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Noijalaiilen runoilija Jonas Lie
lausui terran: »Kaikesta siitä suu-
resta, mitä on tapahtunut wiimeisi-
nä »vuosikymmeninä, on naisten wa-
pautus merkillisintä. Herätyshuuto
on kaikunut puolelle ihmiskunnalle,
s? on tähdännyt kaikkea, mikä ennen
oli wain hämärinä tunteina ja woi-
mina sydämessä, se on luonut uuden
suwun, joka näkee uusilla silmillä,
tarttuu työhön uusin woimin ja roh-
kein mielin."

tyksen. Ani harwoin sai tyttö oppia
jotain ammattia, jolla woisi tulewai»
suutensa turwata. Wielä harwem-
min ajateltiin, että hän saisi tyydyt-
tää tiedonhaluaan, että myöskin hä-
nen sielussaanpiili siemeniä, jotkaai
noustaan odottiwat herätystä kehitty
äkseen woimaksi. Jos Vanhemmilla
oli lahjakas tytär, suriroat he usein
enemmän kuin iloitsiroat. Ia jos
nainen taas joskus särki ne kahleet,
jotka häntä sitoimat, kohdeltiin häntä
iwallu, tai tuomitsi häntä ankarasti
yleinen mielipide.

Kenellä on enemmän syytä muis-
taa näitä runoilijan sanoja kuin
Tuomen naisilla? Ei ole monta
kymmentä muotta kulunut siitä, kun
naiset meidän maassamme eliroät
syrjäytetyssä, unohdetussa asemassa.

Syrjäytetystä, unohdetusta ase-
mastaan on nainen wiime wuositym-
meninä wähitellen, mutta warmasti
kohonnut. Lukuisissa yhteiskouluis-

Io lapsena kodissa sai tyttö tuntea samme ruwettiin kaswattamaan wel-
olcwansa wähemmän tärkeä kuin jeä ja sisarta rinnakkain, yhä ylei°
weljensä. Wanhemmat usein lai- semmäksi tuli se käsitys, että tyttöjen-
nnnlöiwät hänen kaswatuksensa woi- kin piti saada jotain oppia, jott'ei°
dakseen sen sijaan antaa pojilleen wät täysi-ikäisinä jäisi muitten elä-
mahdollisimman hywän koulusiwis°!tlttäwiksi. Niille, jotka korkeampaa



ölnnioikeus on tähän asti häämöit-
tänyt naisille kauniina, monelle ehkä
kaukaisenakin päämaalina. Tästä
lähtien ei se enään ole meille pää-
maalina, se on meille wälikappalee-
na, millä woimme isänmaatamme ja

siwistystä etsiwät, awautui yliopisto
Käytännöllisemmät luonteet työsken-
teliwät polyteknikumissa miestoweri-
cnsa kanssa rinnakkain. Dhä lukui-
sammat työalat awautuiwllt naisille,
wapaa kilpailu syntyi miehen ja nai»
sen wälillä monellakin alalla. Tuli! kansaamme palwella. Sillä isän-
tawakfi, että naiset sanomalehdissä,
esitelmissä ja teskustelukokouksissa
lausuiwat julki mielipiteensä ja poh-
timat yleisiä kysymyksiä. Naista ei
llnään käynyt syrjäyttäminen, häntä
kutsuttiin toisinaan luottamustoi-
miinkin. Itsetietoisuuteen kohonnut
Suomen nainen waati wiimein it-
selleen täydet kansalaisoikeudet: ää-
nioikeuden, waalikelpoisuuden. Tä-
mä waatimus oli hiljalleen syntynyt
naisen aseman kohotessa, se oli ren-
gas kehityksen kulussa. Jotenkin sa-
maan aikaan rupesiwat kansan poh-
jakerrokset waatimaan yleistä ääni-
oikeutta. Tämä liike joudutti nais-
tenkin asiaa. Meisen äänioikeuden
periaatteita käsiteltäessä selmisi yhä
useammille, että äänioikeus ei olisi
yleinen, jos puolet kansastamme, nai
set, olisiwat jääneet siitä osattomiksi.
Vi ole äänioikeus yleinen, jos kaikki
miesopettajat omat äänioikeutettuja,
waan ei yksikään naisopettaja, kaikki
miestelegrafistit, maan ei yksikään

maan onnea tämäkin oikeus tarkoit-
taa. Ihanteellisiin, ei itsekkäisiin
tarkoituksiin tulee Suomen naiset
äänioikeuttaan käyttää.

Jos näin korkeaksi arwostelemme
tehtäwäämme täysiwaltaisina kansa-
laisina, mitkä owat ne welwollisuu-
det, joita uudet oikeutemme tällä
hetkellä meille asettamat? Eräs his-
torian jaloimpia naisia, Jeanne Ma-
ria Roland, lausui kerran: ~los tah-
dot suurta asiaa palmella, niin katso,
että itse olet jalo!" Luulen, että
Suomen naisten ensimmäinen mel-
wollisuus tällä hetkellä on: itsensä
kasmattaminen uusia kansalaiswel-
wollisuuksiaan warten. Meissä nai-
sissa saa eduskunta ainoastaan lain-
säatämistyöhön tottumattomia woi-
mia. Meiltä maaditaan sentähden
huolellista, uskollista malmistusta,
jottei se lisä, jonka eduskunta meis-
tä saa, olisi armoton koru, joka ei
mitään korkoa kanna. Meidän on
perinpohjaisesti sywentyminen mo°

naistelegrafisti, mieslääkärit, maan j neen kysymykseen, joka tähän asti,
ei naislääkärit, mieskauppiaat waan ! tunnustakaamme se, on ollut monen
ei naiskauppiaat, räätälit, waan ei! naisen harrastuspiirin ulkopuolella,
ompelijattaret j. n. e. Ihdenwertai- Silla se asema, jonka seka laki että
suuden kauuis periaate pääsi eheänä! wallalla olewat tawat owat osoitta-
woitolle, kun wiime waltiopäiwillä ! neet naiselle, on waikuttanut siihen,
kansan edustajat soiwat naisillekin! että me naiset monessa suhteessa o-
täydet kansalaisoikeudet. lemme jääneet miesten jälkeen. Meil-



lälin on syytä sanoa, niinkuin Uus- Nurjan suurin runoilija, Henrik Ib»
traaliau naiset sanoiwat tullessaan
äänioikeutetuiksi: ~Tähän asti on
»vaatimuksemme kuulunut: tehkää
meille oikeutta, oikeutta ja taas oi-
keutta. Tästä lähtien on tunnussa-
namme olema: kaswatusta meille,
kaswatusta ja taas kasmatusta."

sen, sanoo naisista: ~Ihteiskunnan
tuki olette te naiset." Jos todella
tämän ylewän kiitoksen ansaitse»!
me, täytyy meidän pystyä tuomaan
ftolitilliseenkiu elämään parantawa
lääke, puhdistama woima. Meidän
naisten kortein ja tallein welwolli-
suus on: walmistaa sijaa ihanteelli
mudolle politiikassakin, saada
liset näkökohdat wallitseniaan myös
puoluetaistelussa.

Moni ehkä sanonee: ~Koska nai-
silla ei mielä ole lainsäätämistyössä
tarpeellista kokemusta, koska naiset
tunkemat, että he wiclä tarwitsewat
walmistumista uäihiu tehtäwiin, on
Parasta, että he mielä omat ottamat»
ta »välillisesti osaa tähän työhön.
He woiwat kyllä äänioikeuttaan käyt-
tää, mutta eiwät »vaalikelpoisuut-
taan." Luullakseni ei kuitenkaan saa
näin ajatella. Sillä woimmeko kos-
kaan kokcmnsta saamuttaa, ellemme
saa olla mukana työssä, pääsewätkö

Jos siitä lähdemme, että eetillis»
ten näkökohtien tulee määrätä toi-
mintamme, omat ne otettamat huo-
mioon ensinnäkin, kun me naiset
määrittelemme suhteemme eri puo-
lueisiin. Eetilliset näkökohdat estä-
wät meitä liittymästä puolueeseen,
joka takamuosina loukkasi kansamme
eetillistä tunnetta, joka saarnasi lain

woimanune kehittymään, ellei niitä! rikkomista ja orjuuden mieltä, joka
käytetä? Ainoastaan työssä moi ky- antoi pois mitä kansa piti kalliina,
kymmc kaswaa, Moimainme tvarttu- joka syrjäytti äitinsä kielen ja tawai-
!uat wasta kun ne ponnistuksiin li muukalaisia, outoja kirjamia, joka
jännitetään. Niin lainsäätämistyös-! saattoi Suomen kansan häpeästä Pu-
sa kuin muissakin toimissa. Rohke-! »astumaan ja surusta itkemään. —

nen sitä paitsi uskoa, että meillä nai-! Sosiaalidemokratisesta puolueesta c-
silla, Maikkakin kokemattomia, waik
kakin enskertalaisia, nyt jo on
wämuic Suomen uudessa
nassa. On usein sanottu, että Poli
tiikka on tullut myrkyksi, joka sekoib
taa aiwot, hämmentää oikeudenkäsib
teet, riistää ja heikontua sielun Moi
mia. Puolueet taistelemat maa-rau
kasta, itsekkäiset pyrinnöt omat mää-

roittaa meidät se suwaitsemattomuus
se yksilön mapauden sorto, se luokka-
miha, jota tämä puolue kylwää. Em-
me myöskään moi hymäksyä niitä me
risiä, wäkiwaltaisia keinoja, joita tä-
män puolueen jäsenet omat käyttä-
neet, — On wielä ruotsalainen kan-
sanpuolue. Sen kanssa työskente-
limät Suomen oikeutta palwelewat

rääwinä, halpamaisia keinojakin! suomalaiset naiset sortomuosina yh°
käytetään. Jos todellakin näin on, z dessä. Mutta nyt, kun ulkoapäin uh-
on uudistus, puhdistus tarpeellinen.! kaawa waara on torjuttu, käywät



tiemme erillään . Naisinkin sen hämpänä tuin miehiä, epäkohtia,
jälkeen kuin tämä puolue on järjes-, jotka naisen sydän aawistaa pikem-
tynyt yksinomaan ruotsia puhumien! min kuin miehen silmä niitä näkee,

kansalaisten etuja walwowaksi puo- ! Näitten kysymysten onnelliseen rat-
lueeksi, joka muuten suurissa yhteis- kaisemiseen tulee meidän ensi snas»
kunnallisissa kysymyksissä ajaa taan-! sa waikuttaa, niihin pääharrastut-
tumuspolitiikkaa, eiwät edistystä semme kohdistumat. Jo on nuor»

harrastamat suomalaiset naiset löy- suomalainen puolue ottanut ohjel-
dii tämän ryhmän kanssa mitään > maansa kysymyksen, jossa meidän,
yhtymäkohtia. He liittymät siihen! niin arwelen, tulisi lausua painawin
puolueeseen, jonka lippuun on kirjoi-! sana. Tämä kysymys koskee naisen
tettu »laillisuus ja edistys". Puolue, oikeusaseman parantamista. Nuor-
jonka tunnussanana on ~edistystä! suomalainen puolue on, niinkuin
laillisuuden pohjalla" on walinnut tiedämme, jättänyt senaattiin ano-
ihauteellisen päämaalin ja asettunut > muksen komitean asettamisesta, jon-
cetilliselle pohjalle. Tästä puoluees-jka tulisi walmistaa naisen oikeus-
ta, nuorsuomalaisesta puolueesta, on i aseman parantamista tarkottawia
äsken sanottu, että siihen kuuluu
ivaan tiedemiehiä, runoilijoita ja
taiteilijoita. Tätä sanottiin pilkalli-
sesti, ylenkatseella. Mutta woiko
puolueelle parempaa kiitosta lau-
sua? Tiedemies, hän etsii totuutta;
runoilija kuulee kansansa sydämen
sykkimän, taiteilija kansansa kaune-
uden kaipuuta tulkitsee. Jos Suo-
men tiedemiehet, sen runoilijat, sen
taiteilijat tätä puoluetta lähellä sei-
sowat, todistaa sekin, että tämä puo-
lue on totuutta lähempänä, on kan-
san omaa henkeä lähempänä, on
ihanteellisuutta lähempänä kuin
muut puolueet. Siihen puolueeseen
liittykööt myös Suomen naiset!

lakiehdotuksia. Puolue katsoo siinä
suotawaksi 1) että naisille myönne-
tään samat oikeudet kuin miehille
kunnalliseen waalioikeuteen ja Maa-
likelpoisuuteen nähden;

2) että miehen edusmiesoikcus
waimonsa persoonaan nähden olisi
poistettawa ja waimon oikeus omai-
suuden omistamisen ja hallinnon suh
teen sekä hänen määräysMaltansa
lapsiin nähden laajennettaisiin tasa-
puolisuuden periaatetta noudatta-
malla.

Minun ei tarwitse tässä huomaut-
taa, kuinka lähellä sydäntämme tämä
kysymys on, kuinka kauan naisten
puolelta näitä parannuksia on toi-
Mottu. Senjalleen kuiu nainen on
saawuttanut waltiollisen äänioikeu-
den, Maatii johdonmukaisuus, että
nämät toisetkin muutokset hänen a-
semaansa nähden toimeen pannaan.
Ei olisi johdonmukaista, jos maltiol-

Woiko sitten ajatella, että meillä
naisilla olisi jotain erityisiä puolia
puolueemme ohjelmassa walwottawa
ua? Niitä epäilemättä jo on, ja tu-
lee ehkä olemaan Mielä useampia.
x)n tysymytM, jotka oma naisia la-



lisesti täysiwaltainen nainen ei olisi erehtyä. Se on kysymys suojcluslais-
sitä kunnallisen itsehallinnon alalla,
jos nainen eduskunnassa saisi kan-
saansa edustaa, mutta awioliitossa
olisi persoonan arwoa wailla. Wa-
littuna kansan edustajana hän sil-
loin olisi, eduskunnan kokoontuessa,
wclwoitettu jättämään kotinsa ja per
hcensä, mutta awiowaimona ei hän
saisi ilman miehen antamaa lupaa
passia pienintä ulkomaanmatkaa

ta naisten työaikaan nähden. Mei-
dän työwäensuojeluslaki wuodelta
1889 rajoittaa työwapauden ainoas-
taan siinä suhteessa, että 18 ikäwuo-
den alla olemien henkilöin työpäiwä
on lyhyempi kuin aikaihmisten, ja
on heiltä yötyö kokonaan kielletty.
Täysiikäinen nainen taas on aitvan
samassa asemassa kuin täysiikäinen
mies eikä hänen toimintatvapaut-

»varten. Kansan edustajana saisi tansa millään erikoismääräyksillä ra-
han koko maata, kansaansa koskemis-
sa kysymyksissä mielipiteensä lausua,
mutta awiowaimona ei hän yksinker-
taisissa simiilioikeudellisissll asioissa
saisi omasta puolestaan »vastata ei-
kä kantaa. Kansan edustajana saisi
ha» päättää esim. uusien rautatei-
dcu rakentamisesta, mutta awiowai-
mona ei hän ilman miehensä luwat»
ta saisi talon tawaroita myydä, ei

joiteta. Mutta w. 1902 antoi halli-
tus Teollisuushallituksellekäskyn yk-
sissä neuwoin toimikunnan kera, jo-
hon kuuluisi sekä työnantajia että
työntekijöitä, panna toimeen kuto-
mateollisuuden työoloja koskema tut-
kimus. Niitä kysymyksiä, jotka toi-
mikunta otti käsitelläkseen oli myös
kysymys naisten yötyöstä. Kysymys
on siis meidänkin maassamme »vi°

tai »velkaa ottaa, ilman miehen suos-
tumusta ci sopimusta tehdä. Kan-
san edustajana saisi hän päättää
maan koululaitosta, koko kansan si°
wistystarpeita koskewista asioista,
niutta awiowllimona ei hän saisi o-
mien lastensa kaslvatuksesta määrä-
tä, ainoastaan neuwonsa antaa.
Naisten etupäässä olisi mielestäni

talon hywaksi mitään »velaksi ostaa Areille pantu. Suojeluslain puolta-
pääwaatimuksct owat 1) että

naista kielletään työtä tekemästä jo-
ku aika ennen ja jälkeen lapsen syn-
nyttämisen: 2) että yötyö naiselta
kokonaan kielletään.

Mitä ensimmäiseen ehdotukseen
tulee ci luullakseni sen tarpeellisuu-
desta olla eri mieltä. Kuitenkin on
katsottaiva, että nainen sairausapn-

uudessa eduskunnassa »vaikuttami» kassoista, joita »valtio runsaasti a-
nen siihen, että ne muutokset, jotka wustaa, saa korwauksen siitä ajasta,
naisen oikeusaseman parantamiseksi jolloin hän itse on ollut työnansiosta
ttbdään, olisiwat niin täydelliset, pois suljettu. Toisesta kysymyksestä
niin ehyet kuin suinkin. > taas saattaa olla eri mieltä. Ne

Wielä on kysymys, joka etupäässä jotka »vaatiwat naisteu yötyön pois-
koskee naisia, ja johon heidän sen- tamista, huomauttawat tämän työn
tähden pitäisi erityisesti koettaa »vahingollisesta »vaikutuksesta sekä



lcrwcyocn että siweellisyydcn kannal- me, työwoimamme ja työhalumme
ta. Naisen heikompi ruumiinraken-
ne ci siedä yötyön rasitusta, minkä
huomaa siitäkin, että niissä maissa,
joissa on pantu toimeen naisen yötyö-
tä kostewa kieltolaki, on kuoleman-
prosentti naisten keskuudessa alen-
nut. Wielä tuodaan esiin yötyön
hajoittawa »vaikutus perhe-elämään;
toti ja lapset jääwät hoitoa ja huo-
lenpitoa waille, kun waimo, joka on
ollut työssä yöllä, päiwällä etsii le-
poa.

»inkaan. Tämä sama wapaus on
suotmua myös tehtaassa työskentele-
wälle naiselle. Sulkuja hänen työha
lulleen ei saa panna. Qn kyllä luul-
tawaa, että jos asiata walaisematta
kyisyisi työläisnaiselta, tahtoisiko
hän lakisäädöksen kautta päästä yö-
työstä, niin wastaisi hän siihen
myöutäwästi. Eihän kukaan yötyö-
tä rakasta. Mutta hän tekisi sen
syystä, ett'ei aina huomaisi, että tä-
mä laki monessa tapauksessa riis-
täisi häneltä tilaisuuden niyös päiwä
työhön. Niissä tehtaissa, joissa yö-
työtä harjoitetaan, on työ jaettu
wnoroihin, niin että joka toinen Wiik

Tämä kaikki woipi olla totta. Ei
ole kiellettäwissä, ctt'ei perhe-elämä
larsisi siitä, että jokunensen jäsenis-
tä — olkoon hän sitten toista tai
toista sukupuolta — työskentelee öi° to on päiwätyötä ja joka toinen wiik-
siu ja nukkun päiwisin. Mutta min- ko yötyötä. Wuorot owat jaetut
tätnhocu latipykäläin awulla rajoit- miesten ja naisten wälillä. Jos nyt
taa naisen jo ennestään harwoja ti- ehdotettu lakipykälä tulisi käytän-
laisuuksia hankkia toimeentulonsa? töön, joutuisiwatkaikki päiwäwuorot
Muistakaauune, keitä sisaristamnie naisille, yötyö taas yksinomaan mics-
tämä kielto tulisi kosteinaan! Se tm hartioille. Mutta tietysti mies-
tostisi leskeä, jonka täytyy huoleh- puolisten työntekijöiden terweys
tia perheestään, se koskisi onnetonta myöskin kärsisi yhtämittaisesta yö-
mihkimätöntä äitiä, jonka usein yk-
sin on pitäminen huolta lapsestaan,
se koskisi juopon miehen roaimoa,
jolla on huolia paljon perheensä yl-
läpitämiseksi, se koskisi yksinäistä
naista, joka ei moi eikä tahdo toisiin
turroautua. Ei meille parempiosai-
sille tämmöisiä lakeja säädetä, ei mää
rata, kuinka kauan naiskirjailija saa
kirjoituspöytänsä ääressä istua, ei
säädetä, mihin aikaan yöllä naiso-
pettajan tulee lakata oppilastensa
tirjoituswihkoja korjaamasta. Me
olemme toapaat järjestämään työm-

työstä. Onkin luultamaa, että näin
ollen otettaisiin tehtaaseen ainoas-
taan miehisiä työntekijöitä, joita la-
ki ei estä toimimasta niin toisessa
kuin toisessa muorossa. Naiset, joil-
ta yötyö on kielletty, saisiwat pysyä
näistä tehtaista poissa. Heiltä olisi
näin riistetty wielä yksi mahdolli-
suus työhön. Sen huomatessaan
luulisin työnaisten wastustawan
niitä snojeluslakeja, joita heidän on-
nekseen tahdotaan laatia. Mieluum-
min roalitsisiwat, niin luulisin, yö-
työn kuin työttömyyden, mieluum-



min työn tuottaman mäsymytsen ta on lapsen isä. Awioton lapsi ei
tuin työpuuttcen synnyttäniän kur-
juuden.

peri mitään isältään. Lapsen oike-
utta isään ei hänellä siis ole paljon.
Wähän oikeutta hänelle muissakin
suhteissa tehdään. Niin esim. sää-
tää koululaki oppilaiden sisäänotta-
misesta oppilaitokseen seuraamaa:
~Naiswäenkouluun otettaessa pi-
tää erittäinkin tarkattainaan sitä, et-
tä ilmoitetut oivat simeyden ja tun-
nollisuuden puolesta tunnetuista ko-
deista." Jos nyt, niinkuin usein
meillä tapahtuu, oppilastulma wal°
tion tyttökouluihin on suuri ja tilan
puutteesta kaikkia pyrkijöitä ei moi-
da hymäksyä, annetaan tämän pykä-
län nojalla etusija lapsille simeyden
puolesta tunnetuista kodeista. Nuo
onnettomat, awiottomat lapsiraukat
hylätään, Maikka he muuten tieto-
jensa puolesta täyttäisimät kaikki
»vaatimukset. Ne, jotka ehkä eniten
olisimat kaswatuksen tarpeessa, sul-
jetaan siitä pois, ne, jotka tipeim-

l min opettajien rakkautta ja tomeri-
en mirkistätvää seuraa kaipaisitvat,
jäätvät siitä osattomiksi. Namutkin

ponnettomat lapsiraukat odottamat
naisten tuloa eduskuntaan, joten

asemansa parantuisi ja heil-
> Ie oikeus tapahtuisi.

Minä myönnän, että kysymystä!
suojeluslaista naisten työlle on wai-!
kea ratkaista, sillä jos molemmat!
syyt puhumat sen hywäksi, puhuwat
monet taas sitä wastaan. Moni
meistä eht'ei wielä olekaan kantaan-
sa tässä kysymyksessä selwästi mää-
rännyt. Mutta on ylen tärkeätä,
että juuri me naiset koetamme tähän
kysymykseen perehtyä. Meidän täy-
tyy tuttia niitä oloja, joissa ruu-
millista työtä tekemät sisaremme elä-
mät ja toimimat, ja tiedustella, mi-
tä kokemuksia on tehty niissä maissa,
missä suojeluslait naisen työlle omat
»voimassa. Koskeehan tämä kysy-
mys meidän sukupuoltamme; on siis
suliuää, että juuri meidän pitää lau-
sua siinä ratkaisema sana. Ei saa
tapahtua, että Suomen naiset nyt,
kun »voimat saada oman äänensä kuu
lumiin Illinsäätämistyössä, antamat
miesten yksin ratkaista ne asiat, jot-
ta ensi sijassa naisia tarkoittamat.

Mainitsin äsken, että on epäkohtia
joita naisen sydän ehkä aamistaa pi-
kemmin kuin miehen silmä niitä nä-
tee. Näitä epäkohtia on amioliiton
ulkopuolella syntyneitten lasten ase-
ma yhteiskunnassa. Äitinsä kanssa
saamat he jataa häpeän ja kurjuu-
den; isä on tvelmoitettu huolehti-
maan heistä ainoastaan jos hänen
isyytensä on todistettu. Laki sallii
miehen Malalla Makuuttaa, ett'ei hän
ole lapsen isä; mutta naisen se ei
salli malalla todistaa ku°

Niitä kysymyksiä, joilla tulee ole-
maan tärkeä sija naisten ohjelmassa,
on siweyskysymys. Siweyskysymyk-
sessätulee ensimäinen maatimuksem-
me olemaan, että lakia loukkaama
laillistettu haureuslaitos poistetaan.
Lailliset olot omat tässäkin kohden
moimaan saatettamat. Suomi tar°
witsee niin hymin henkensä tuin ruu-



miinsa puolesta terwettä, woiinatas- teutettuina, waalikelpoisina kansalai»
ta kansaa. Kaikki, mikä estää kan
saamme siweellisessä suhteessa puh
distumasta, jalostumasta on juuri
aan myöten häwitettäwä.

sina woimme tehokkaamin kuin en-
nen waikuttaa ihanteittemme eteen.
Koettakaamme maan tunnolla, us-
kollisuudella täyttää kansalaisoikeu-
temme! Ehkä se moi tapahtua ei ai-
noastaan oman kansamme onneksi,

Woimakkaana esteenä kansan ko-
hoamiselle omat myös »väkijuomat.
Kun ajattelemme niitä kärsimyksen! waan koko sukupuolellemme woitoksi.
kyyneleitä, joita moni nainen on! Suomen naisiin owat tällä het-
»vuodattanut nähdessään juopottele-
man miehensä färkewän kodin onnen
ja huomatessaan ruumiillisesti ja
henkisesti heikossa lapsessaan seu-
rauksia isän nauttimista wäkijuo-
mista, ymmärrämme, minkätähden
juuri naiset niin innokkaasti kielto-
lakia waatiwat. Myös kieltolailla
tahdomme woittaa isänmaalle ter-
wecn, »voimakkaan, jalon, uuden
siNvun.

kellä koko Europan silmät kään-
tyneet. Meissä on jotain Mu-
cius Scaewolasta, tuosta roo-
malaisesta, joka wihollisten leirissä
ollessaan pisti kätensä tuleen ja
»valittamatta, liikkumatta katsoi,
kuinka se tulessa kuolleeksi paloi. Se
rohkeus, se lujuus, millä hän koet-
telemuksensa kesti, saattoi hänen
»vastustajansakin ihmettelemään ja
kysymään, oliwatko kaikki roomalais
set hänen »vertaistaan. Jos me,
Suomen naiset, Europa» ensimäiset
äänioikeutetut naiset, kunnialla tuli
koettelemuksemme kestämme, on sr
ehkä taiwuttawa muutkin kansat
kemään naisille oikeutta, suomaan
heille sen oikeuden, mistä nyt me yk-
sin nautimme. Naisasia°aatteeu>
ihmisyyden aatteelle olemme silloin
snuren »voiton »voittaneet!

Meensä woi sanoa, että se työ,
minkä naiset tähän asti owat yh-
teiskunnassa suorittaneet, wiittaa
niihin suuntaan työmme myös edus-
kunnassa on käymä. Meidän työm-
me on tarkoittanut pieniä ja unoh-
dettuja, niitä, joita eiwät muut ole
nähneet, eiwut muistaneet. Edelleen-
kin tulee se niin olemaan, sillä eroi-
tuksella waan, että me nyt, äänioi-

Tampereen Sattoraai." -Osakeyhtiö, 1907


