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Jos luulette, että olen joku politiikan puoskari,
joka pystyy neuvomaan teille viisastenkiven, jonka
avulla naiset saataisiin mukaan politiikkaan, niin
erehdytte. Siihen eivät ole pystyneet minua viisaam
matkaan asiaa pohtineet ihmiset keinoja löytämään.
Mutta kun kerran tuollaisen otsikon esitelmäni aiheek
si annoitte, niin ole yrittänyt keksiä

ensinnäkin

syitä, miksi naisia ei ole saatu kunnolla mukaan po
litiikkaan. Jos ne löydettäisi, niin kenties sitten
pystyttäisiin poistamaan esteet naisten politikoimisen
tieltä.
Te kaikki, jo käsitätte, mitä sanalla politiikka yleensä tarkoiuetaan, mutta on paljon jopa akateemisestikin sivistyneitä naisia, joiden mielestä politiikka

on jotain rumaa, melkein varottavaa juonittelua ja oman
edun tavoittelua. Muistan, kuinka kerran olin eräissä
häissä, joissa oli mukana meidän pitäjän herrasväkeä
kin ^&ééä^s4,i(fxjhmä juuri herrasväen r o u ^ i ^ ^ n u t ja
eräs kiekaisi ulos:"No, rouva Aalto. Puhukaas meille
nyt vähän politiikasi" Ikäänkuin politiikka olisi
jotain satua, jota voisi noin vaan ulkoa tai mieliku

vituksestaan alkaa kertoa. Vastasin yhtä tyhmästi, että

mikäs siinä. Aloitetaankos vaikka leivän hinnan kehityk

sestä. Kenelle on etua siitä, että viljan hinta on kor
kea, paljonko saa välittäjä, paljonko leipomo ja mikä
on kuluttajan mielipide valmiin leivär^hirm^ta. Onko
siinä hänen käsityksensä mukaan kaikki^aanee^ juuri
oikeudenmukaisen osuuden leivän hinnan muodostuksesta.
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Siis politiikka ei ole muuta kuin yhteisten asioit
ten ymmärtämistä kunnallisella,, valtakunnallisella sekä
maailmanlaajuisella sektorilla. Politiikkaa tehdään vas
ta silloin, kun osallistutaan aktiivisesti yhteiskunnan
yhteisten asioitten käsittelyyn ja määrätyssä vaiheessa
jopa päätöksentekoon saakka. Päätökset kunnassa, seura
kunnassa ja valtiossa tehdään valittujen edusmiesten ja
naisten välityksellä ja määräajoin vaaleissa

punnitaan

aina edusmiesten veri. Annetaan heille joko uudelleen vai
h

takirja tai valitaan joku toinen edustamaan itseä eli an
netaan oma kallis yksilöllinen ääni jonkun määrätyn puo
lueen mieleiselle ehdokkaalle. Eikähän yhteiskunta suu
rimmalta osalta naisia tämän enempää poliittista toimin

taa odotakaan kuin^että naiset käyvät kaikissa heille mat

dollisissa vaaleissa ja antavat äänensä meidän mielestäm

me tietenkin ainoalle oikeudenmukaisuuteen ja varattomier
etuja ajavalle puolueelle^sosialidemokraattiselle puolu

eelle, mieluummin tietysti naisehdokkaalle, koska miehethänneivät kuitenkaanytfaisxa äänestä, tea?tknnn-»
Perheessä nainen saa hoitaa kaikki tärkeät tehtävät,
tehdä yleensä tärkeät työtkin ja häntä pidetään huonona
perheenäitinä, ellei pysty todella kunnialla selviämään
perheen huollosta. Mutta sitten kun on.kysymys useamman
perheen yhteisistä asioista, kuten^lko oluista, sairaa
loista, teistä, kätilöistä, vanhainkodeista ja palokun
nista, niin luullaan, etteivät naiset oaaisi enää
osallistua sellaisten asioitten päätöstentekoon ja senvuoksi^^itp. eivoi^valita edes vaalilautakuntiin.
Näette /rla^lavainPu.na is en Ristin rahalippaan takana

van 141o imit uko ios a , vaikka naiset, ainakin maalaiskunnis
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e<fctä jokaiseen yhteiskunnalliseen tehtävään yritetään
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löytäänsitä asiaa harrastavia ja hallitsevia naisia *4*
^

miehiä. Me naiset ymmärrämme, että yhteiskunnan kuva

olisi liian yksipuolinen,

jos me naisina pyrkisimme yk

sin valtaamaan- sanokaamme nyt valtuuston- niinkuin
miehemme sumeilematta vielä tänäpäivänä melkein Kunnas
sa kuin kunnassa pyrkivät tekemään. Olen itse käytän
nössä vuosien aikana nähnyt, ettei valituksi tulleita
miehiä kuitenkaan kiinnosta sellaiset asiat kuin lasten
leikkikentät, lasten päiväkodit ja-seimet- lasten ham
mashoito, opintoavustukset-,-takaukset tai-lainat, ei

1 pyykkilaiturit, kirjastot, taidenäyttelyt, nuorison
vapaa-aikojen ohjausTkotitalouslautakunnat

mahd. varat

tomille suunniteltava äidinpalkan maksaminen tai muut

tällaiset mainitsemani asiat, jotka vaikuttavat jo sii
henkin, voiko ammattaitaitoinen perheenäiti ottaa vie
raalta työtä, siis saako hän lastensa päivähoidon jär
jestykseen, saako hän lapsensa ammatti-tai oppikouluun
jaYv^Lkuttavat siihenj miten koko peihe viihtyy

paik

kakunnalla .Miehet pitävät kyllä valtuustoissa aina
huolen, että heitä kiinnostavia harrast&ploja riit
tävästi tuetaan, sillä kyllä moottoriratoihin, hyppy

rimäkiin, urheilukenttiin, palotoimeen jojtea ilmailuunkin
muutamat sosialidemokraattisetkin miehet olisivat väkis
ten myöntäneet kunnan tukea, vaikkei sellaista pysty
harrastamaankaan kuin jokuset varakkaat nuoret. Meillä
kotikuntani naisvaltuutetuilla on monta kertaa ollut
täysi työ vaatiessamme tukiaisia juuri sellaisiin koh

teisiin, joita myös naiset ja varattomat nuoretkin pys. tyvät harrastamaan- ilman autoa ja lentokonettakin.

