
KATSAUS
SUOMEN NAISTEN KANSALLISLIITON
SIVEELLISYYSKOMITEAN TOIMINTAAN.

TARKOITUS
Suomen Naisten Kansallisliiton Siveellisyyskoniitean tar-

koituksena on sekä valistustyöllä että muulla käytännölli-
sellä toiminnalla edistää siveellisyyttä maassamme.

VALISTUSTYÖ
Naisten yleiset siveellisyyskokoukset

Yleisen mielenkiinnon herättämiseksi siveellisyysasiaan on
Komitea järjestänyt kolme yleistä koko maata käsittävää
naisten siveellisyysneuvottelukokousta, joissa parhaat asian-
tuntijat ovat valaisseet nykyaikaisen siveellisyystyön eri puo-
lia. Näissä kokouksissa on ollut noin 900 osanottajaa ja
niissä on pidetty kaikkiaan 21 esitelmää yhteensä 20,727
kuulijalle.

Siveellisyyskurssit
V. 1921 syyskuun 29—lokakuun 8 p:n välisenä aikana toi-

menpani Siveellisyyskomitea yhdessä Kansanopistoyhdistyk-
sen kanssa 10 päivää kestävät siveellisyyskurssit kansan-



opistojen opettajille ja eri valistusjärjestöjen toimihenkilöille
tarkoituksella perehdyttää heitä siveellisyyskysymyksen eri
puoliin ja siten valmistaa heistä työntekijöitä tälle valistus-
työn alalle. Kursseilla pidettiin, paitsi Kansanopistoyhdis-
tyksen omia luentoja, 22 siveellisyyskysymyksen eri puolia
käsittävää siveellisyysesitelmää. Näistä oli 7 esitelmää Yli-
opiston juhlasalissa suurelle yleisölle. Kursseilla oli kaik-
kiaan 90 osanottajaa, joista 17:lle kansanopiston opettajalle
ja kahdelle naispoliisille jaettiin stipendeinä yhteensä 6,300
mk. Kuulijoiden lukumäärä 3,350.

Eri järjestöjen siveellisyysvalistustyön tukeminen
Hyvin käsittäen, että, valistustyön siveellisyyskysymyksen

alalla rajoittuessa ainoastaan niihin mahdollisuuksiin, mitä
Siveellisyyskomitealla on sekä työvoimiin että varoihin näh-
den suoranaisesti käytettävänään, sen merkitys jäisi verrat-
tain vähäiseksi, on Komitea pyrkinyt tehostamaan siveelli-
syystyötä sellaisten suurten järjestöjen toiminnassa, joiden
vaikutus ulottuu yli koko maan ja joiden työmaana ovat eri
ikäluokat ja yhteiskuntapiirit, myöntämällä niille rahallista
avustusta. Tällaista Siveellisyyskomitean tukemaa valistus-
työtä ovat suorittaneet Teollisuusseutujen Evankelioimis-
seura, jolle Komitea kahdessa erässä on suorittanut yhteensä
25,000 mk. Seura on järjestänyt suurilla tehdasseuduilla
siveellisyysesitelmiä, joita on pidetty osaksi erikseen nai-
sille ja miehille, osaksi myöskin yhteisesti kaikille; Suo-
men Kristillinen Liitto, jolla on palveluksessaan vakinai-
nen naissihteeri siveellisyysvalistustyötä varten. Tämäkin
järjestö on toimeenpannut siveellisyyskokouksia kaikkialla
maassa pääasiassa nuorison keskuudessa, kustantanut ja
levittänyt siveellisyyskirjallisuutta j.n.e. Liitolle on myön-
netty 20,000 mk:n avustus; Kotikasvatusyhdistys, joka sai
10,000 mk., suostuen sillä pitämään vähintäin 80 siveelli-

syysesitelmää etupäässä vanhemmille ja kasvattajille eri puo-
lilla maata, sekä Helsingin Raittiusyhdistysten Keskustoimi-
kunta, jolle annettiin 1,500 markkaa raittiusesitelmien pitä-
mistä varten Helsingissä raittiusviikon aikana 4—ll p:nä
marrask. 1923. Yhteensä on siis eri järjestöille annettu Smk.
56,500:—.



Suoranainen luentotoiminta
Paitsi yleisissä siveellisyyskokouksissa sekä siveellisyys-

työntekijä- ja naispoliisikursseilla pidettyjä esitelmiä on
Komitea lähettänyt joskus yksityisiäkin luennonpitäjiä. Kaik-
kiaan on Komitean suoranaisesta toimesta pidetty 213 esitel-
mää yhteensä 30,527 kuulijalle. Esitelmäaiheista mainitta-
koon : Perinnöllisyys ja rotuhygienia, Sukupuolisiveellisyyden
höltyminen ja sen seuraukset, Siveellisyys kirjallisuudessa,
Veneeriset taudit janiiden vastustaminen, Siveellisyys ja taide,
Siveellisyysvaatimus uskonnolliselta kannalta, Siveellisyys-
rikokset rikoslaissa, Siveettömyyden syitä, Sukupuolitautien
leviämisen vastustustyö, Siveellisyyskysymys ja kasvatustyö,
Siveellisyysopetus, Si veellisyyskas vatus kansanopistoissa,
Yleinen mielipide ja siveellisyys, Yhteiskunta ja siveellisyys,
Kansan terveys, Naispoliisiasia, Prostitutionikysymys, Yh-
teiskunnan velvollisuudet syyntakeettomia kohtaan, Nostatta-
va työ nuorten naisten hyväksi, Ruumiin ja sielun puhtaus,
Siveellisyyskysymys kristinopin valossa, Lapsi- ja rikollisien
psykologia, Alaikäisten huolto, Vankeinhoidosta ja irtolais-
asetuksista, Köyhäinhoidosta, Mielisairasten hoidosta, Kiel-
tolaki ja sen soveltaminen, Alkoholi ja epäsiveellisyys, Siveel-
lisyystyö muualla ja meillä, Naispoliisien velvollisuuksista,
Naisen asema poliisilaitoksessa, Naispoliisien toiminnasta
Englannissa, Ihmisrodun parantamisesta, Nykyhetken tär-
keimpiä tehtäviä siveellisyystyössä y. m.

Esitelmiä ovat pitäneet m. m.: profrt Antti ]. Pietilä ja
Antti Tulenheimo, t:rit Jenny af Forselles, Ellen Ahlqvist,
Laimi Leidenius, Kaarina Kari, Aino Ahde, Rosa Lilja-
Johnsson, Ounnar Ekman, Harry Federley, Erkki Kaila,
K- S. Laurila, Fredr. J. Lindström, Paavo Pirilä, Paavo
Virkkunen, Viljo Hytönen ja Kosti Kallio, tuomari E. Nyys-
sölä, kouluneuvokset /. H. Tunkelo ja S. Salmensaari, kir-
jailija Maria Stenroth, johtajat Hedvig Sohlberg ja Roope
Kojonen, maisteri Alli Kallioniemi, opettajat Frida Sjöblom,
Tiima Hainari, Agnes Hagman ja Esteri Pesola, pastori
K- K- Aro, tarkastaja O. Nieminen, lehtorit Eine Salonen ja
Paavo Mustola, emäntä Eveliina Ala-Kulju ja rouva
Amanda Vahander.



Kirjallisuuden julkaiseminen
Siveellisyyskomitea on toimittanut julkisuuteen seuraavat

kirjaset: Naispoliisikysymys, kirj. tohtorinrva Tiima Hai-
nari: Velvollisuutemme syyntakeettomia kohtaan, kirj. tri
Laimi Leidenius; Kansan terveys, kirj. tri Ellen Ahlqvist;
Nostattava työ nuorten naisten hyväksi, kirj. lehtori Eine
Salonen; Naiset ja siveellisyys, ensimäisen yleisen siveelli-
syyskokouksen pöytäkirja; Sukupuolisiveellisyys ja uskonto,
kirj. prof. Antti J. Pietilä sekä Taide ja siveellisyys, kirj. tri
Fredr. ]. Lindström.

Sanomalehtikirjoitukset
Siveellisyysasiaa on koetettu tehdä tunnetuksi myöskin

sanomalehtikirjoituksilla. Niitä ovat Komitean puolesta kir-
joittaneet m. m. t:rit Laimi Leidenius ja Paavo Virkkunen,
kouluneuvos /. H. Tunkelo, opettaja Maiju Kantele ja rou-
vat Tiima Hainari ja Alli Trygg-Helenius.

PELASTAVA TOIMINTA
Siveellisyystyön toista tärkeätä puolta, laitostoimintaa nii-

den yksilöiden nostamiseksi ja pelastamiseksi, jotka ovat
vaarassa joutua siveelliseen turmelukseen tahi ovat siihen jo
joutuneet, on Komitea pyrkinyt edistämään eri tavoilla.

Komitea on koettanut tehdä tunnetuksi nykyisen laitos-
toiminnan yhtenäisty ttämisen ja järkiperäisen järjestämisen
välttämättömyyttä ottamalla tämän kysymyksen käsiteltä-
väksi kaikissa yleisissä siveellisyyskokouksissa, julkaisemalla
pari asiaa käsittelevää kirjasta sekä kutsumalla Helsingissä
toimivia siveellisyystyötä harjoittavia yhdistyksiä yhteiseen
neuvotteluun tällaisten uudistusten tarpeellisuudesta sekä
niiden käytännöllisen sovelluttamisen mahdollisuuksista
näiden yhdistysten ylläpitämissä laitoksissa. Tässä kokouk-
sessa, joka pidettiin toukokuun 10 päivänä 1922, oli edus-
tettuna seuraavat yhdistykset: Helsingin Valkonauhayhdis-
tys, Suomen Valkonauhaliitto, Vankeusyhdistys, Pelastus-
armeija ja Emma Mäkisen turvakoti säätiö. Komitean ehdot-
tamia uudistuksia siveellisesti harhautuneiden hoidossa
pidettiin erittäin tärkeinä, mutta ehdotus uudistusten käytän-



nölliseksi toteuttamiseksi jätettiin kokouksessa edustettuna
olleiden yhdistysten tarkemmin harkittavaksi.

Vastaanottokotien ja työsiirtoloiden aikaansaaminen
Komitea on katsonut näiden laitosten perustamisen ja

ylläpitämisen lähinnä kuuluvan valtiolle ja kunnille ja on
siinä tarkoituksessa usean kerran vedonnut näihin hallinto-
elimiin.

Kuluvan vuoden alussa jättivät edustaja Mandi Hannula
ynnä 14 muuta kansanedustajaa Eduskunnalle anomuksen,
että Eduskunta ensi vuoden tulo- ja menoarvioon päättäisi
otettavaksi 300,000 mk. siveellisyysvalistustyötä sekä erityi-
sen vastaanottokodin perustamista varten Helsinkiin, johon
kerääntyy irtolaisnaisia kautta koko maan ja jossa he joutu-
vat pidätetyiksi.

Komitea anoi Vankeinhoitohallitukselta vapaaksi joutuvan
Lammin varavankilan rakennusten ja maa-alueiden luovut-
tamista työsiirtolaksi syyntakeettomille naisille, mutta ne
myytiin toiseen tarkoitukseen.

Äskettäin kääntyi Komitea Valtioneuvoston puoleen anoen,
että tämän vuoden kuluessa myytäväksi määrätyistä valtion
omistamista entisistä reservikasarmeista yksi tahi pari varat-
taisiin työsiirtolaksi syyntakeettomille naisille. Anomustaan
Komitea perusteli sillä, että niin pian kuin valtion asettama
komitea veneeristen tautien vastustamiseksi on saanut jul-
kaistuksi mietintönsä, jossa painostetaan valtiovallan tar-
mokkaita toimenpiteitä työlaitosten aikaansaamiseksi siveelli-
sesti harhautuneille naisille, tämä kysymys tulee muodostu-
maan meillä, kuten se Ruotsissakin on, päivän polttavaksi
kysymykseksi.

Laitostoiminnan tukeminen
Valtiovallan toimenpiteitä odotellessa on Komitea pyrkinyt

rahallisesti tukemaan nykyään toiminnassa olevia naisten
työ- ja turvakoteja. Komitea on myöntänyt avustusta seu-
raaville laitoksille:



Helsingin Valkonauhayhdistykselle maalaistyt-
töjen majaa varten 3,000: —

Helsingin Valkonauhayhdistykselle Emauskodin
laajentamiseksi 25,000: —

Emma Mäkisen säätiön Helsingissä sijaitsevalle
turvakodille kolmessa erässä 19,000: —

Pelastusarmeijan Turussa olevalle „Onnela"
turvakodille kahdessa erässä 15,000: —

Vankeusyhdistykselle Huopalahdessa sijaitsevan
vapautuvien naisvankien kodin uudelleen
avaamista varten 20,000: —

sekä seuraaville uusille yrityksille:
Oulun Valkonauhayhdistykselle vastaanottoko-

din perustamista varten vankilasta tahi sai-
raalasta pääseville tytöille 5,000: —

Kuopion Valkonauhayhdistykselle vastaanotto-
kodin avaamista varten 5,200: —

Kotkan Valkonauhayhdistykselle samaan tar-
koitukseen 10,000: —

Yhteensä Smk. 102,200: —

Työsurtolarahasto
Komitea on muodostanut työsiirtolatarkoituksiin käytettä-

väksi erikoisen rahaston, jota se on vähitellen kartuttanut.
Rahasto on nykyään Smk. 37,991:84.

MUUT TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET
Naispoliisiasia

Naispoliisien kiinnittäminen poliisilaitosten palvelukseen
on yksi siveellisyystyön tärkeimmistä tehtävistä. Komitea on
sekä sanomalehtikirjoituksilla että yleisissä kokouksissaan
koettanut tehdä tunnetuksi tämän uudistuksen tarpeelli-
suutta ja jättänyt poliisilaitokselle ja Valtioneuvostolle asiaa
koskevia kirjelmiä.

Keväällä 1922 oli rouva Tiima Hainari tutkimassa nais-
poliisityötä Englannissa. Tämän matkan välittömänä seu-
rauksena oli meillä laatuaan ensimmäisten



Naispoliisikurssien toimeenpaneminen
Ne järjestettiin yhdessä Suomen V'alkonauhaliiton kanssa

Komitean kustannuksella ja kestivät kaksi kuukautta, helmik.
19 p:stä—huhtik. 19 p:ään 1923. Kursseilla pidettiin 160
luentoa, tehtiin useampia käyntejä poliisilaitoksen eri osas-
toilla y. m. Osanottajia oli yhteensä 25, joista 9 jo toimii
naiskonstaapeleina eri osissa maata. Kustannukset kurs-
seista olivat Smk. 22,679:18.

Muutosehdotus avioliittolakiin
Lainvalmistelukunnalle jätettiin Siveellisyyskomitean puo-

lesta Komitean laatimat ja naisten yleisen siveellisyyskokouk-
sen hyväksymät avioliittolakiin otettavaksi tarkoitetut ponnet
edesvastuuntunteen herättämiseksi naisissa tuleviin sukupol-
viin nähden sekä sukupuolitautia sairastavien avioliittoon
menon estämiseksi.

JOHTOKUNTA
Siveellisyyskomitean johtokunnan muodostavat: tohtori

Laimi Leidenius puheenjohtajana, rouva Tiima Hainari va-
rapuheenjohtajana ja rahastonhoitajana, rouva Dagmar
Karpio sihteerinä ja muina jäseninä rouvat Siiri Tunkelo,
Anni Louhivuori ja Alli Trygg-Helenius.

VAROJEN HANKKIMINEN
Siveellisyyskomitean toimintaa vaikeutti usean vuoden

aikana varojen puute. Vasta sitten, kun Komitea alkoi jär-
jestää yleisiä koko maata käsittäviä rahankeräyksiä kunnal-
lisvaalien aikana, on Komitea voinut vähitellen ryhtyä toi-
mintasuunnitelmiansa toteuttamaan. Yleisiä keräyksiä on
järjestetty kolme eri kertaa, nim. vuosina 1920, 1921 ja
1922. Näillä keräyksillä on saatu varoja kaikkiaan Smk.
313,266:41. Kun Komitea kirjallisuusosioina, lahjoituk-
sina, kannatusmaksuina ja korkoina on saanut vastaanottaa
Smk. 39,104: 38, niin ovat Komitean tulot olleet kaikkiaan
Smk. 352,370: 79.



MENOJEN YHDISTELMÄ
Valistustyö: suoranainen 17,642:

VARAT
Työsiirtolarahasto 37,991:84

teiskuntaa läheltä koskevana kysymyksenä on tuleva.
Helsingissä, marraskuun 2 päivänä 1923.

Dagmar Karpio,
Siveellisyyskomitean sihteeri.

HELSINGISSÄ 1923
KESKUSKIRJAPAINO OY.

avustukset eri järjestöille 56,500: —

kirjallisuuden toim 17,653: 10
91,795: 10

Avustukset naisten suojakodeille 102,200: —

Naispoliisikurssit 22,679: 18
Keräysten toimeenpanokustannukset 36,566: 97
Muut menot 31,893:64

295,142:34

Käyttövarat 19,236:61 57,228:45
Yhteensä Smk. 352,370:79

Samalla kun Siveellisyyskomitea lausuu suuren kiitolli-
suutensa kaikille niille yksityisille henkilöille ja yhty-
mille, jotka ovat vaalilautakuntien puheenjohtajina ja jäse-
ninä, keräyksen järjestäjinä ja kerääjinä, julkisen sanan
käyttäjinä ja lahjoittajina antaneet tehokasta apuansa Si-
veellisyyskomitean toiminnalle ja sen kautta koko maan
siveellisyystyölle se rohkenee toivoa, että siveellisyysasia
ennen pitkää saa meilläkin osakseen valtion, yhteiskunnan
ja yksityisten puolelta kaikkea sitä huomiota ja rohkeaotteista
toimintaa, mikä sille laajakantoisena, koko inhimillistä yh-


