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Mihin naisten äänioikeus velvoittaa?

IVlvt 86 c>n tullut 8e suuri päivä! Riemulla tervekäimme
» « ML sitä, jota emme KoBkaan luulleet omien silmiemme
näkevän, emme omien korviemme kuulevan: Ltta Luomen
Bääävt vksimieliBeBti ja ilolla astuivat askeleen koko Luro-
pan, melkeinpä koko maailman eäelle, korottivat naiBen
a!ennuBtilaBtaan inmiBek3i, antoivat naiBelle oikeuäen tuoäa
ilmi oman ajatukBenBa ja tantonBa iBänmaamme vnteiBiBBä
aBioi3Ba, antoivat nakelle äänioi/ceucken.

I°ämä nuori, tuntematon pimeän ?odjolan kaukainen
KanBa, jonka olemana oloa tuBkin äBken vielä tieäettiin,
tämä suurien Burujen, kövnvväen ja kovien KokemuBten
kanaa aBtuu uljaana koko ylvään Zuropan eäelle. vanna
varttunut Luropa kulkee meiMn jäleBtämme taBoitettua
tietä, ja nainen konoaa ja ilimiBkunta vienee ja kansat kul-
kevät vieretvBten veljinä. . .

3e on Buuri, Buloinen Batu, tulevaiBuuäen tosi Batu.
3itä ajatelleBBa melkeinpä itkettää ilosta, Lmmenän äBken
Bit» osanneet aavistaakaan me tavalliset inmiset, muuta-

mat kaukokatseiÄmmat ainoaBtaan, tuntui niin luonnolli-
seita kaikki sellaiBena kuin oli: Mies nal!itBee ja jontaa,
nainen nöyränä vaieten aliBtuu.



kvvien kotien naiset. Vaan pimeimpäin kerros-
ten nainen painaa työtaakan alla nukkuvan katseensa mus-
taan maanan. elää orjana itse ja synnyttää maail-
maan uutta orjasukua, leipää, leipää! on känelle ainoa
elämän kysymys ja kun on leipää, on kaikki kvvin.

koko Zuropa kuuntelee ja katsoo, mitä antoi 3uo-
melle naisten äänioikeus, — katsoo sitä itselleen esimer-
kiksi. vastaus kuuluu: ei se antanut mitään, tai enin-

Imaiset! Ne vietämme ilojuklia kauniine pukeineen
ja otamme onnellisina vastaan onnittelulta, joita valtojen
valitut meille läkettävät. 110 asuu meiään mielissämme
ja meistä tuntuu kuin me olisimme taiBtelleet ja voittaneet,
vailika suurin osa meistä on enintään oäottanut. kun
ilon laineet asettuvat ja me astumme arkielämään, olemme
me taasen entisiä naisia, välinpitämättömiä, velttoja. Nei-
ään otsallamme on orjan merkki, meidän povessamme or-
jan mieli, tukansien vuosien painamana meikin, eivätkä
vapausliikkeen ensi aallot ole vielä voineet kuukäella
sitä pois.

Ne otamme vastaan äänioikeuden ilolla ja sitten me
lepäämme laakereillamme. Ne emme sitä käytä emmekä
siis tarvitse sitä. Ne kalveksimme julkista elämää taiste-
lumeen, me pelkäämme sitä ja pysymme siitä poissa. Ne
rakastamme mukavuutta ja koäin kiljaista raunaa. kun
mienet parveilevat mustina laumoina vaalipaikoille, kää-
rimme me raukassa lietemme luona, tai kakvipövclässä
istuessamme ikkunasta katsoen ikmettelemme sosialistinais-
ten suunsoittoa. l(otiliesi on lämmin, kakviseura niin su-
loinen ja maailmassa elämä kuten olla tuleekin. Niksi
me siis turkanpäiäen vaivautuisimme itse ja vaivaisimme
muita, lopulta me aivan unokciamme, että meillä sei-
!aiBta oikeutta an olemassakaan.



tään antoi valtioelämään kouran täyden naisia, jotka yksi-
naisina ja orpoina taitelevat aikansa edellä toisten kylminä
tuomiten katsoessa heitä.

Näinkö. naiBet?
Niin ennustavat monet ja enteet merkit

että niin tulisi käymään, lienee lupa Bilmätä mitä meillä
on ollut ja mitä me olemme olleet.

Lihan tuo naiBten äänioikeus ole aivan uutta. Onhan
meillä itBeämme elättävillä naisilla ollut ennenkin /cunnal-
iinen ää/lioi/cells, Alutta kuinka moni meistä on käyttänyt
sitä edes tärkeimpäin kunnallinen kysymysten kohdalla?
Li juuri kukaan. 'luskin me kaikki tiedämme edes sei-
laista oikeutta olevankaan. Lamoin edistysseuroissamme
on naisilla aina ollut sama oikeus avata BuunBa kuin mie-
nilläkin. Vaan KatBokaa ja kuulostakaa naisia Bekä pie-
nemmiBsä että tunatpäisissä KeskuBte!ukokouksiBBa> kun
uuäen aatteen intoa nenkuu ilmanakin ja Banat Bäkeninä
sinkoilevat — nainen vaan kuuntelee ja vaikenee, aivan
kuin ei koskisikaan tuo kaikki näntä. jos joku nuori
nenkusieluinen avaa suunsa, seuraavat liäntä usein ivasil-
mäykset ja Balainen Bupina ronkeuclen lanniBtaa.

BeuraukBet tä3tä ovat tuttuja, huolimatta 3iitä, että
me tyoBBä kannamme miesten rinnalla päivän kuorman ja
nelteen, menettelevät ne aivan kuin meitä ei ol>Bi olemaB-
- puhumattakaan ainaiBiBta esi,,mienistä" jolitokun-
nissa, on sekin tuttua, etteivät naiset johtokuntiin jäsenik-
sikään juuri kelpaa, eivätkä saa siten tilaisuutta itse ke-
liittyä eikä vaikuttaa yleisten asioiäen kulkuun, 'loäistuk-
sena tästä ovat melkein kaikki valistusjärjestöömme ja
puolueidenkin johtokunnat, sosialidemokraattisia piirejä lu>
kuun ottamatta.



Voimme sanoa: tämäkin toclistaa Belvästi, että mies
tantoa itsevaltiaana nallita ja jontaa. Olkoon niinkin, mutta
väitän kuitenkin niljaa, ettei kukaan mienistä kuulizi: 3yy
on Biinen zittenkin meiBBä itBLBBämme. kinakin raittius-
järjestön jontomienistä — Bamoin lienee muillakin aloilla
— tunnen monta lämminsydämistä kunnon miestä, jotka
harrastavat meidän 38iaamme enemmän kuin me itse ja
tarttuisivat vetää meitä mukaansa kaikilla mandolli3il!a kei-
noin — vaan aina vntä kuonolla mene3tvkBe»ä. NiBBä
ovat valiBtuneet, laajanäko'!Bet, tarmokkaat ja kyvykkäät
naiset? Vaikea niitä on löytää vaikka nuppineulan Kan3Ba
etBiBi, I'oäell>BuuäesBa on niitä kuitenkin enemmän kuin
näyttää olevan, B>llä väärä vaatimatlomuuB ja kiero yleinen

2>'voBtelu tekevät Ben, että meillä vielä nvvät pvBvvät
piiloBB2.

Nitä tuonun tulee, ettei naiBia jontokuntiin jouäu, on
Biinenkin BuoranaiB>n Bvv meiBBä itBLBBämme, »laiBianan
on tavalliBeBti ääneBtämäBBä jotakuinkin vntä paljon kuin
mieniä, ja joB me tantoiBimme, BaiBimme me kyvykkäät
naiBet etu-aloille aBetetukBi, vaan naiBllle juuri ei naiB-
-kelpaa. VkBimieliByyäen puute, pikkumaiBuuB
ja KateuB on Bik3i «minaiBta meille, onnan luonnol!iBta,
etteivät parhaatkaan mienet osaa valita luottamustoimiin
naisia, joicien mielipidettä aB>oiB3a eivät tunne, tuBkin tie-
tävät mitään ~kantaa" olevankaan, KoBka eivät Ke3kuBte-
lui3Ba Baa Bitä kuulla. — MainitBen näiBtä sen vuokBi,
KoBka pelkään panoin, että nuo seikat tulevat uuäen eäuB-
- vaaleiBBa Buru>lisella tavalla näkyviin.

/Nikä on syynä meiclän äänettömyyteemme yleißißßä
päivän Kysymykßißßä? Lyvimmät syyt ovat luonnolli3eßti
kaukaa liistoriallißi3ta ololßta etsittävät, niiltä ajoilta, jolloin
nainen orjana palveli mießtä. 3yytä on myößkin kasva-



tuksessa, vnteiskunta-oloissa ja yleisessä käsityskannassa.
Kaikki ne erikseen ja ynäessä kanlelitivat naisen nenkeä,
painavat katseen mustaan maanan ja siksi ms emme viitsi
ajatuksellamme tunkeutua asioiäen ytimeen, liikumme vaan
pinnalla päällisin puolin ja omistamme toki itserakkauden
anella onneksi sen verran kiitettävää itse arvostelua, ettemme
ilkeä punua asioista, joita emme ymmärrä, kuten mienet
kaikkitietäväisyyäessään usein tekevät, kuskin meillä itse!-
lämme eäes sitäkään olisi, vaan yleinen arvostelu, kai-
kessa ankarampi naiselle kuin mienelle, pakottaa meitä
vaatimaan itseltämme enempi.

Onko tuo äänettömyys ja välinpitämättömyys luon-
taista naiselle? Onko siitä pois pyrkiminen taistelemista
luontoa vastaan? Li, väitämme siinen me uuäen ajan naiset.
Biinen on vaan vienyt vuositunansien kuluessa orjan osa.

te mienet, jotka uuäen ajan airueina joukkoja jon-
äatte — oletteko tenneet kaiken voitavanne konottaaksenne
kenityksessä rinnallenne meitä, konottaaksenne rinnallenne
eäes sen ynäen ainoan, joka oman lietenne luona uuclen
suvun sielua luopi? Nairittelua, imartelua neitona, työtä,
ruumista riuciuttavaa, sielua näännyttävää työtä vaimona
ylenmääräisesti antaassa koclissa, jonka ilmareijäl ovat taa-
tusti tukitut taivallan tuulilta, työtä, kunnes kuintuu nai-
sessa inminen — se on naisen osa. te, neiään mie-
nensä, parnaat mienet, riennätte keveinä kuin kotkat vnä
eteenpäin ja ylöspäin.

tekisi mieli punua paljonkin siitä, mitä me naiset
olemme olleet ja miksi me olemme sellaisia olleet. Vaan
miksikä menneessä viipyisin nyt, kun kaikkien katseet tu-
levaisuuteen tälitäävät. laiset, me seisomme uuäen tär-
keän ajan kynnyksellä — tu/evaizuuteen on meiäänkin tän-
äättävä.



Joko kaikki on valmista nyt, kun naisten äänioikeus
on myönnetty ja korkeimmassa paikassa" vahvistettu?
Ei. Me emme tahdo muiden antamana armopalana omis-
taa sitä. Toiminnan, kyvyn ja kunnon kautta vasta me
sen omaksemme valloitamme.

Valtako vaan, itsekkäisyys ja kunnianhimoko ovat voi-
makkaimmat vaikuttimet olleet pyrinnöisBämme äänioikeus-
aBiaBsa?

Banovat monet, vaan me tieäämme, ettei niin
ole ollut, Ne tarvitBemme kunnalleen ja va!tioll>Ben ääni-
oikeuden jo ykBinlcertaisesti BikBi, että olemme i/lmi«iä,
vaikkemme ynäenlaiBia, niin kuitenkin ykäenarvoiBia mie»
lien KansBa. KoBka ykteizkunta meiltä veroja vaatii ja
velvoittaa Ben lakeja nouäattamaan ja tottelemaan, täytyy
meillä täydellinen äänioikeuB olla, vaikkemme Bitä KoBkaan
käyttäisikään.

Uutta 3ellaiBena ei 3e kuitenkaan merkitBiBi mitään,
olisi vaan uusi toäiBtuB meitä vaBtaan, ettemme mikinkään
kykene. Liksipä meiään täytyy valmistautua äänioikeutta
kunnialla käyttämään puktaiaen aatteiäen puolesta.

Mutta eikö ole samaa kuka puntaiäen aatteiclen puo-
lestä puliuu, olipa mieB tai nainen, Banovat monet.

Vaikka oliBikin sama itBe aBia!le, ei ole 8e Bama mei-
ciän asiallemme, ei yleisen inmisyyäen aBia!le. kauan
kuin nainen pysyy syrjässä ynteiskunta-elämästä, ei liäntä
ynteiBkunnan täyBiarvuiBekBi jäseneksi tunnusteta, ei voi
nän oäottaa sanoilleen arvon antoa ja oikeutta. Zitäpaitsi
käytännöllinen järki kenittyy ainoastaan käytännön kautta,
mutta käyttämätön rikkaankin Bielun kyky kuintuu dyö»
äytönnä inmiBkunnal!e korvaamattomaksi
on käynyt ja käy lukemattomain naisten.



Lttekö kuule, ettekö kuomaa, että yhteiskunta ja vai-
tioelämä kaipaa ja kutsuu naista työnön, vannaa murta-
vaan, uutta luovaan työnön. Mies ja nainen täydentävät
toisiaan, mieB on järkeä, nainen sydäntä — nuo ovat tun-
netuita totuuksia. Liksipä astukoot ne rinnatusten
kunta- ja valtioelämäänkin täydentämään yksipuolisia elä-
män käsityksiä, joiden tuloksena ovat oikeudettomat lait.
luokoon mies valtioelämään järkeä, tandon tarmoa ja nai-
nen sen onella lämpimän sydämensä suloa.

Zntä koti ja kotoiset velvollisuuclet! säikäntää moni
mallikelpoinen perneen äiti — jättääkö ne ja juosta maail-
malle soittamaan suuta?

ei! Me tanäomme korottaa koäin entistään kor-
keammalle. Olkoon se eäelleen vuorella vartiopaikka,
jonka pvnää tulta vaalii lemmellä armanin äiti. Olkoon
se satama, jonka ulkopuolelle tvrektvvät taistelut. Llköön
ronjetko kukaan koäin pynvvteen kajota.

Omana vakaumuksenani lausun vielä, että nainen,
jonka puoleen koäissa kurottavat pienet kätöset, muista-
koon aina, että nänen ensimäinen ja pvnin paikkansa on
kodissa. Koti ennen kaikkea osansa saakoon ja vasta tän-
teeksijäämä tulkoon vnteiskunnalle. on päinvastoin —

silloin kylvämme tuuleen työmme, emme silloin voi mi-
tään ekyttä ja lujaa elämässä luo6a. ?ämä koskee yktä
nyvin miestä kuin naistakin, sillä varmaa on, että sitä mu-
kaa kuin nainen vapautuu /co/ltullttomizta koäin kanleista,
tulee mies lähemmäksi kutia.

Mutta me tangomme myöskin kotikäsitettä laajentaa.
Li yksin pieni yksityiskotimme, vaan ykteiskunta, suuri
inmiskunta on meiään kaikkien koti. Biellä tukannet kur-
juuressa nääntyen odottavat apua. Liellä oikeutta oäotta-
vat lukemattomat, jotka kylmän järjen luoma valtiomanti



alisti voimatonna vääryyttä kärsimään. Mainitsen vaan
ihmisyyden suuret kysymykset, raittius-, siveellisyys- ja
rauhanaate — miten eri kannoilla niihin seisoo valistu-
nut siveellinen nainen kuin miesmaailma. Ja miten vai-
kea on parhaimpainkaan miesten vapautua niissä ympäris-
tönsä ennakkoluuloista ja erehdyksistä. Usea äiti saa kir-
velevin sydämin nähdä miten hänen puhdas ja hyvä lap-
sensa maailmalta tahraisena tulee. Se on siksi, että suuri
koti ei suojaa, laittaa vaan pauloja ja pyydyksiä heikkojen
poluille. Yhteiskunnan koko henki on pohjaltaan likainen,
saastainen se ilma, jota hengittävät herkimmillään olevat
nuoret. Äidillistä puhdistusta se kaipaa. Rientäköön nai-
nen työssä toteuttamaan mitä uneksinut on ennen. Vie-
kööt naiset, parhaimmat, puhtaimmat yhteiskunta- ja vai-
tioelämään terveitä, raittiita elämän käsityksiä. Luokoot
miesten rinnalla lakeja, joissa on ylinnä totuus ja ijankaik-
kinen oikeus.

Mainitsin jo ajatukseni äiäin sukteesta vnteiskunta-
elämään, 'lama ei suuresti muuta aBiaa. On neiäänkin
elämässään aika joko ennen tai mieluummin jälkeen arim-
man äitivcien ajan, jolloin voivat elämänsä rikkaat koke-
mukset vnteiskunnan nyväksi käyttää, elkäämme unon-
tako niitä naisia, joita pieni yksityiskoti velvollisuuksineen
ei koskaan siäo — monasti kyvykkäimpiä, tarmokkaimpia
nai3ia, joiclen mieli kaipaa toimintaa, aatos väljemmille ve-
sille liekkuen palaa, ällille on avoinna suur! ykteiskunta
kotitoimineen, taisteluineen. LlKööt ke enää katkerana
leoko ikäänsä elämän tykjyyttä ja kolkkoutta kaikerrelko
nyt, jolloin maailma avoinna oäottaa vapaata naista siunauB-
-työnön, yktsiskunnalliseen äitiyden työkön.



Olen tähdännyt koko ajan kysymystä kohden: mihin
naisen äänioikeus velvoittaa ? Se on tärkein yhteiskunnal-
linen kysymys, jonka nainen tällä kertaa itselleen asettaa
osaa. Ja jokaisen aikaansa ymmärtävän naisen on se
kysymys asetettava itselleen. Siksikin jo, että me ensi-
mäisinä Europan naisista äänioikeuden saavutimme, on
meidän valmistauduttava kunnialla kulkemaan toisten edellä,
ettemme naisten äänioikeuden asiaa häpeään saattaisi.

/Vlutta BikBi KxetäkBemme, on meiclän taiBtaiBekB> B>ir-
rettävä muotilenäet Bvrjemmälle ja nuvitukBet autettava
alemmille sijoille. Vakava työ KutBuu ja velvoittaa jokaiBta
meitä kenittvmään itBenäiBekBi inmiBekBi, joka ajattelee
omilla aivoillaan ja BeiBoo omilla jaloillaan, BellaiBekBi
KedittyäkBemme tarvitBee meiään väBvmättä kaikilla mak-
Äo!li8i!Ia keinoilla nankkia tietoja vnteiBkunnal!iBiBta KvBv-
mvkBiBtä, ja Benän on nelppoa jo nykyään. lNeiään täytyy
avartaa ajatuBmaa!lmaamme, KvpBvttää Bitä Ke3ku3teluiBBa
toiBin ajattelevien KanBBa vkBitvitviBeBBä ja vleiBesBä elä-
mäBBä. 3ittenkin on nainen pvBvvä naisena ainoastaan,
jonka mieli on kaikelle innimilliBelle naiselliBen nerkkä ja
lämmin, "lai oikeammin Benkautta juuri on naiBeBBa kir-
KaBtuva korkeampi naiselliBuu3.

Olen pukunut koko ajan jonkun verran BiviBtvneen
naiBen kannalta. MrjeBtvneen tvöväeBtön valveutuneet
naiBet ovat intonsa ja narraBtuk3ensa kautta osoittautuneet
o!evanBa näissä asioiBBa Belvillä paljua paremmin kuin n,

8. porvaril!iBet ja yläluokan naiset. Nutta on vielä paljon
naisia, joilla asiaBta ei ole aavistustakaan, jotka eivät tieää
sen neitä tarkoittavankaan. Mtämmekö me nuo pimeim-
päin kerrosten raatajanaiBet asialle vieraakBi ja kylmäksi?

Li! On saatava kaikki manäolliBet naisvoimat liereille
aluk3> täBBä 28ia88a. I°uota voimaa uinuu äärettömästi



korpiemme kätkössä, Meidän on heille vietävä se vähä
tieto, jonka itse omistamme asiassa. Olisi saatava ennen
ensi vaaleja naisten äänioikeuksiapa voimakas herätys-
liike, joka ulottuisi yli maan pimeimpiinkin soppiin. Miten
se on mahdollista? Yhteistyön avulla ainoastaan.

Uneksin, että olemme vaan ihmisiä kaikki ilman
ylä- ja alaluokkaa, naisia, joita liittää yhteen yhteinen ilo.
Silloin tiedän mitä me tekisimme. Muodostaisimme jon-
kunmoisen väliaikaisen naisten äänioikeusliiton. Se ei
olisi minkään puolueen, vaan liitto, johon yhtyisivät eri
puolueiden ja eri kansankerrosten asiaa ajattelevat naiset
puoluenäkökannoista huolimatta. Liiton tarkoitus olisi yk-
sinomaan juuri naisten äänioikeuden tutuksi tekeminen.
Sitä varten levitettäisiin lentokirjallisuutta, pantaisiin toi-
meen kaupungeissa ja maaseuduilla naisten kokouksia,
joissa esitelmillä ja keskusteluilla selvitettäisiin esim. mitä
merkitsee naisten äänioikeus ja mitä hyötyä siitä on, mihin
naisen äänioikeus velvoittaa, miten voisimme äänioikeutta
parhaiten käyttää j. n. e. Liitto ottaisi myöskin selkoa
ja sopisi yhteisessä kokouksessaan, jossa eri seutujen ja
eri piirien edustajia olisi saapuvilla naisedustaja-ehdok-
kaista ja innostaisi lentolehtisillä v. m. sydänmaaseutujen-
kin naisia ottamaan osaa vaaleihin. Juuri nais-ehdokkaista
yhdessä sopiminen niin pitkälti kuin se olisi mahdollista
ja jos se sitä ensinkään olisi, olisi kuitenkin sangen tärkeä
käytännöllinen toimenpide. Ilman sitä tulee naisehdokkaita
eri paikkakunnilta joko liian paljon tai liian vähän, äänet
hajaantuvat ja seuraus on, ettei tule valituksi ketään.
Vähä ja varmoja, kyvykkäitä, tarmokkaita, jotka tietävät
mitä tahtovat ja rohkenevat mitä oikeaksi ymmärtävät,
naisia, joilla ennen kaikkea on korkea moraali. Mieluum-
min liian vähän kuin liian paljon. Suurempi voitto on



asiallemme, jos ensi kerralla eduskunnassa istuu viisi
kykenevää, kuin 50 vähäkykyistä naista.

Kuten sanottu, liitto olisi ainoastaan väliaikainen. 8e
voisi livvinkin pian lopettaa työnsä, vaan vanatpa siitä,

joutaisi vaikka salaman tavoin sammua, kunnan olisi
netkisen syäämiä sytyttänyt, nerättänyt naista ajattelemaan
inmisvelvollisuuksiansa.

Olisiko tämä samaa kuin muutamalla tanolla kummit-
televa ~naispuolue"? Zipä suinkaan, puolueen lentävä-
nän lienee ajaa vnteiset onjelmakvsvmvkset ykäessä lop-
puun. liiton asia olisi nyt vaan ensimäinen
nerätvstvö, liikkeelle nvkäseminen asiaa ajattelemaan ja
sitten jatkaisi kukin suunnallaan, omalla tavallaan, omine
erikuiskarrastuksineen. Mitä muuten tuonon kummittele-
vaan puolueeseen tulee, lienee se manäotonta. Inmisiänän
me ennen kaikkea olemme ja innimilliset kysymykset liit-
tävät meitä valtiollisessa elämässäkin miesmaailmaan tais-
telemaan neiään rinnallaan, eikä keitä vastaan, inmiskun-
nan onneksi.

kiille, jotka löytävät ekäotuksesta »pui-varillisten svatin"
ja tantovat sen ennakkoluuloilla tieti kvljätä, sanon ja
eäeltäkäsin: ekäottakoot lie kävtännöllisemmän, paremman
naisten nerätvstavan, niin mielikvvällä sen nvväksvnemme.
'larvitaannan kaikki manäolliset nerätvskeinot, tulkoot ne
mistä takansa, pääasia un, että koetamme kaikki mitä
voimme saadaksemme manäallisimman kaikki naiset aikan-
sa vaatimuksia ymmärtämään. Li ole tämä puolueasia,
vaan vleisinmisvväen suuri asia. Lmmekö siis voisi puo-
lue-elämän pyörteessä niukan pysäntyä, me naiset, ja koet-
taa toisiamme inmisinä ymmärtää. Lmmekö voisi koota
voimiamme netkeksi tuon tärkeän kysymyksen ympärille.
Varmaa vaan lienee, että voimia kokoomalla voittaisimme



tuoBBakm 2513882 paljoa enemmän kuin toimimalla kukin
ei->ksSsn vkBitviFinmiBinä tai puolueina.

Menneisyyden historia on miesten. Tulevaisuus on
yhteinen naisen ja miehen. Se on oleva ihmiskunnan
ihmistymisen historia. Sen luojaksi kutsuu meitä uusi
aika. Mutta ymmärtäkäämme ennen kaikkea miten paina-
van syvästi se velvoittaa meitä jokaista.



Maisten raittiustyön alalta
on tänän aBti KuBtannukBe!lamme ilmeBtvn>t!

Yhdeksännentoista vuosisadan ristiretki. Piir-
teitä Valkonauhaliikkeen historiasta. Kate Lundénin y. m.
mukaan esittänyt Maiju Helenius. 83 siv. Hinta l mk.

Hilda Hellman. Elämäkerrallisia piirteitä. Kokoili
Albert Fr. Svanljung. Muotokuvalla. 89 siv. Hinta 1 mk.

On ruotBikBi.
Koti ja juovutusjuomat. Esitelmissä esittänyt B.

C. Rodhe. 129 siv. Hinta l mk. 25 p.
Naisten raittiusseura Amerikassa. Esitelmä pitä-

nyt M. Johnsson. Hinta 10 p.
Naisen tehtävä raittiustyössä. Esitelmä kirjoit-

tanut Maria Stenroth. Hinta 10 p.
Alkoholi ja perinnöllisyys. Esitelmä pitänyt Selma

Lilius. Hinta 10 p.

Tehtailijan perillinen. Raittiusromaani. Kirjoitta-
nut Naivina Bråkenhjelm. 161 siv. Hinta 2 mk.

I'äBBä KirjaBBa Bujuvan kertomukzen muoäoBBa KiiBitel-
lään 3opiiko raittiuBmieli3en na>Ben m!BBään
tapaukBLBBa mennä naimisin alkonoliztimienen KanBBa.

NlllBen on piäettävä nuolta, että nänen
kotipaikallaan tutuBtutaan Beuraaviin /?aittlucien VÄän'en
KuBtantamiin nuomiota kerättäviin vuorokeBkuBteluikin:

Raittius ja rakkaus. Kirj. Anja Tuulonen. Hinta 20 p.
Naiset mukaan. Kirj. Kaarlo Hammar ja Pelas-

tettu elämä. Hinta 20 p.

Silmät auki. Kirj. Anja Tuulonen. Hinta 20 p.
01uttel,tlliljan t?tär. Kirj. //elmi Feiin. »inta 20 p.



on tänän asti kustannuksellamme ilmestynyt:

kirj, tontori MllHc lointa 20 p.

RAITTIUDEN YSTÄVILTÄ
HELSINGISSÄ.

SIVEELLISYYSKIRJALLISUUTTA
Varjele sydämesi. Mietelmiä sukupuolisiveydestä.

Kansan luettavaksi kirj. pastori K. R. Kares. 64 siv.
Hinta 75 p.

Kokoelma siveellisvvskertomuksia, kirj.
>in/a tuulonen. 107 Liv. Kansilenti koristeltu, l mk. 50 p.

Tiede ja siveellisyys, kirj, Lausannen yliopiston
fysiologian professori A. Herzen. Varustettu Berlinin yli-
opiston rehtorin Adolf Harnackin ja Wienin yliopiston filo-
sofian professorin Franz Brentanon kehottavilla alkusanoilla.
24 siv. Hinta 30 p.

Vanhempien, opettajien ja pappien vaikutus
nuorison siveellisyyteen, kirj. saksalaisten kasvatus-
laitosten johtaja J. Ziegler, suom. pastori K. R. Kares. 32
siv. Hinta 30 p.

llouluiBBamine, kirj, tontori
28 siv. ttinta 30 p.

Alkoholin vaikutus eri sukupuolien välisiin
suhteisiin, kirj. tohtori Hedvig Bleuler-Waser. Hinta 10 p.

Miehuuden kirous, kirj. pastori Henry Darley, suom.
tohtori Väinö Borg. 40 siv. Hinta 40 p.

ja »iveellisvvs, kirj. pastori /l.
27 siv. tainta 30 p.

osallisuus sukupuolisiveettömvvteen.

Naittiusja siveellisvvs. Lausuntoja. 27 siv. lointa 20 p.
Bilmät auki! Vuorokeskustelu. Kirj. /tn/a tuulonen,

«inta 20 p.

Koko tämän sarjan, josza tätä aikamme suurta kysy-
mystä mitä monipuolisimmin valaistaan, saa kukin posti-
vapaasti luokseen 4 mk. 50 p:lla





SOSIALISMIA,

kirjoittanut Hilda Käkikoski. 51 siv. Hinta 60 p

YHTEISTYÖSSÄ.

Kirjat saadaan lähimmästä kirjakaupasta
sekä tilattaessa suoraan

RAITTIUDEN YSTftVILTft Helsingissä.

Seuraavat aruokkaaf nykyajan rientoja käsit-
televät kirjat ouat jokaisen suomalaisen

tunnettavat:

esittäneet Väinö Voionmaa ja Matti Seppälä. 103 siv.
Hinta 1 mk. 25 p.

'lama paljon piäettv kirja KäBittää Beuraavat luvut:
Nitä 808iaIi8tit vaativat. — 808iali8mi. —

3uBial!äomc>kratia ja KriBtinuBllo. — KanBa!liBuuBkvBxmvB
ja 808iall8mi. — NaittiuBlii!io ja 808iali8mi. — 3o3ia!iBta
val>BtuBta.

Lasten kasvattajille Suomen kodeissa,
?ämä Banc>ma!ekä!BtöBBä varBin kiitettäviä arvc»Bte!uja

o3akBLLN Baanut kirja BiBältää luvut: KaBvatuB —

KalliB aBia. — — l<un lapBi oppii pukuinaan.
leikki ja työ. — Luonnon KaunsuB. — KaBvatuB ja vk-
teiBkuunallinen KyBvmyB. — BääBtäviiiBvvs ja raittiuB, —

Kuu!iaiBuuB ja avuliaiBuuB. — Omatunto ja humalan Bana.
— Vntei3tvönon.

Raittiuden Ystävien julkaisu. Sisältää raittius- ja siveelli-
syysasiaa käsitteleviä kirjoituksia m. m. professori Taavi
Laitiselta, tohtori Max Oker-Blomilta, lehtori Ivar Wilsk-
manilta, johtaja K. Verkolta, piispa Juho Rud. Forsmanilta,
tohtori K. J. Jalkaselta, pastori K. R. Karekselta, rouva
Alli Trygg-Heleniukselta, kirjailija Santeri Alkiolta, kirjaili-
jatar Marja Salmelalta y. m. Kaikkiaan sisältää kirja
116 sivua ja 2 kuvaliitettä. Hinta 1 mk. 50 p.


