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on aika, jossa elämme. Jokainen muosi
wopi uusia tapahtumia enemmän kuin ennen wuosikymmenet.
Alussa me aina ihmettelemme ja oudoksumme kaikkea uutta,
mutta wähitellen totumme me siihen ja Vihdoin pidämme
uudistusta luonnollisena, jopa Välttämättömänäkin.

Uusi kansan eduskunta, yksikamarijärjestelmä entisen
nelisäätyisen kansaneduskunnan sijaan — yleinen, yhtäläinen
äänioikeus naiselle ja miehelle — siinä on jo kerrakseen pal-
jon uutta. Kukapa tumallinen ihminen Vielä parisen wuotta
sitten sellaista osasi uneksiakaan! Se oli maan Harmojen en-
nakkounelma, joka heidän mielestään masta Vuosikymmenien
perästä saattaisi toteutua. Pidettiin luonnollisena, että isän-
maamme yhteisistä asioista päätteli luokkaeduskunta, jossa
oli edustettuna main maata omistama maalaiskansa, kaupun-
kien warakkaammat asujamet ja Papit sekä aatelisto. Työ-
mies söi tyytywäisenä leipäänsä, jos sitä sai, ja totteli nöy-
rästi mitä „ylempää" armossa säädettiin. Entäs nainen?
Wielä mitä! Sehän oli luonnollisin asia hamasta maailman
alusta, etteiwät tuollaiset asiat hänelle kuuluisi. Johan
meille lapsina usein isän ja weljien puhuessa mmm maail-
man menosta huomautettiin: ~ei tätä tytöt ymmärrä," Ia
moni on aikuisena saanut kuulla yleisistä asioista keskustel-
lessa: «tämä ei hamewäkeä liikuta. Pitäkää maan huolta,
että lehmät hywästi lypsäwät eikä welli pala pohjaan."

Ia nyt äkkiarwaamatta sanotaan meille sydänmaan
naisillekin: nämä waltion ja yhteiskunnan asiat kuulumat
myöskin teille. Teidän on otettawa ne omiksi asioiksenne.



Teidän on kuten miestenkin sanottama sananne isänmaamme
yleisissä asioissa. Teidän on tultawa mukaan miesten
kanssa rakentamaan tulewaisuuden Suomea, sillä teilläkin
on »valtiollinen äänioikeus.

Ia me naiset seisomme uuden aamun sarastaessa
unta silmistämme hieroen ja ihmettelemme mistä tulemat
nuo oudot äänet. Emmehän me edes tiedä mitä se nais-
ten äänioikeus merkitseekään! Mietitään.

Tuossa naapurinani on komea talo Kuusela. Sev rik-
kauksia lisäsi suuresti Suuntaustan Lumiisa emännäksi tul-
lessaan, Lowiisa un kylän miesmäen mielestä mainio emäntä:
tekee uskollisesti omat työnsä eikä isännän asioihin sekaudu.
Kysyihän hän aluksi yhtä ja tuista, mutta kun isäntä aina
tukasi: ~mitäs akat näistä, hoida waan omia asioitasi", wai-
keni hän wähitellen. Isäntä ostaa ja myy hewosia, jopa
maitakin, ilman että emäntä tietää siitä mitään ennenkuin
jälestä päin. Mutta kaikesta, mitä talossa tapahtuu, pitää
ensin kysyä isännän mieltä, ja jokainen markka, minkä emäntä
talouteen tarwitsee, on suurella wikinällä ensin kulkenut isän-
nän sormien lomitse.

Kuuselan naapurina un keskikokoinen Koiwula, Siellä
un aiwan toisenlainen järjestys. Pienemmissä asiuissa päät-
telee emäntä samui» kuin isäntäkin omalla alallaan umin
päinsä. Mutta mahankin suuremmissa sanoo isäntä: ~annas
kun kysyn mitä Mari asiasta arwelee," Ei Mari kuskaan
pyri itsemaltiaasti määräilemaän, Mdessä maan tuumimat
isäntä ja emäntä miten asia oikeimmin ja wiisaimmin rat-
kaistaisiin, Wiisain neuwo toteutetaan, olipa se syntynyt
isännän tai emännän aiwoissa.

Huomaamme heti että Kuuselassa ei ole naisella ääni-
oikeutta, mutta Koiwulassa on, Kuuselan emäntä ei oikeas-
taan emäntä olekaan muuta kuin nimeksi. Hän an maan
taluudeu ja lasten hoitaja, miehensä palwelija, jonka tahtu
on miehen taskussa. Koiwulan emäntä sitä mastoin on



emäntä talossaan ja samalla itsenäinen ihminen, jonka aja-
tukselle miehensä ja koko talon wäki antamat armoa.

Meidän suuressa yhteiskunta-kodissamme omat asiat
olleet aiman kuin Kuuselassa, mutta yleisen äänioikeuden
kautta tulewat ne muodostumaan samanlaisiksi kuin Koimu-
lassa. Naiset saamat oikeuden suurissa, yleisissä, isänmaamme
yhteisissä asioissa sanoa mielipiteensä ja toimia yhtahymin
kuin miehetkin sen kautta, että hekin saamat walita waltio-
päimille mieleistään miehiä ja naisia ja siis itsekin siten wal-
tiopäiwillä asioista päätellä.

~No on se jo liikaa", tuumii Rutilan manha emäntä,

„ Ettäkö naiset waltiopäiwille, mihin ne siellä kykenemät?"
Mutta jos mahankin asiata ajattelee, ymmärtää kohta

että juuri tuo on aiman paikallaan. Onhan nainenkin ih-
minen, joka omistaa armokkaita ruumiin ja hengen lahjoja,
nnhan hän Jumalan edessä täydellisesti yhdenarmoinen mie-
hen kanssa. Wanhassa testamentissa kyllä yleensä asetetaan
nainen ala-arwoisemnmksi, mutta eihän meillä enää muus-
sakaan suhteessa olot perustu Manhan testamentin aikuisiin
käsityskantoihin. Ia Jesus elämässään ja opissaan korotti
naisen alennustilastaan miehen kanssa tasa-arwoon. — Sitä-
paitsi, maikka naisen welwollisuudet ja tehtämät omatkin
osaksi toiset kuin miehen, ei moine kukaan niiden armoa ku-
dissa ja yhteiskunnassa kieltää, Wieläpa maksaa nainen Me»
roa ja un pakotettu seuraamaan laadittuja lakeja kuten mies-
kin. Millä oikeudella siis Möisi naisen ihmisenä ja kansalai-
sena snlkea pois laatimasta lakeja ihmisille ja kansalaisille?

Ettäkö ei nainen kykenisi? Totta on, että paljon on
kykenemättömiä, turhamaisia naisia, jotka ajattelemat ainoas-
taan puknaan ja sen jemmoista, mutta on myöskin saman-
laisia miehiä. Ia maikka onkin myönnettämä että me nai-
set henkisesti olemme suhteellisesti mähemmän kehittyneitä
luin miehet, on siihen luonnolliset syyt, jotka juhtuMat kau-
kaa. Suuremman ruumiillisen moimansa amulla alisti mies



jo aikojen alusta naisen orjakseen, jonka kaikessa täytyi mu-
kautua miehen tahtoon. Wielä on nytkin nainen monen
pakanakansan keskuudessa orjatar ja miehen palwelija, jonka
wanhemmat ja awiomies saawat mielensä mukaan myydä
tai ostaa, kiduttaa, jopa tuppaakin. Meillä ei ole oleminaan
niin, mutta ajatelkaamme kansan naista näihin asti ja wielä
nytkin, miten hänet usein jo wallan nuorena lähetetään ko-
toa miehelään kenelle tahdotaan, ja miten hänen un nöy-
rästi toteltawa paitsi »vanhempiaan myöskin weljiään, mies-
tään ja elämänsä lopulla usein poikaansakin. Paljon on
siis naisen asemassa wielä orjuutta jälellä, ja orjan mielen-
kin on se hänen puweensa painanut. Itsekin nainen pitää
itseänsä halwempana kuin miestä.

Ia Jumalanko määräämä luomionjärjestys se lienee,
että nainen on kehittymättömämpi kuin mies. Kouluthan
owat ainakin meidän maassamme olleet wiime wuusikymme-
niin asti melkein yksinomaan miehiä warten, ja korkeamman
siwistyksen uwet owat wasta wiime aikoina hitaasti auen-
neet naisille. Eikä siwistyksen tuottama hyötykääu ole nai-
selle läheskään yhtä suuri kuin miehelle, sillä onhan imelä-
kin Paljon toiminta-aloja, joista nainen on suljettu kokonaan
pois. Ia niilläkin aloilla, joilla hän miehen rinnalla yh-
denarwoisen ja yhtä suuren työn tekee, ei hänelle kuitenkaan
makseta samaa palkkaa kuiu miehelle.

Mutta wielä waikeampia esteitä kohtaa kansannaisen
kehittyminen. Moni meistä on jo kansakoulu-ijässä saanut
kuulla: ~ei tyttö tarwitse koulua" ja saanut siihen tyytyä.
Ia aikuisena on nainen aina kytketty kotiin ja kodin tehtä-
wiin. Isäntä Mikko toki käy edes joskus ulompana muun
maailman yhteydessä, ainakin kuntakokouksessa tai jossakin
sentapaisessa. Kuulee siellä keskusteltawan uusista asioista,
herää mihin huomio ja harrastus. Ei tahdo hän olla tuh-
mempi muita ja alkaapa ottaa asioista selkoa. Tutkii ilta-
kaudet työstä tultuaan ~lehdistä" mitä ne oppineemmat



siitä ja siitä asiasta sanowat. Mutta Anna emännällä ei
ule sellaiseen aikaa. Hän saa tipsutella taloudessa ensimmäi-
senä aamusta wiimeiseksi iltamyöhäsellä. Isännän lukiessa
on hänellä wielä illallis-, kylpy- ja wuodehummat, ja lisäksi
Pienoset unissaan itkien hameesta riippuivat. Ia kun Vii-
mein Päiwan huolista irti pääsee, on niin wäsynyt, ettei
jaksa ajatella muuta kuin ~mitähan aamulla keittäisi".

Mutta kieltämättä on sittenkin, oppineista puhumatta-
kaan, kansankin naisten keskuudessa siellä ja täällä sellaisia,
jotka walppaalla innolla ja harrastuksella kotitoimiensa ohessa
seuraamat suuren kodin, isänmaan, Valtiollisia ja muita yh-
teisiä asioita, lansuwat Pienemmissä piireissä ajatteleman, jär-
kewankin sanansa niistä, surewat kansansa suruja, iloitsemat
sen iloja ja owat walmiita sille Parhaimpansa uhraamaan.
Eiwätkö nämä naiset olisi kelwollisia ottamaan osaa wal-
tiolliseen elämään laatiakseen lakeja tulewille polwille, joiden
synnyttäjiä ja kaswattajia he owat?

~Mahtaa olla, mutta emme me sellaiseen jouda. Ko-
dissa on meillä kylliksi", sanowat naiset. Aiwan oikein. Ei
joutaisi muni mieskään. Kalpaahan koti awiomiestä, isää
ja Veljeäkin, mutta suuri yhteiskunta-kotikin asettaa meille
welwollisuuksia, wastaamme me ja rauhoitamme samalla.
Oma koti ennen kaikkea! Waalikaa rauhassa pienosianne,
kaswattakaa tulewaisuudelle henkisesti ja ruumiillisesti ter-
wettä, elinwoimaista kansaa, pitäkää n, s. Pikku welwolli-
suutenne pyhinä. Naisten Valtiollinen äänioikeus ei saa riis-
tää lapsilta äitiä, ei kodilta hywää hengetärtä. Kudin waa-
liminen on edelleenkin ulewa naiselle kyllin korkea ja kaunis
tehtäwä. Mutta eihän tuosta toki koti kumoon mene, jos
ajattelema äiti riistaakin itselleen hetkisen aikaa joka paiwa,
seuratakseen ajan tärkeitä kysymyksiä, ja jos hän siten kehit-
tyneenä, asioita ymmärtäen, täyttää kansalaiswelwallisuutensa
äänestämällä Valtiollisissa Vaaleissa, jotka tawallisesti
uudistumat ainoastaan joka kolmas Vuosi, Sitäpaitsi on



muistettawa ettei nainen «le aina äiti, ia useat naiset eiwät
ole sitä koskaan. Heitä eiwät kodin welwollisuudet sido.
Mikäpä on luonnollisempaa, kuin että mapaa nainen, jolla
on kykyä ja woimaa, käyttää Luojan hänelle antamat lahjat
suuren yhteisen kodin hymaksi kansansa ja ihmiskunnan siu-
naukseksi.

Mutta kuulen Pekkalan emännän huokaaman: ~On
tuo ennenkin maailma pystyssä pysynyt, eikä ole naista sitä
pönkittämässä tarwittu. Mitä hyötyä siitä naisten äänioi-
keudesta sitten olisi?"

Palaamme taasen Kuuselan esimerkkiin. Ei tiedetä
kylällä läheskään kaikkia niitä wahinkoja ja tuhmuuksia, joita
Kuuselan isäntä on tehnyt juuri siksi, ettei ole emännän
mieltä asioissa kuulostanut. Sillä waitka mies olisi kuin-
kakin älykäs ja wiisas, ei hän kuitenkaan kaikkia asioita ym-
märrä enemmän kuin nainenkaan. Toisia asioita ymmärtää
paremmin nainen, toisia mies. Siksipä sanotaankin että
nainen ja mies täydentäwät toisiaan. Ihdessä masta he wui-
wat kodin yhteiset asiat onnellisimmin ohjata, sillä sen, mitä
miehen walpas silmä ei »äe, tajuaa nainen. Tuttuahan on
ettei ole kodin lämpöistä henkeä kudissa, jonka johtama,,sy°
dan", nainen on waipunut hautaan. Kolkko on tamallisesti
sellainen koti, waikka kumeakin. Sama on laita suuressa
yhteiskunta-kodissakin. Arwaamaton on se mahinko mannaan-
kin, jonka ihmiskunta on saanut kärsiä siitä, että nainen on
ollut suljettu yksinomaan Pienen kodin seinien sisälle. Niin
kylmä ja armoton on suureu yhteiskunta-kodin henki, niin
saastainen sen ydinelamä. Ajatelkaamme maan lakeja, joi-
den tulisi olla ilmauksena kansan oikeuskäsitteestä. Ne un
laatinut yksin woimakas, wallassa olewa mies, joka ei par-
haalla tahdollaankaan ole osannut yhteiskunnan heikoimpien
tarpeita ja puutteita tajuta. Siksipä saakin usein kysyä:
missä on heikon oikeus? Laki turmaa ja oikeuttaa walistä
sen, mitä meidän sisin parhain olentomme, omatuntomme



tuomitsee siweettömäksi ja pahaksi. Tuhannesti on huoannut
heikko nainen: ~woi, jos ei esimalta sallisi wäkijuomia wal-
mistaa ja myydä, niin olisi mieheni kunnon puoliso." Mutta
wäkijuomien-walmistaja ja -kauppaaja kulkewat pystyssä päin
maistaen kaikki syytökset makuutuksella: ~olen yhtä rehellinen
kuin muutkin. Ammattini on laillinen elinkeino, josta mak-
san weroa," Ia aiman oikein, Samaa koettaa makuuttaa
itsellensä monen äidin langennut tytär, moni simeellisesti
majonnut sisar. Silla tiedätkö, maalaisnainen, että järjes-
tysmalta sietää muka malttamattomana että mitä törkein
sukupuoli-simeettömyys on lorotettu ammatiksi, jota suurissa
kaupungeissa harjoittaa erityinen »aisluokka poliisilaitoksen
suojeluksen ja malmonnan alaisena, kuten sanotaan, miesten
termeyden säilyttämiseksi! Tuo laillistetun simeettömyyde»
Molok nielee meilläkin mnosittain lukemattomia kansamme
köyhälistön tyttäriä helwetilliseen kitaansa. Mutta — huo-
maa — se on tumallinen elinkeino, siksi että lainsäätäjät
luulemat että on miehiä, jotka sitä tarwitsewat kuten Mäki-
juomiakin, Eikä yleinen mielipide tähän asti ole heitä siitä
moittinutkaan.

Me naisetkin olemme ainoastaan erehtymäisiä ihmisiä,
emme itse asiassa millään tamoin parempia kuin miehet,
mutta meidän käsitteitämme ja tapojamme on suojeltu puh-
taampina kuin miesten sen kautta, että meidän siweellisiä
»virheitämme aina on arwosteltu ankarammin. Siksipä
moimme ajatella: tulisikohan nainen lainsäätäjänä juumala-
keja, hän, joka meillä onneksi ei wielä ole suuresti juoma-
tawan nautintoa tuntenut, mutta kylliksi sen tuottamaa tus-
kaa? Ia suosisikohan nainen, äiti ja puoliso, joka limulla on
lapsen synnyttänyt ja rakkaudellaan ruokkinut, lakeja, jotka
auttamat tytärten tuhoamista ja syöksemistä paheeseen, johon
»vajonneina he omat manrana yhä uusille nuorukaisparmille.

Enkä ole maininnut tässä edes niitä lakeja, joista
amioliitossa olema nainen itsekohtaisemmin saa kärsiä, ja jotka



selwästi osoittawat lakiemme puutteellisuuden. Jos olet hy-
wän, raittiin miehen waimo, joka pitää sinut itsensä arwoi-
sena, eiwät nuo lait tuota sinulle mitään haittaa, tuskin
tiedät niitä olemankaan. Mutta päinwastaisessa tapauksessa
tunnet niiden kierouden katkerasti. Lain mukaan awiomies
on Maunonsa koko omaisuuden holhoja ja isäntä. Hän saa
tehdä melkein mitä tahansa yhteiselle omaisuudelle, waimo ei
mitään miehensä luwatta. Muni rikkaastakin kodista syn-
tyisin olema tnhlarin waimo on saanut lapsineen tuon lain
tähden lopulta kurjuutta kärsiä ja alistua siihen waan nöy-
rästi, kusta mies yksin on isäntä.

Näistäkin syistä me tarwitsemme äänioikeuden. Me
toiwomme että naiset lainsäädäntö-työssä pyrkisimät oikeu-
dellisempaan, inhimillisempään suuntaan. Mutta jos emme
mitään muuta wuisikaan toiwoa, niin sen me ainakin war°
masti saamme uskoa, että naiset tulemat työskentelemään
naisen oikeuksien puolesta poistaakseen kaikki sellaiset lait,
jotka taivalla tai toisella asettamat naisen alempaan asemaan
ja miehestä riippnwaiseksi, jotka sulkemat häneltä tien tiedon
kukkuloille ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Me maadimme:
kaikki tiet naiselle auki, owet selkosen selälleen! Toisin sa-
noen: naisen, jolla on halua, täytyy ilman minkäänlaisia
sukupuolestaan johtumia rajoituksia päästä kohoamaan inhi-
millisen kehityksen korkeimmille huipuille ja kaikkiin hänelle
mahdollisiin toiminta-asemiin niin pitkälti, kuin hänen kykynsä
ja woimansa riittäwät, Tulewaisuus masta näyttää miten
pitkältä ne riittäwät. Menneisyys ei sitä kykene todista-
maan, koskei ole ollut mahdollisuuttakaan mapaaseen toimin-
taan, Ellaamme kotien puolesta pelätkö. Luonto wie aina
tikanpojan puuhun. Naisen korkeampi siwistys, uudet yh-
teiskunnalliset toiminta-alat ja turmatumpi asema niissä ei-
wät tule edes wähentämään kotien lempeitä uskollisia äitejä,
jotka hiljaisuudessa kaswattawat tulemaa polwea kelpo kan-
salaisiksi. Naisen synnynnäinen taipumus wie hänet aina



tilaisuuden sattuessa siihen, silloin kuin sydän käskee ja hän
on löytänyt arwuisensa miehen, jonka elämäntoweriksi woi
luuttawaisena antautua. Mutta naisen korkeampi kehitys ja
kyky omin woimin raiwata tiensä eteenpäin maailmassa te
kewät wähitellen lopun noista alentamista ~awiokaupoista"
ainoastaan elinkeinona. Kuinka usein kuulee waimosta, joka
ei olisi ottanut tuota Jussia miehekseen, kun se ryyppäsikin.
eikä siitä oikein tykännytkään, mutta kun ei ollut tarjona
parempaakaan miestä, ja täytyihän joku saada, jos mieli
päästä wanhanpiian häpeästä ja leipähuolista, jotka oppi-
mattomalle, ammatittomalle naiselle ownt ylen waikeita,
Arweltiin, että ~elättäähän" toki. Mutta waikka mies elät»
täisikin, on sellainen ~kauppa" kowin alentawainen naiselle.
Siinähän nainen myy itsensä orjaksi, myy usein ruumiinsa
ja sielunsa irstailijallekin, joka hinnaksi hänelle woi luwatn
jukapaiwäisen leiwän, Harwoin se tuonee awioliittoou sopu
sointuista suloa, ja lapset sellaisesta pesästä lentäwät ulos
maailmaan siipirikkoraukkoina, joiden koko lapsuus on ollut
rikkonaista ja rauhatonta.

Me uskomme siis että laajennettu äänioikeus kohottaa
naista, ja naisen kohuaminen kohottaa awioliittoakin, rikas-
tuttaa onnellistenkin kotien elämää. Wapaa nainen, joka
itse on saanut henkistä rikkautta, kykenee myöskin lapsillensa
antamaan enemmin. Ia sellaisia laajanäköisiä. rikassieluisia
äitejä, jotka kykenemät ruokkimaan lastensa sieluakin, ei waan
ruumista, jotka kykenemät lastensa poween istuttamaan
lujan oikeudentunnon, niitä kaipaa ihmiskunta ennen kaikkea.

Eikö meillä siis ole syytä suuresti iloita saawutetusta
woitosta! Emme iloitse kuten armolahjasta iloitaan, waan
kuten oikeudesta, Wielä suurempi syy on meillä iloon siksi,
että olemme ensimmäinen kansa Europassa, jonka naiset owat



Moni on, suurin osa ei ole ensinkään, Olemmehan
enimmäkseen asialle niwan Välinpitämättömiä ja kylmiä,
ikäänkuin ei se meitä koskisikaan. Siis olemme myöskin
kypsymättomiä käyttämään äänioikeutta ensinkään. Eikä se
edellä esittämistäni syistä ale kummakaan. Onhan asia
niin uusi ja outo, ja alku on aina hankalaa. Mutta mitä
emme ymmärrä, sitä me woimme oppia ymmärtämään. Jos
on hymää tahtoa ja harrastusta asiaan, woimme kypsyä ja
kehittyä. Elkäämme hukatko aitaa. Rohkeasti waan eteen-
päin, naiset! Me mähäoppineet maalaisnaiset emme saa
tuottaa naisen äänioikeus-asialle häpeätä siten, ettemme sitä
käytä tai käytämme määrin. Vaaliuurnalle ivaan jokainen
äänimaltainen, siis 24 muotia täyttänyt nainen!

Mutta juuri äänestämällä woimme wahingoittaa hy-
wiä asioita enemmän kuin ilman äänestämättä, jos äänes-
tämme wain muiden mukana, kuten käsketään. On nimit-
täin luonnollista, että juuri meitä, asioihin perehtymättömiä
sydänmaan seutujen ääniwaltaisia, koettawat kaikki puolueet
ennen maaleja puolelleen houkutella.

En tahdo puhua minkään puolueen puolesta enkä mi-
tään mastaan. Sanon maan: omat silmät ja korwat auki.
Meidän un welwollisuus ottaa asioista selmaa, tunkeutua
oman ajatuksemme awulla asiuidcn ytimeen Voidaksemme itse
muodostaa arwosteluja ja johtopäätöksiä uskomatta kaikkea,
mitä sanotaan. Tutustukaamme kaikkien puolueiden tarkoi-
tusperiin ja pyrintöihin tutkimalla niiden ohjelmia ja liitty-
käämme siihen puolueeseen, joka ajaa asioita, joita me pidämme
hywinä ja joiden toiwoisimme pääsemän moitolle. Apua

saawuttaneet waltiollisen äänioikeuden. Siksipä koko siwis-
tyneen maailman walweutuneet naiset tällä hetkellä ihaillen
ja onnitellen katsomat meitä, wiluisen Pohjolan tyttäriä.

Ansaitsemmeko me tnon ihailun? Olemmeko jo kypsy-
neet ja kehittyneet äänioikeuttamme käyttämään isänmaamme
ja kansamme tosionneksi?



ja ohjausta tarwitsemme me kyllä. Sitä saamme kirjalli-
suudesta, sanomalehdistä ja esitelmistä. Käyttäkäämme kaik-
kea hywäksemme, Lukekaamme, keskustelkaamme ja kuunnel-
kaamme erisuuntaisia selityksiä yhteiskunnallisista kysymyksistä,
wertailkaamme niitä toisiinsa ja muodostakaamme siten niistä
oma ajatuskanta. Alussa se woi tuntua kuiwalta ja ikä-
>oältä, mutta wähitellen totumme, innostumme. Elämä koko-
naisuudessaankin tulee paljua arwokkaammnksi, ja asiat al-
kamat selwitä. Mutta olkoon aina totuus ylinnä ohjaa-
janamme!

Millaisille ehdokkaille antaisimme äänemnie eduskunta-
Maaleissa?

Ei missään tapauksessa henkilöille, joiden työtä ja toi-
minnan suuntaa emme tunne, emmekä siis tiedä mitä asioita
he palwelewat. Siksi on meidän ajoissa otettama kaikella
tawoin selkoa ehdokkaiden kannasta yhteiskunnallisissa kysy-
myksissä, ei wastapuolueiden kautta, waan oman harkinnan
muulla. Syksyn ja talmen pitkinä sunnuntaipuhteina me
maalaisnaiset kokoonnumme silloin tällöin joko kylän kansa>
koululle tai jonkun ajatteleman naisen luo iltaa »viettämään.
Kaikki ympäristön ~wiisaat päät" silloin yhtymät, ja entis-
ten juorujuttujen sijaan nyt yhdessä lueskelemme waalilakia
ja muuta äänioikeus-kirjallisuutta, mietimme miten me naiset
woisimme uutta kansalaisoikeuttamme parhaiten käyttää, mil-
laisia ja keitä me edustajiksemme äänestämme j. n. e.

Mutta luonnollisinta lienee, että juuri me naiset muis-
tamme äänestää myöskin naisia ja siten awata ennen sor-
retulle sukupuolellemme tien lainlaadiuta-työhön. Sillä ei-
wät miehet yksin koskaan täysin tajua naisen tarpeita. Sel-
laisia naisia me äänestämme, jotka olemme jo ennemmin
nähneet ihmisyyden ja oikeuden aatteiden taistelutanterella,
totta kai ennen kaikkea naisia, jotka pitkäaikaisen, sitkeän tais-
telun ja tarmon kautta omat meille ihmisoikeutemme ansain-
neet ja työllänsä osottautmieet ien arwoisiksi.



Ia tahdommeko me naiset wihdoinkin »vapauttaa kan-
samme wäkijuomatultvau hirmuisesta tuhosta? Tottahan toki
tahdomme! Silloin me äänestämme yksinomaan sellaisia nai-
sia ja miehiä, jotka eiwät ainoastaan ~harrasta", waan sy-
dämen »vakaumuksella warmasti waatiwat wätijuomien kielto-
lakin ja julkisesti lupaawat sen puolesta eduskunnassa kai-
kin woiminsa taistella. Niin monasti olemme me kansan
naiset toisillemme liimanneet.' ~jospa olisi meillä walta ja
mahti, sulkisimme me heti wäkijuomawirrat, »vapauttaisimme
kirouksesta kärsimät kudit, toisimme raittiin maan, jossa ele-
lisi onnekas, siweellinen kansa," Emme ole sitä luwates-
samme edes aa»vistaneet, että olisi niin lähellä tuo ihmisyy-
den ja oikeuden yletvä aika. Tahtoisin nyt huutaa jokaisen
uaiseu korwaan etelästä pohjoiseen ja lännestä itään: nyt
on meillä tilaisuus tehdä hywäii! Olkaamme unohtako sitä
käyttämättä, elkäämme sitä tietämättömyydessä tuhlatko tur-
huuteen tai puoluekiihkoun itsekästen etujen palwelukseen.
Pitäkäämme lujasti uudesta oikeudestamme kiinni ja käyt-
täkäämme saawutettu walta toteuttaaksemme mitä ennen
olemme luwauneet itsellemme. Silloin siunaaivat meitä kerran
wielä nyt syntymättömät poltvet, ja »viluisen Pohjolan waa-
timaton nainen saa käydä mahtawain kansain edellä wiita-
ten tietä korkeimpaan ihmisyyteen ja oikeuteen. Kukapa Suo-
men tytär ei tahtoisi olla mukana silloin, kun uutta Suo-
mea rakennetaan. Suuri erehdys un, ettei sinun äänesi
mitään »vaikuta. Se »vaikuttaa nyt yhtä paljun kuin ruu-
mmwuudin rouwan tai ruustinnan, »vieläpä itse rowastin-
lin, Iksi ääni se on, »mitta kaikki suuri maailmassa on
muodostunut pienen pienistä yksiköistä. Oletko katsonut
joskus Pikkuisten muurahaisten työtä, mitä ihmeellisiä asioita
ne yhdessä saawat aitaan? Meitä maalaisnaisia, talojen
ja torppien emäntiä, tyttäriä ja palwelijoita on niin ääret-
tömän Paljon, että kunhan me heräämme, silloin meidän
tahtomme ja äänemme on suuri ja wuimakas.



Mös siis naiset! Karkottakaamme silmistämme ja sie-
luistamme ainainen uni! Pudistakaamme mielistämme ikui-
set orjan kahleet ja astukaamme pystyssä päin ja wapcnna
kansalaisina wapaiden kansalaisten joukkoon!
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