillä Saksassa, jos
missään, pitää paikkansa Ibsenin sanai
~Teidän yhteiskuntanne on Poikamies-
sielujen yhteiskunta. Te ette näe nais-
ta!" Heillä on päämääränsä: tulewai-
suuden yhteiskunta, miehen ja naisen yh-
dessä rakentama ja waalima, selwänä,
woisi sanoa kirkastettuna henkisen kat-
seensa edessä, mutta heillä on samalla
tarkka psykologinen ja kansanpsykologi-
nen silmä, joka johdattaa heitä Malitse-
niaan tepsiwät keinot herättää niidenkin
huomion, jotka owat tottuneet silmätummessa kulkemaan heidän toiminta-
alansa ohi. He kokoowat kaikki Moimat
yhteen ja tekemät ohjelmansa niin laa-
jaksi, että siihen mahtuwat kaikki naisten
riennot ja kulturiharrastukset. He saa-
mat siten mukaansa keisarinnan ja ruh»

tinattaret, ylhäiset ja mahtawat — ja tie-
täähän sen mitä se waikuttaa pintapuoli-seen yleisöön — se tulee mukaan, näkee
ja kuulee ja joutuu kosketukseen aatteen
kanssa. Mutta mukaan liikkeeseen tu>
lewat muutkin piirit, tieteen, taiteen,
käytännöllisen työn edustajat, Maatima»
ton ammattinainen tai sosialisen apu-
työn tekijä, jotka tuntewat tarwitsewan»sa henkisen näköpiirin laajennusta tai
ehkäpä apua heidän polullaan kohtaa-
mien esteiden poistamiseksi.

Tästä harrastuksien moninaisuudesta
ottawat naisasian johtohenkilöt sitten e»-
sille yhden alan, jonka Maaliminen on
heidän kansassansa niin hellän huolen»
pidon esineenä, että sillä, melkein sen
pelkällä mainitsemisellakin, on yritetty
ja yhä mielä yritetään tukahuttaa nais»
ten pyrkimystä kehitykseen, mapauteen
ja persoonalliseen elämään —he otta-
mat etualalle kodin. Ei kuitenkaan
niin, että he haltioituneina osoittaisiwat
saksalaista kotia yleensä jonkinmoiset»
si ihannekodiksi. Päinwastoin! Jotta ko-
ti todellisuudessa pääsisi nykyajan siMis-
tyksen tasalle, he asettamat jyrkkiä waa-
timuksia naisten opetukseen sekä tiedol-
lisessa että käytännöllisessä suhteessa.
Nuorten naisten pitää saada kehittyä
monipuolisesti ja perusteellisesti. Nai-
sen pitää päästä Mapaaksi puolinaisuu-
desta, joka johtuu siitä, että hänelle o°
petetään Mahan kaikkea eikä mitään pe-
rinpohjin, wapautua dilettanttisuudes»
ta, joka on kaiken todellisen osaamisen ir°
wikuwa. Ja närnät waatimukset tuoMat,
kuten sanottu, Saksan etewät naiset esiin
kodin nimessä. Täten he kiertäwät aseen
mastustajan kädestä, kääntäMät häntä



wastacm hänen oman ominaisimman ia
rakkaimmat iskusanansa. He huolehti-
mat niin, nämät naisasianaiset, kodin e-
duista, että kuuluisa tiedemies profes-
sori Harnack katsoi welwollisuudekseen
kongressin puhujalawalta singauttaa
pienen osennuksen Saksan miehille. Hän
näet arweli, että olisi aika heidän
luopua tawastaan muistuttaa naisia
heidän welwollisuuksistaan kotia koh-
taan. Naiset itse pitämät kyllä tästä o-
minaisimmasta tehtäwästään huolen si-
tä paremmin, mitä enemmän heidän on
juotu personallisuuttaan mapaasti kou-
luttaa. Ei ole eläintieteilijän tehtäwänä
opettaa lintua lentämään tai pitämään
huolta perhosesta, ettei se kadota siipi-
ään, ne osaamat sen itsestään.

Kodin parasta ajatellen Maaditaan
siis nuorille tytöille ammattiope-
tusta. Ei >riitä se parhaimmassa tapa-
uksessa metoditon opastus, mikä kodissa
moidaan antaa. Metodisesti koulutettu-
jen opettajien johdolla pitäisi kaikkien
unisten saada perehtyä kodinhoidon kaik-
kiin tehtäwiin. Olkoon naisen Mastainen
elämäntyö mikä tahansa, aina hänellä
on hyötyä siitä, että hän osaa kotia jär-
kiperäisesti hoitaa. Ia toiselta puolen on
kodille warmasti hyötyä siitä, että per-
heenäiti lisäksi ehkä ennen naimisiin me-
noaan un perehtynyt johonkin erikois-
ammattiin. Tämä on hänen Moimiansa
ja kykyjänsä harjoittanut ja totuttanut
häntä työhön. Siten kodin ja ammatin
piirit nykyajan, koneiden ja työnjaon ai-
kakauden elämässä monenmoisella ta-
moin kutoutuwat toisiinsa, ei kuiten-
kaan Mastakohtina, jotka sulkemat toi-sensa pois. Ne päinwastoin tukemat ja
täydentämät toisiaan.

Tällaiset mietteet johtuiwat ikäänkuin
itsestään mieleen, kun katseli naisten
näyttelyä. Se oli hawainto-opetusta mi-
tä monipuolisinta laatua. Jos selmyys
sen Maati, ei oltu fteljätty naimisilta-
kaan näyttämiä keinoja. Tawalla millä
tahansa oli kiinnitettäwä katsojan, nais-
asiasta tietämättömimmänkin, huomio
ja herätettämä hänessä mielenkiintoa.

Mutta tämä hawaintoainehisto joutui
sitten perusteellisen ja monipuolisen kä-
sittelyn esineeksi kongressissa, ja täten on
mannaan kynnetty sywät waot Saksan
naisten toukomaihin.

Silmäys kongressin työjärjestykseen
ja ohjelmaan osoitti heti että, joskin
naisasian muitakin tärkeitä puolia oli
siinä otettu huomioon, ammattikysymyk»
set, niihin luettuna perheenäidin toimi,
kuitenkin olimat saaneet runsaimman ti-
lan. Iksi Päimä oli omistettu siwistys-
ja kaswatuskysymyksille ja yksi naisen
suhteelle julkiseen elämään, muina kol-
mena oli käsittelynalaisena ensin koti-
talous, sitten Marsinaiset ammattikysy-
mykset: naisen osallisuus maataloustoi-
miin; naisen ammattitaidon kohottami-
nen 1) suurteollisuuden, 2) käsiteollisuu-
den ja 3) taideteollisuuden alalla sekä ky-
symys järjestäytymisen tuottamista e-
duista; edelleen naisten pyrkiminen y°
liopistollista siwistystä edellyttämille
toimialoille; näyttelijättärien oikeudel-
linen asema; sairaanhoitajattarien yh-
teiskunnallinen ja taloudellinen asema
ynnä waltion ja yhteiskunnan welwol-
lisuudet tätä 75,00 N henkeä käsittämän
ammattikuntaa kohtaan.

Mutta jos ken luuli tämän ohjelman
oleman samaa kuin kuiwa jokapäiwäi-
syys, hänelle oli tuntematon näitten e-
distysmielisten naisten symentymiskyty,
joka pinnan alta etsii ilmiöiden yhtymä-
kohdat, tuntematon myös se raitis idea-
lismi, joka ikäänkuin kaareutuu yli hei-
dän toimintansa Mataen siihen uskallus-
ta ja tulewaisuuden toiwoa. Wai oliko
tämä altis toiminta ehkä tietoista ja
kaukonäköistä taistelua sellaisten, jotka
luokkawastakohtien tasoittamisessa näke-
mät yhteiskunnan terween kehityksen
pääedellytyksen, kenties sen ainoan pe-
lastuksen? En tiedä, mutta Miisaasti
harkitulta ja lämpimästä sydämestä läh-
teneeltä tuntui sunrin osa siitä, minkä
saimme kuulla.

Kotitalousopetuksen yhteydessä, jonka
järkiperäisestä järjestämisestä on odotet-
tawa suuri kansan aineellisen, termeydel-



lisen ja siweellisen hywiuwoinnin nousu,
oli puhe n. s. ~naisten palweluswuudes-
ta", jolla tarkoitetaan että, samoin kuin
nuoret miehet walmistuwat maataan
puolustamaan, naiset koulun suoritettu-
aan uhraisiwat wuoden kehittyäkseen yh-
teishyödylliseen toimintaan. Useat puhu-
jat arweliwat että tämä päämäärä par-
haiten saawutettaisiin, jos määrättäisiin
kaikille tytöille pakollinen kotitalousope-
tus. Tyttökouluoftetuksen alalla johta-
massa asemassa olema neiti Helene Lan-
ge lausui tällöin mielipiteenään, että tä-
mä kansakoulun läpikäyneelle tytölle oli-
si erittäin suotawa ja suurta siunausta
tuottama ratkaisu, mutta että omista-
mien luokkien tyttärien ~palweluswuosi''
olisi käytettäwä opastukseen yhteiskun-
nalliseen aputyöhön. Tämä tuntuikin hy-
min harkitulta, mainittu työ kun on
Saksassa erittäin laaja ja monihaarai-
nen ja sitä hoidetaan sekä ammattityönä
että hywin suuressa määrin myöskin
»vapaaehtoisena palkattomana toimena,
~kunniatehtäwänä", niinkuin siellä kau-
nis termi kuuluu. Tarmitaan järkipe-
räisesti koulutettuja »voimia näihin toi°
»niin, sillä naiset waatiwat tarmokkaas-
ti päästäkseen paljoa enemmän kuin tä-
hän asti mukaan esim. kunnallisiin teh-
läiviin. Ia wakawasti painostetaan että
nainen, joka kunniatehtätvänä ottaa täl-
laisen toimen »Vastaan, on olewa siihen
yhtä huolellisesti »valmistunut kuiu se,
joka tällä alalla astuu palkattuun »vir-
kaan. Saksassa onkin jo li yhteiskun-
nallista naiskuulua alkaen Saksalais-
eivankelisen naisliiton Hannoveriin pe-
rustamasta Kristillis-susialisesta nais-
seminaarista ja Berlinin Sosialisesta
naiskoulusta, joka on tohtori Alice Sa-
lomonin suunnittelema ja johtama.
Syyt tähän ripeään ja päämäärästään
tietoiseen toimintaan owat monet. Mut-
ta yksi tärkeimpiä on se, että suuren, no-
peasti kehittymän teollisuuswaltion olot
pakottamalla pakottamat kansalaisia
ryhtymään keinoihin työläisluokan hä-
tätilan lietventämiseksi, ja Saksan nai-
set owat osoittaneet tässä suhteessa o°

maawansa heidän kansalleen yleensä o>
minaista yhteiskunnallista henkeä. Ia
tähän toimintaan he tahtoivat tuoda mu-
taan erityisesti naiselliset luonteenarwoi
sa ominaisuudet ja käyttää niitä aloilla,
jotka kostewat kaswatusta, kouluoloja,
yhteiskunnallista aputoimintaa, sanallasanoen aloilla, soilla joudutaan tekenu-
siin naisten ia lasten kanssa. Mutta he
eiwät enää tyydy wain edeswastuutto-
maan apurityöhön, sillä kyllin paljon he
jo owat olleet mukana toimessa oiwal-
taakseen kuinka se asema waikeuttaa a-
lutteideu tekemisen ja työn onnistumi-
sen. Esikuwaksi asetettiin usein Badenis-
sa wallitsewat olut, sillä siellä naiset o-
wat päässeet odottamattoman paljo»l
mukaan kunnalliseen elämään. Mutla
ainoana täydelleen tepsiwänä keinona
mainittiin kunnallinen äänioikeus ja
»vaalikelpoisuus, jonka pikaista saawul-
iamista katsottiin »välttämättömäksi.
Saksan naiset tahtomat tehdä työtä,
itsetietoista, »vastuunalaista työtä, se a-
jatus tunkihe mieleeni monet monitui-
set kerrat.

Niin pitkälle kuin nainen Saksassa
on päässyt yhteiskunnallisessa awustus-
toiminnassa, niin paljon on hänellä tvte-
!ä taisteltaivana päästäkseen ylempien
koulujen suhteen oikeuksiinsa. Räikeim-
mät epäkohdat wallitsewat Preussissa.
Tämä »valtio uhraa ylempiin tyttöjen
oppilaitoksiin »verrattuna poikakoului»
hm »varoja suhteessa 1: 17. Siksipä uli
kysymys tyttösen oikeudesta päästä poi-
kakoulnjen ylemmille luokille, sitä tietä
pyrkiäkseen yliopistoon, mitä »vilkkaim-
man keskustelun esineenä. Amerikalai-
nen nainen, professori Keys piti esitel-
män sikäläisistä yhteiskouluista, saksa-
laisista toiset, »vaikka kannattitvatkin
aatetta, ftelkäsitvät sen toimeenpanoa ny»
kyoloissa, toiset taas kehoittiwat siihen.
Omituista kyllä nimitettiin tätä koulu-
muotoa: että Poikia ja tyttöjä melkein
täysikaswaneina ruwetaan opettamaan
samassa oppilaitoksessa, missä on aino»
astaan miesopettajia, yhteiskaswatuksek-
si. Koska minä 8 »vnotta siitä Berlinis-



sä laajasti olin tehnyt selkoa meidän
yhteiskouluoluistamme, katsoin melmolli-
suudekseni muutamin sanoin keskustelus-
sa kertoa aatteen ripeästä edistymisestä
lviime aikoinakin, mainiten että yhteis-
koulumme yleensä owat yksityisiä, täy>
dellisiä ylempiä kouluja, että mies- ja
naisopettajien luku on yhtä suuri, että
niitä johtamat johtaja ja johtajatar se-
kä että tyttöjen luku niissä on jonkun-
werran suurempi kuin Poikien. — Kes-
kustelun lopputuloksena lausuttiin suo-
lamaksi, että Preussin hallitus koetteeksi
awaisi jotkut poikakoulut tytöille.

Wiime aikoina on ripeästi toimittu
maanwiljelyksen alalla työskentelewien
naisten ammattitaidon kohottamiseksi,
perustamalla talouskouluja y. m. Sa-
moin oli teollisuudesta keskusteltaessa
tärkeänä kysymyksenä, miten etenkin
lahjakkaita naisia woitaisiin waftauttaa
kaikkein kuolettamimmasta konetyöstä
ja kehittää heidän taitoaan suorittaa sel-
laista työtä, josta maksetaan suurempi
palkka, ja jonka Valmistaminen muu-
tenkin tuottaisi suurempaa tyydytystä.
Lämmin osanotto ja luja tahto saada
aikaan muutoksia parempaan päin ilme-
ni näissä keskusteluissa, ja wielä läm-
pimämpi, kun kysymyksessä oliwat kan-
sakoululapset, joista usein kaikkein lah-
jakkaimmatkin joutumat kuolettamaan
tehdastyöhon, esim. aamusta iltaan säi-
lyketehtaassa leikkaamaan sipulia. ~Sitä°
kö warten minä niin erikoisesti tämän
tytön kehityksestä huolehdin, siksikö hän
itse pani kaikki woimansa liikkeelle suo-
rittaakseen koulutyönsä oikein hymin!"
lausui surun Mallassa eräskin opettaja.

Jos oliwat aamupäiwäkokoukset, jois-
ta minä ajan mähyyden tähden olen
woinut antaa wain muutamia wiittauk-
sia, wilkkaita ja monipuolisia, niin ei-
wät olleet iltakokouksetkaan Mailla mie-
lenkiintoa. Päinmastoin tuotiin juuri
niissä esille naisasia-aatteen eri puolia
monta kertaa erittäin waikuttawassa
Valaistuksessa ja aina muodollisesti e°
tewällä tawalla suppeassa, asiallisessa ja
tarkoin keskitetyssä muodossa. Mainit-

sen erittäin nti Paula Muellerin läm-
pimän esityksen naisen suhteesta kirkolli-
seen ja uskonnolliseen elämään, nti An-
na Pappritzin simeellisyysesitelmän, m-
noan laatuaan, niin täynnä woimaa,
lämpöä ja uskoa tulewaisuuteen se oli,
sekä tohtori Gertrud Bäumerin wiehät»
täwän ja sywämietteisen esitelmän nais»
asian merkityksestä personalliselle kultu»
rille.

Tietysti ei unhotettu naisasian waiku-
tusta naimisissa olemaan naiseen ja itse
awioliittoon. Tämän esilletuominen oli
uskottu lakitieteen tohtori rouMa Ma-
rianne Weberille, joka jo ensimäisenä
kokouspäiwänä oli awiowaimon talou-
dellisen aseman kohottamiseksi ehdottanut
muutaman Marsin pieneltä tuntuman
parannuksen, jolla kuitenkin oli se suu-
ri etu, että se liittyi nykyoloihin, ja sen-
tähden mahdollisesti Moidaan saada
lainsäädännössä toteutetuksi. Hän wiit-
lasi nyt toisessa esitelmässä siihen, että
wasta puritaanien keskuudessa Uudessa
Englannissa waltameren toisella puolen
käsky, että on enemmän toteltawa
Jumalaa kuin ihmisiä, ensi kerran
historiassa somellettiin naisen asemaan.
Mainitsi sitten suuret saksalaiset ajatteli-
jat, jotka kaikille waatiwat oikeuden si-
weelliseen itsemääräämiseen, ja huoma-
utti että kysymys siitä, oliko naisellakin
ulewa tämä personallisuudeksi kehittymi-
sen oikeus, sen jälkeen ei ole joutunut
pois Päiwäjärjestyksestä. Naisasialiike
ou itsessään myöntäwä wastaus tähän
kysymykseen. Siihen liittynyt nainen
waatii että se täysiwaltaisuus, johon
koneiden aikakausi on pakottanut
naimatonta naista, tulisi myös awio»
maimon osaksi. Hän tahtoo siis että a-
mioliitto oikeudellisessa ja simeellisessä
suhteessa perustuisi puolisoiden täydel-
liseen tomerillisuuteen. Tämän uuden
amioliittoihanteen edustajat eimät suin-
kaan tällä arwele palwelewansa wain
oman sukupuolensa etuja, Maan heidän
wakaumuksensa mukaan se on omansa
yleistä henkistä simistysta ja amioliiton
armoa edistämään. Ainoastaan wapaa-



na persunallisuutena waimu kykenee ut»
tamaan osaa miehensä korkeampiin hcn°
rastuksiin ja oman sisäelämänsä kehityk-
sen awulla pitämään kuolettamaa joka»
päiwäisyhttä loitolla awioliitosta. Tämä
on arwaamaton etu miehelle, waimolle
ja nuorelle polwelle sekä sen kautta koto
yhteiskunnalle.

Wiimeinen Utaesitelmä oli neiti Sa»
lomonin sywällinen esitys naisasianmerkityksestä yhteiskunnalliselle elämäl-
le. Koetan muutamin sanoin esittää sen
pääajatukset:

Kun naisasialiike waatii naisten
»voimille uutta »vaikutusalaa, koska sen
Pääajatus on että naisilla kodin ultopuo-
lellakin on tehtäwiä täytettäwäuä, niin
se lähtee siitä wakaumuksesta, että nai-
sia on johdettawa uuteen yhteiskunnal-
liseen waikututseen siksi, että he erikois-
ten luonnonlahjojensa ja ominaisuuksi-ensa kautta kykenewät luomaan esille uu-
sia kulturiarwoja. Tämän naisellisen

rikoisuuden oleellisin piirre on arwo n-
anto ihmiselämälle. Ia samoin
kuin naisen luonnuntehtäwä on ihmis-
elämän luominen, niin on hänen kultu»
ritehtätvänsä suojella ja säilyttää elä-
mää, wastustaa ihmiswuimain hukkaa
ja tuhlaamista, taistella suuremman oi-

keudenmukaisuuden saawuttamiseksi yh-
teiskunnallisella alalla ja olla mukana
rakentamassa siltoja yli sosialisten luok»
tawastakohtien.

Naisasialiike waatii sentähden entistä
sywempää sivistystä — erityisesti ta-
loudellisia jayhteiskunnallisia tietoja —

sekä pääsyn julkisiin toimiin. Tämä on
omansa »viemään siwistyneiden ja omis-
tawain luokkain naiset käytännössä otta-
maan osaa yhteiskunnalliseen työhön, ja
toisaalta owat pyrkimykset työläisnaisen
ammattitaidon, järjestäytymisen ja a-
wustuksen hywäksi omansa hänen ase-maansa kohottamaan. Toisten tulee ot-
taa itselleen uusia welwullisuuksia nos-
taakseen toisten, nääntymässä olewain,
hartioilta jonkun osan heidän taakastaan.
Äänioikeuden waatimus ei merkitse
muuta, kuin että naisten, kun heillekaik-

kialla julkisessa elämässä awataan wai»
tutußala, täytyy päästä toimimaan u-
man personallisnutensa ja luonteensa
mutaan. Kuu hoidon, taswatuksen, suo-
jeluksen tehtäwät, joita nainen aikaisem-
min suoritti perheessä, nykyään suurek-
si osaksi owat siirtyneet waltion ja kun-
nan huostaan, täytyy naisen astua sa-
ma askel ja johtaa toimintansa kulke-
maan julkisten laitosten kautta.

Tässä on siis kysymys naisten osan-
otosta kaikkiin suojelus- ja aputoimin-
nan monipuolisiin tehtäwiin eikä aino-
astaan köyhäinhoidon, waan koulutar-
kllstutsen, kansansiwistyksen ja -terroey-
den, parannettujen asuinolojen, työläis-
piirien ammattitaidon ja -suojeluksen li-
lalla.

Tämä naisasian yhteiskunnallinen oh-
jelma, tämä sen waatimusten ulottami-
nen kaikkien naispiirien tarpeisiin on
tehnyt mahdolliseksi että kaikkiin yhteis-
kuntaluokkiin, kaikkiin ammatteihin ja
eri uskontunnustuksiin kuuluwat naiset
antautuwat yhteiseen työhön. Pyrkimys
saattaa naisen waikutus julkiseen elä-
mään täyteen kehitykseen ja merkitykseen,
tämä personallisuuden yläpuolella ole-
wa päämäärä on sukupuolemme piiris-
sä luonut yhteiswastnuntunteen ja opet-
tanut naisia »voittamaan eri elämänkat-
somuksien luomat »vastakohdat. Siten on
naisasialiike alkanut naisten omassa
piirissä toteuttaa sen, minkä se koko yh-
teiskunnalliselle elämälle pyrkii saawut-
tamaan, lopettaa neiti Salomon.

Kun minulla oli onni olla läsnä
myöskin Nerlinin kansaintvälisessä
naiskongressissa 1904, jouduin tahto-
mattanikin »vertailemaan nykyisiä olo-
ja silloisiin. Mikäli kykenen arwostele-

maan, on edistys suuri, osittain tualta-
wa. Harrastajain joukko on kastvanut,
ja entiset owat saaneet lisää intoa, uu-
sia näkökohtia sekä kokemusta. Itse lan-
saintvälinen kongressi on »vaikuttanut
paljon. Niinpä perustettiin esimerkiksi
Saksalainen Lyceum-klubi, joka on ke-
hittynyt nykyisen naismaailman pyrin-
töjen keskukseksi ja niin suureksi, että se



saattoi asettua johtoon näyttelyä suun-
nittelemaan ja toimeenpanemaan, juuri
muutta jälkeen suuren kongressin ja,
niinkuin nimenomaan myönnetään, sen
aiheuttamana. Kongressin yhteydessä op>
pi näet joukko etewiä naisia eri aloilta
pitämään toisiaan armossa juuri eri-
laisuudessaan, se tuntui henkisesti elä-
yyttäwältä, ja klubi, jolla nyt on sisaryh»
distyksiä Lontoossa, Parisissa, Roomas-
sa ja Firenzessä, luotiin tätä yhteistun»
netta palmelemaan ja kaswattamaan.
Sen menestyminen riippuu kai suureksi
osaksi siitä, että yksi sen johtajia on
kauftpaneuwotsrtar Hedwig Heyl, Sak»
san etewimpiä naisia, naisten ammatti-
opetuksen perustaja ja, kuten makuute-
taan, tämän wuoden näyttelyn sielu, jo»
ka ~hän yksin omaa niin paljon mieli»
tuwitusta, rohkeutta ja uskoa asiaan,
että saattoi suunnitella ja miedä onnel-
lisille perille sellaisen suurtyön".

Että Saksan miehissäkin on niitä, jot-
ka kannattamat naisten pyrintöjä, on
ilmeistä. Mutta että esim, waltiopäiwil»
lä ei noustu mastarintaan, kun, tosin
ohimennen, mainittiin aiwan luonnolli-
seksi, että naiset ennen pitkää pääsisiwat
mukaan oikeuslaitokseen, nim. kun nuo»
risutuomioistuin-järjestelmä pannaan
alkuun, osoittaa warmaankin tuntuwau
edistystä.

Msi seikka, joka tämän wuoden kong-
ressissa teki niin miellyttämän ja tot-
Morikkaan »vaikutuksen, on nuorten har-
ras osanotto. Olihan johto kokonaan kah-
den nuoren naisen, tohtori Bäumerin,
Saksan naisten Kansallisliiton puheen»
johtajan, ja yhteiskunnallisista harras»
luksistaan tunnetun tohtori Salomonin
käsissä. Uupumaton, uhrautuwa työin-
to, harminaisen hymin koulutettu intelli-
genssi ja lämmin sydän omat näille mo-
lemmille naisasian johtajille ominaisia.

♦ * *

Kuu minä kongressissa keskellä il),
mistnngosta istuin waratulla paikalla,
ni aiwan puhujalawan edessä kuuntele»
massa keskusteluja, etsiwät ajatuksen,
usein Luomen naisten Kansallisliittoa,
jonka edustajana minulle tämä etu yn»
nä Pääsy kaikkiin huomattawiin tilai»
suuksiin oli awoinna. Tämä edustusto,-
mi oli todellinen sesam awaudu! Minä
täytiin tilaisuutta esiiutuodakseni nn»
nulle suodusta kunniasta wilftittömän
kiitokseni, kiitokseni uusista maikutel»
mista, syweuuetyistä näkökohdista ja
sisällisestä rikastumisentunteesta.

Minä näin siellä silmieni edessä mi-

tä suuri, lukuisista yhdistyksistä kokoon»
pant» naisliitto merkitsee, kuinka se luu
yhteyttä, kuinka se harjoittaa kurinpitoa
opettaen jäsenet etsimään esille sen, nn-
ka yhdistää, ja tarwittaessa siirtämään
syrjään sen, mikä eroittaa. Nain mikä
woima kansallisliitto woi olla.

Ollen kaukana kotimaasta wieraan
kansan keskuudessa ihmettelin Maliin,
miksi kaikki kuitenkin tuntui niin tutulta
ja kodikkaalta. Sain melkein kuin ya-
wainto-opetusta siitä, miten aate, miten
yhteiset riennot yhdistäwät. Entistä sei-
memmäksi käwi minulle Kansainwälisen
naisliiton aatteen sywä merkitys.

Samalla kuin minä S. N. K°liiton
muosikokouksessa lausun iloni siitä, että
meillä tämä työ edes on taimella, tie-
dän puhumani kaikkien sydämestä, kun
erikoisesti kohdistan kiitokseni puheen»
johtajallemme, neiti Aleksandra Gri-
penbergille, tämän taimen rohkealle is»
tuttajlllle ja hellälle waalijalle. Onnis-
tukuon hänen, roudan ja hallojen uhal-
lakin, kasmattaa siitä mahtawa puu, jon-
ka Marjossa Suomen naisten toimet me»
nestymät ja kantamat hedelmiä isän»
maalle.


