
,, Ylös nouse eä $uomen nalnen. IJuåstal *ttä naailna on

nl iden oraåf Jotka sen l tsel leen val lo l t tavat*

?ä$lä o11 Suomen naisten ääntoikeud.en esLtaletel iJan ålek-

sandra Grlpenbergl-n herätyshuuto $uomen naisll- le 40 vuotta sitten,

Yft  sata vuotta on nyt  kuLunut s i i tä aJaeta,  Jol lo l -n nai-

set  näät 'ät ietolsest l -  ry 'hty lvät  val lo i t tamaan i tsel leen { tsesäistä asemaa

yhtei-skunnass& Ja taleteLernaan val t to l l ls ten oikeuksiensa puoleeta.  fämä

tapahtui PchJoie*Årnerikan orJlenvapautusl-l ikkeen Johdosta X84O lontoossa

pidetyn kongreesin Jälkeen, kongresstn,  jossa naj-sten el  eal l l t tu ol" la

osal lJ-s ina.  fänä pal jast i  s i l lo ln nalsten olkeudett  man a$esan yhtelskun-

naasa Jä antol saralla läfrtösysäyksen helåän järJestäytyuJ.selj-een. Tdllnpä

jo vuonna 1848 Yhdysval lotssa pldetysrä kokouksessa naLset vaat ivat  i tsel*

leen pääsyä kalkkl ln kouluthlnn yl lopistoon Ja kalk l l - le työa).ol1}e sekä

val- t lo l l is ta äänlolkeutta samöl l la perustej- l la kuin mieht l le, .Täuä oLl

s l - ie ensi-mmälnen t lmaus naisten äänioikeud.en vant imuksesta.

$uomessa heräsl  n ie lenki lnto naisaslaa kohtaan Jo 1860-1uv

vulIa, Jolloi-It suuren kansalltsrunoll5-jamrne Johen Lud"vi-g ftunebergin puol"i-

so ?redrika Runeberg sekä (Adetsj-de Hhrnrooth) rnuutamat uruut ktrJoll laan

ja k i r jo i tuksi l laan alkoivat  ra ivr , , ta t ietä naisasial le r :assar:r .ne.  Vähän

uyöhecnln esllntyi- sam&R asl"an puoleeta Minna Canth. lJutta vasta vuonna

'1884 perustettj- in ensirnrnälnen natsyhdtstys naa66s"$me *, $uömen $aisyhåis*

tys ,, r sitä seurasi sltten vuonna 1592 Nateaeiali l tto l lnlsnl Ja 1907

$uomaLainon !{als l l l t to,  joLla on oeaetönsa myöskin tääf fä Oulueea samol- I -

ta aJoårtan (jA53":tråg;""* pääaslatl ieesti ed"lstvsmietisten naisten

-Kuä val-tloll lnen äänloikeus \mCInna ' l9oo nyännettl ln Buomen

naisi lLe eneimnälsenä Suroopassai  sal  naisten äänloikeusLi lke kautta &a&*

i lman uutta vauht la Ja innoetusta* Si tä ennen ol l -  nals l l la oLlut  ääniol*

keus valn tludessa $eelannissa rruociosta 189V, Äuetraliasea v. 19A1. {tu].-

klnnan.naralsta rnyäs öil, onko rnuutamissa YhdyevaJ"tatn oeavaLti-olssa nateil*

la ol lut  val t lo l lLsta äänlolkeutta annen vuotta '1906.

Tasta enslmrnäisen $aatLmaneorlan alkcina nalsten äänloikeus

asla Euroopan er l  malesa saavutt l -  voi t toJa. Nl lnpä salvat  nalset  val t lo l -

l ieen äänlolkeuden NorJasså vr 1913 (vuonna 19C? ol i  hei l le Jo nyönnetty

Jonkln).alnen ääniolkeus),  Tanskassaj  A915r mutta Ruotslssa ni ln nyöfrään

kuln 1921, Jol lo ln me $uomen nalset-kulJ imme täysi-1kätsen l teng{esä, Sak-

sassa on naisten äänlolkeus vuodel ts 1918, f infr l -annlssa '19ä8 eamoLn perus-

tein kuln nlehi l ]ä.  V,  1$18 he oLivaf  saaneet sen eräin raJol tuksin.  Mies

o11 ääntvaltainen 21 Ja nalnen 30 vuotiåana. HtaaiLmansod*n Jä)"tceen on

myäe NeuvostoLiitto myöntänyt naleiLleen ääntofkeud.err. HomaanlsLssa mals'r

sar l l *panJan l"ukuunottarnatta,  a l  nats l l la neldän päivt lmme ast i  o1e ol lut

äänlolkeutta, seaoln el nyäskään BalkanLn meissar OurkkLa lukuunottarrat-
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ta (asj-a ön va.rmaetf nykyään g}uuttu-nut), Mettä irämnäetyttää kuulla, että
sel la leeesa siv ietysmåassa kuin $vel ts iesä et  v j .e lä tänäpätvänäkääa ole
val" t io l l - ls ta ääntr : ikeut 'ba,  Vl inealkainen k*hi tys v l i t taa kui tenkia Jo
sl j "h*n,  et tä naisten tasa*arvolsuus miesten kansea poLl l t t lseeR ääniolke
ut*on nähden tulee enn.enpltträä raitkial"la toteutums.ån.

valtloll lsen ää.v:ioikeutcnsa 4o-vr-rotieJuhlaa oliei nyt nyös
$uo*n mleh111ä syytä v iet tää,  s i11ä maal iekuun 15*1* pätvänä 4O vuotta
slttenr jolloln enst kerran eåuotaJat yksikamarl-seen oCusku.ntaanpe valit "
t l ln, astul nnyös suurln osa kaneåmme nieiri-ä täyslvaltaisina kansalalslna
ensl kortaa vaalluurnll le sanonaen sanansa ybteiskuntajärJestyksemme, la "
kiemme Ja J.altoksiemne kehltyksen suunnaeta, eilIä tätä enne;l valn hyvin
raJoitettu *sa kansåmme mieh.lstäkään o11 eaanut ottaa c6&& valtlopälvä-
mlesten ,val i tsemiseen. Aatel istoa ot l  nel lsäätyis i l lä val- t topätvi t lä 11-
atan edellät<äynyttä vaali-a edustanut aatelissukudenne päänniehet kyvystä
ja kyvyttäm;rydestä ri ippunatta, Åinoastaan påppis*n porvaris- Ja talon-
potkalnsääAyn edustajat  val i t t i ln eäätyvatt lopäiv i I le.  $fut ta pappqlssää-
åyesä ol lvat  ääntotkeutet tuJa vain vaklnaisåssa virassa olevet papl t  se*
kä yltopleton J* oppikoulujen opettajat. Porvarissäädyssä taas saLrrat
äänestää v*in'kaupu::klen vercanekse.vat porvarlt, mutte etvät eeimerkiksl
toLsen palvelukseeea oLevat henlr l l "öt . ,  e lvät tä satunnal-sel la työf fä &tse-
ään e1ättävät.  lqaal la taas te lonpoikaissäädyssä cl i -vat  äänic ikeutet tu ja

vain :ar t teel in omj-stajat .  Täten ol i  varslnkin naal la suur i  osa siv isty-
nelctöäk5.n, kuten fääkärft* tuomarlt* lneinööråt, kansakou}unopettajat
yrrr J-lnan ääniotkouttao el-lelvät olleet hankklntunset ktinteistön oneln*
ta${kst. Sauol"n olL koko työläisten suuri Joukko sekä kaikki nalset val*
t io l l -Lsesta to l -mlnnasta poieeulJetut .  SaattoL sl la suur ia tehdasseutuja
satoine Jopa tuhansine asukkalneön, Joi1la alnosLLakaan ei ol-l-ut såäån*
val taa nt iden lakien Laadlnnassaf Joi ta heidåin pi t l  totelLe.

$lthen aikaan ei ääniolkeus myäekään ollut yfrtäfäfnen enem-
pää kutn vlelä pgt4*fu*?*,.1alta ki.rkolllevaal-eissa(tämä on muuttunut),
mutta s i l lo in 6 sLsea vaaleissa ri ippunut iäetä ei"kä mr.i lsta
sel la le leta selksista,  vaan porvar lsnääO.yrsä verosääräatä ja ta lonpoikaig*
nääe.yssä manttaallluvusta, I{ilnpä estperkikst Sulun kaupungqtssa yhden

nrlehen ään*määrä valhteLi 1*Qgt eikä tämä rif.ppunut latnkaan kyrryetä el*
kä opplneiåuudesta veån ykslnorraan va.ral"Lisuud.esta* 25 äänen mlehiä tääf -
1ä OuLusss ol-ivat esl-m* huomattavi*mat tervaporvarLt.

Routavuoelen koetteLenukeet euuntaslvat $uonneesa katseet
yhä enemmän yl-elee*n *duekuntauudJ-stukseen. fäytyi nä.et nyöntää, että
nellJakolnen säätyed"uskuntanme buolimatta oråttä1n tärkeäetä Ja nenestyk -
sell j.sestä lalnsääaäntätyöstäänn Joka t*paukoossa eclustt vain osa"a Suo*
nen kansasta. Yhä äänekkäänmin ruvettiJ-a vaatt&aan suuremmille kansaLals *

pilrell le vslt loLlista vaikutu"svaltaa" Vuoelsad,aa vathteesse edu.skunta-
uud"l*tus oLl sentähden yleieenä pobdinnan kohteena Ja käeåtteLyn aj.heena.



Myös ma&&fte nai"syhdlctykset tarttulvat eil loLn volmakkaasti aelaan, stl lä
ymnärrettf"ån, että jss nyt äänloikeus LaaJennettaåstin katkkJ-a $uomen
nj-ehlä koskevakså ja nalset jätetvät el{tä oeattomåksi, niin he samalla
vuoeS"kyuarenl,kså kentles salsivat ;ättää kalkkt tolveensa, I 'Tifupä $uomen
Naisyhdlstya Ja STaieaslaLtltto l lnloni toimltt lvat kunptkln anomukeeåsa
aäätyva3.tlopätvil"le äåinloj,keud.en hankktnlseksL nalsil l-e, Sa"manlaåeen åno-
uuksen 3ätt:vät nyäs soslalldemsksatLt. Tämi.in 3ält<een pan*tln Julklnen pro
pagand"a aLull-e nalsten ääntoikeuden saavutta]rl{seks1. Syk*y1fä f 9O4 $uornen
STaieyhdistys järjeeti HeLsånkiin suurta oeaanottoa saayuttanesn Julkieen
naisten kokoukeen, iossa HilCa Käklkoskl sLtovasti esltt l 6yyt, mlnkä*
täH*.en nalså1"}e slt euotava vaLtåol-Liset oikeudet. Herättämietyötä Jat*
kettiån eåtton lählvuoslna koko sr.B^åssa* Väfrätsll"tä tuntu.ivat kuåtenkj.n
tolveet eåuskuntauudistuksen ja etenkln natsten ääniolkeud.en saavuttanåses
tå, nutta Juurl näthtn alkolhin alksivat maai.lmantapahtumat kilrehttä *ent
tyksen kulkua maaäsa$lnei Hnsin eattul ,Tapanin sota 19A44 Ja godassa kär*
eltyt tapplot aåheuttivat Levottomuukeia Ja euurl-akgoffi i ffä Ja sortotol*
nenpiteid.en lakkauttanffen ja lail l isten oloJen pataritta*t*en marraskuu:n
jul ietuskår ja l la {manlfeet i l la)  '19S5, Joka mm, sisäl"ei  obJ*en, et tä Suo*
men kansaned"uekunta oli uudestaan Järjeetettävä r, y3.eisen ja yhtäJ.älsen
ääntoikeuden periaatteiden mukaanrr*

Ylelnen ja yhtälälnen äänioikeus, jo11e neidän uusi  ed.us-
kuntamme oli rakentuva oli näinä vuoslna yhä enen'sän alkanut saacla sea
sisätfpksenr et*ä siihen kuulul nyäs nalsten ään1oike$Br }Talsethan ol"J.vat
kuluaelna väosina yh,ä useammin al-ksneet oLla osallisina erl puol,ueldea
pol"lttt i-slssa neuvottelul"ssa. Heirl i iu osanottoaan val-tj-o11fse*n toåmåntaan
pidetti in Jo l-uonno}lj-sena aslana. Hräässä suures$a puoluekokouksessa

?alokunnån;s€utessa Juhlaseilåesa llel"singissä Sohtå Åleksand.re Grlpenberg
puhetta eikä se nerättänyt n{tään ouåoksunå*ta, valkka kokor:-ks€rr osat}*
ottaJS"en enexrmlstä ol"i l<in mlehiä.

I$aåeten påt:: iseä ol-t j. ln nältrin aikoihin edell-een tarmok-
kaasti toi$essa. SlaisaslaLlltto $nlont plt i heti suurlakon 3äl"keen ).1e1.*
sen'  onnj-stuneen naisten kokouksen, johon ot t ivat  oSaa rnyös maaseud.ulåa
saåpuneet naislähetyntöt- Säeeä kokouksessa hyväxsyttiLn yk*tnt*l isesti

vaatisrus sekä äädoikeuden että vaalikelpgleuuåen uLottamJ.sesta $uanen
naieiLle, Suomen l$aieyhd.istye puö1e$taan..Aääntyl maamm* lakiniesybdls*
t$e.tgg 

puol"een kysyen nilden mlel-lplåettä naldun naisen urahdol"Lisuuksista
huollnatta mLehen ed.usmlehyfd.on alaisuud"eeta saawuttaa vaLtloLlieåa olke*

uksia* $äätyvalti^opälvien aikana oLi Jo nlr*lttätn porvaris* Ja talonpsl*
kaissäädyn vaalel-esa tehty ehåotuksia äänloikeuden myöntåinl-eeetä naiel-Lle.

Soe tätä tnrkoj.ttavat ehdotukset olislvatkln tuLleet al-kanaan hyväknytyik*
Bln e{ sll- lä ollst oLLut guuri käytännö:-ffstä merkåtyetä* e111ä eåuenle*
hen nl"alnen nsånen s.or nai&J.slesa oLeva el  oLls l  oLlrr t  äänloiker.r tet tu,

ainoastasn aalmattomat Ja lenketl Lakimlesyhdlotysten klr$all lset Iå.usun*
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not totesåvat, sttä naid.ulla naiseJ.la äänt*lkeus Ja vaallkelpoieuus vaL*
tiolLtelssa vaaL*åssa tulee tunratuksl, kunhan tämä oJ-keus juLkibausutaan
pen"r.stun3.aåesa, s iåe Lludessa val t lopäfväjärJestyksessä*

Iletj. euurLakcn Jäl-teen asetetti ln eni puolueiden sdusta-

Jiata kekoonpantu komLtoa tekenään ehdotusta eduskunn&n uudistamlsekeL,
Tämän konåtean puheenjohtaJana o1å tunnettu latnopptnut prof. Robert Her-
mansson ja jäsenlnä mrn, k i rJai l i ja Santer i  A1klo. ,  val t ioneuvos Danielson-
Kalmari, r+yhxt "reg. 5#eå;iei,bti J. K. paasiklvi , prof .
E.N. Setätä Ja P.3 $vlnhufvud', TrJö Sirota Ja Sd-varci. VaLpan,

KyeJrm.ys naisten vaLtj.oll lsieta *Lkeukslsta oLi konl,teaesa
esil l-ä Joul"ukuussa 19Ar. äänloikeuden nyöntiimlnen naisiLle eå nyh enää
kohd.annntkaan suurempaa vaetustusta* "apäffykslä eslj-ntol etupää*sä ksmå*
tean puh*enJohtaja prof . T{erarans*oä* Hän vj-tttasi alksiuempaen laueuntoon*
sa valtåopätvlt läå r, $ainen oi o1o lustu toj"rs{maan Julkåsen eli imän alalLa,
on pe3-ättävä, että naiset, Jse he saåsivat valtåoll lsen äänloikeuden, SIs€-
yleensä Ja versinkln rauh.attomlna aikoåna, tulleivat äänest;ieään äärårnnäl*
sJryspuolusid.en kanssa. J:laLneR el- l-tse luul"tauasti säilyisi vahångcittrnoat*
ta, ;Jos hän euure&mas.$a näärässä rupeaiei sttamaan osaa vsltloll isegn elä*
märn ttfstoibi"n*r. fotsaaLta prof. Hermanseon asettuj" slLle kannaller että

jos äänåoikeus mybnnetään nalsil lef on se annettasa naim{elssa o1evll1e

;rhtä hyvin kuin nainattoni l lekinn ja etLä naiset  eduskunnassa ky1lä tuki-
sivat siveell istä suuntaa laiasäädännössä, Komiteassa lausutti in l isäksi,
ettel äänioikeus o1e nikään pereoonall inen oikeus, ; joka jokaJ-selle i lnan
muuta kuul-uåsl, våan tarkoj-tulcsena on sa*da ed.uskur:"ta mahd.ollisimnan hy-
vin kokoonp&nnuksi. Kom{tean muut Jäsenet kuitenkln kannattivat nalsten
äänloikeutt 'a, Erityisestj- huomautettitn, että kun ääaioikeus annetaan kal*
kil le niehil le vaatinatta helhin nähden mitään takeita,, olisi väärln sul*
kea nais*t  pois,

LaaJempL keskustelu sptyl naLeen vaaLikelpoisuuåesta,
Vaal*ke}poieuuåen nais j . l le myöntämtstä vnsts.an_esl tet t i in,  et tä reformi
tulåsi Jo muutenkln niin rad{kar"l inen, ettei ollut syytä vlelä l"lsätä sen
laaJur:.ttai että o11 ky1lä aihette tuntea J-uottarnukssn puutetta tulevia
vali"t$tJaita kobtaan, kun nyt a*netaan äänioLk*ue nåljeonalle h*nktlällen
joit}a ei ol"lut valtloll leia olkeuksla elkä ff irsyyt*ä, Ol"t luultavaa, että
pa.lion naisåa tulisi valitukei-, kun heid.än Lukunääränsä on suurcmpl kuJ.n
mlesten $a såten voisi eduekunta tulLa euureksi osaksl kokoonpannuksl nå"1*

sista, (!sitä olenme kultnnkln nähneet kuJ"ur:eina vu.osikyrnnenj-näp

KonLtesn jäoenten suuri enemmlstö o11 kul"tenkin vaaLikel*
polsuuden k*nR*l&e myöntänlsen puoleLla, Katsot*{Ln, että kun äänåoiker.re
oli myännetty, ol"1 s111ä tunnu.st*ttu, *tteL nsls'ben tarvltse pysyä pol-i1t-

t leel,le el-änäl"l"e våer*lna, elkä sen vuoksi ol"lut nitään sfytä kleltää hell

tä vaal ikeLp*5.suutta.  *  $snter i  4t t fo lausul  een r i tar l l l isen aJatuk*en,

että naiset .,n tul,leivat oLemaan eduskunnan kaunlstusrr* $vår:hufvud huona*
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uttt *rtty**eetå1 ettål * nmååut nafi"set svst gärkevä Ja k*oaeapåtärrä s{nee
Ja nåfllä s$ krLLä ri-ittävä k;4p*yy.a**

Ifomåtean måetr;Etö *lå'senastån eeåtykfiö? psb{*na da parue*
tusLakåva}å*kunnflBs&r Joeen asla val"roåstsl*å$"a tsd,sttl"åu* **tä n* tä11"ä
refssnå].åa *,lt vankka til&å neJ.Il-ä vall"Ltsevleea slsåesar* $e vaLtå*pä*.vät

a.

hyviikeylvätkln eeityksen sellaleenaan.
M$tts vtel,ä o}.L kysymyksen ratkaåe$esa ykeå Ja tava3.lsnsa

sångsn huoleetuttnva va{hs* Keeåikuussa 19S6 $*utu!. nLmLtt${n vnl"tåöFäåytsr},

Säätäx s$"ll.såeen kefrearl*Eurrtrå:r:htånaan rs,tkalstavskeå* åcån& *eåttäSänä
oli leo h{eohelin, KeLearl Slkolal fI huoauauttl täesä tllalsuudeesa naieten
äänåoåkeudsxta* attä såhän $kanåånsavåan naåeå}:.akean oLlut äänto{.keuttag
*ätiän husnaut*å eenaattsrå Mechelf"nn.että yleånen nlellplde Suonssså kan*
nsttå naåstsn ääntolkeutts. Ja että een *päämånen tusttaåe* käko m&&ssa
pettgtrykå#s twxt&*ilr Ja nåån kelssrL al,l-ektrjotttt sduekur-ltauuåLsttl*äaånt

$oka Suomen k*nsatle antrettåån hel*äkuun äO päåvänä t9o6.
Åså* sLt påten ratka$"stu* toiveet täyttyneet. Syvä å1o ja

sannatta uuei.en kaLlltd.en velvol-lleuukefen alheuttama vakamrus täfbtf Jo-
kaåsen na{sert nåe}*nq kun hän k*nsal"nås:raltakårJa täd.*meäSrt tasa*6.rrroJ"6saa
n{sstes ka"nssa'pae3"åekuux 't}*{A päfvämäi f 9g7 ssg aetue vaa}.åuux*ri.L}p, våå..'
t*{ttasn tåa*ä Srnroo*an nuå}Le naieLller'


