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AKTIIVISTEN NAISTEN TOI-
MINTA ITSENÄISTYVÄSSÄ 

SUOMESSA 
 
Itsenäisyytemme 100-vuotisjuhla- 
vuonna on tärkeä muistaa naisten 
osuus maan vapautumispyrkimyk-
sissä rohkaisijoina miesten rinnalla, 
jopa tiennäyttäjinä. 
Kansan tietämys asemastaan Venä-
jän rinnalla oli vähäinen. Se huomat-
tiin Helmikuun manifestin johdosta 
1899 tapahtuneen suuren adressin 
nimien keruun yhteydessä. Tarvittiin 
valistusta itsenäisyyshengen levittä-
miseksi. Tämän toiminnan panivat 
alkuun naiset.  
Helsingin Suomalaisen Yhteiskou-
lun johtajatar Lucina Hagmanin 
aloitteesta syntyi jo maaliskuussa 
1899 Sivistystä koteihin -yhdistys, 
josta nimen ja sääntömuutosten jäl-
keen kehittyi Marttaliitto. Sen tar-
koitus alkuun oli kansan isänmaalli-
sen tietoisuuden kasvattaminen.  
Naisaktivistit liittyivät 1902 miesten 
perustamaan salaiseen ryhmään  
”naiskagaaleina”. He keräsivät ra-
haa, jatkoivat valistustyötä ja levitti-
vät kekseliäästi salaista kirjallisuutta 
ensimmäiseen eduskuntaan kuulu-
neen johtaman ”pakkaustoimikun-
nan” avulla. Kun hänen koulunsa oli 
suljettu ja hän oli menettänyt mah-
dollisuutensa toimia opettajana, hän 
lähti Ruotsiin ja organisoi siellä lait-
toman materiaalin kuljetuksen Suo-
meen. Naiskagaalin johtoon tuli va-
rapuheenjohtaja, FT Tekla Hultin. 
Jäseniä oli kautta maan, kokouksia 
pidettiin mutta salaisen toiminnan 
takia pöytäkirjoja ei. Vuoden 1902 
keväästä vuoden 1903 juhannukseen 
mennessä oli levitetty 760 000  lai-
tonta lehtistä monen yksityiskodin 
avustuksella. Usein saapui suuria 
eriä kerrallaan, ja paljastumisen riski 
kasvoi. Naiskagaali jatkoi toimin-
taansa vuoteen 1944.    
Rahaa sekä miesten että omaan käyt-
töön kerättiin huomattavia summia. 
Avustettiin vainottujen ja karkotettu-
jen omaisia, jotka olivat joutuneet 
taloudelliseen ahdinkoon. 

Suomen vastarinta muuttui aktii-
visemmaksi. Aktivistit pyrkivät 
hankkimaan aseita tulevaa taiste-
lua varten. Kuuluisaksi tuli 1905 
haaksirikkoutunut höyrylaiva 
Grafton, jonka aselastia myös 
naiset rohkeasti pelastivat. Hanna 
Åström piilotti suurlakon aikana 
1906 taloonsa Oulussa suuren 
osan näistä aseista. Augusta 
Krook kätki Vaasassa huomatta-
van määrän kuunari Petterin sa-
laisesta aselastista. 
Kun laittomat asevelvollisuuskut-
sunnat kuohuttivat mieliä, olivat 
naiset heti mukana järjestämässä 
kokouksia pitkin maaseutua ja 
neuvomassa monin keinoin vas-
tustamaan kutsuntoja. 
 

 
Jääkärien piilopirtti Hyrynsalmen Saari-

järven saaressa 
 
Toisen sortokauden aikana aktii-
vinen vastarinta kasvoi jälleen. 
Jääkäriliikkeen ajalta tunnetaan 
Saksassa työskennelleet sairaan-
hoitajat Saara Rampanen ja 
Ruth Munck. Tarvittiin monia 
naisia kautta maan järjestämään 
kuljetuksia ja toimimaan oppaina 
etapista toiseen jääkäriksi aikovi-
en nuorten miesten turvaksi. Sato-
ja miehiä piilottivat, ruokkivat ja 
huolsivat eteenpäin mm. Isonta-
lon Antin äiti Fiina, jonka toi-
minta paljastui. Hän joutui Vaa-
san vankilaan. Kainuussa Hyryn-
salmella toimi rohkeasti Hallan 
talon emäntä Lici Heikkinen. 
Monet tehtävät annettiin huomion 
välttämiseksi naisille. Viestejä, 
postia ja jääkäriksi aikovien va-
rusteita  rajan yli kuljettivat var-
sinkin naiset. Nuori ylioppilas 
Helmi Arneberg toi santarmien 
uhasta huolimatta alushameensa 
helmaan ommeltuna jääkärimars-
sin sanat Vaasasta Helsinkiin. 
Naisten aktiivisuus yhteiskunnal-
lisissa asioissa oli omiaan paran-

tamaan monin tavoin  naisten ase-
maa. Naispuolisilta opiskelijoilta 
poistui 1901 pakko anoa vapautusta 
sukupuolestaan voidakseen jatkaa 
akateemisia opintoja.   
Vastarinta oli edesauttamassa luot-
tamusta naisiin ja mahdollistamassa 
osaltaan yleisen ja yhtäläisen ääni-
oikeuden saamista ensimmäisinä 
Euroopassa 1906. Monet naisakti-
visteista olivat mukana perustamas-
sa Sotilaskotisisar-järjestöä ja ”om-
peluseuroja”, joista vähitellen kas-
voi Lotta Svärd -järjestö. 
                                    Seija Aantaa 
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