
 Sivu 4 
EDUSKUNNAN ENSIMMÄISET 

NAISET 1907 

 
Naisliitto Unionin eduskuntaryhmä 

1907. Vasemmiston naisilla valkeat, 
oikeistolla mustat puserot 

Suomi sai Venäjän levottomuuksien 
aikana v. 1906 yleisen ja yhtäläisen 
äänioikeuden ensimmäisenä maail-
massa. Naiset saattoivat nyt sekä 
äänestää että asettua ehdokkaiksi 
vaaleissa. Samalla kaikkien muiden-
kin äänioikeutettujen määrä kym-
menkertaistui. Eduskuntaan tuli v. 
1907 valituksi 19 naista. Heistä 
kymmenen kuului oikeistoon ja yh-
deksän vasemmistoon. Useat vali-
tuista olivat jo aikaisemmin toimi-
neet yhteiskunnan aktiivisina jäseni-
nä ja olivat näin ennestään tunnettu-
ja. He edustivat naisten koko kirjoa 
piioista opettajattariin ja emäntiin. 
Kellään ei ollut akateemista loppu-
tutkintoa. Ryhmä oli suhteellisen 
pieni ja mielipiteiltään jakautunut. 
Naisten aseman parantaminen ja 
sosiaalilainsäädännön kehittäminen 
olivat kuitenkin kaikkien tavoitteita. 
Kun eduskunta ensi kerran kokoon-
tui 23.5.1907, oli katujen varsilla 
suuri joukko ihastelemassa valituksi 
tulleita. Katselijoissa oli ulkomaalai-
sia lehtimiehiä ihmettelemässä, mi-
ten pienen, syrjäisen Suomen naiset 
astuivat ensimmäistä kertaa maail-
massa mukaan politiikkaan, aikai-
semmin vain miesten hallitsemaan 
maailmaan. Naiset tiesivät tekevänsä 
historiaa. 
Kaikki ei ollut helppoa. Edustajien 
työtä vaikeutti suuresti se, että tsaari 
hajotti välillä mielensä mukaan 
eduskunnan. Miehistä osa ei katso-
nut hyvällä naisten mukana oloa. 
Heidän mielestään äänioikeus ei 
sopinut naisen olemukseen kodin 
vaalijana ja kasvattajana, vaan tur-
meli naisellisuuden. Jotkut naiset 

järkyttivätkin esiintymisellään 
heti alussa. Ida Aalle esiintyi rus-
keassa housuhameessa! Vaikea 
oli niellä myös sitä, että valtio-
päivillä oli raskaana oleva edusta-
ja. Kohu nousi, kun edustaja sai 
lapsen ja kaksi meni naimisiin. 
Oliko tällainen häpeäksi koko 
eduskunnalle! 
Naiset toimivat ryhmiensä jäseni-
nä. Oikeiston edustajat tekivät 
keskenään yhteistyötä ja vasem-
miston keskenään. Osa naisedus-
tajien tekemistä aloitteista sai 
kuitenkin kannatusta koko salissa. 
Tyttöjen avioliittoiän nostaminen 
15:stä 17 vuoteen meni läpi heti 
ensimmäisenä vuonna. Laki tuli 
voimaan 1911. Samoin oltiin yk-
simielisiä anomuksesta nais-
rauhasta eli oikeudesta liikkua 
rauhassa kadulla. 
Ajan hengen mukaan ehdoton 
raittius sai yleisesti kannatusta.  
Pyrittiin vähentämään alkoholin 
tuomia yhteiskunnallisia ja inhi-
millisiä haittoja ja auttamaan 
merkityksellisempään elämänta-
paan. Vasemmisto korosti, että 
raitis jäsen oli vahvempi ajamaan 
työväenluokan asioita.  
Naisten ammatillista järjestäyty- 
mistä kannustettiin vasemmalla ja 
toivottiin kaikkien mahdollisuutta 
tasavertaiseen koulutukseen.  
Porvarinaiset korostivat koulutuk-
sen merkitystä: haluttiin kohentaa 
ammattitaitoa varsinkin talousasi-
oissa ja päästä pois aviomiehen 
määräysvallan alta. Samalla kan-
natettiin naisten kelpoisuutta val-
tion virkoihin ja samapalkkaisuut-
ta samasta työstä.  
Ensimmäisiä kertoja mainittiin 
sana äitiysraha, josta myöhemmin 
kehittyi äitiysavustus; äitiysloma 
oli vielä kaukainen unelma. 
Edustajista näkyvimpiä olivat 
kotitalousopetuksen uranuurtaja 
Hedvig Gebhard, naisasianainen 
ja monen naisjärjestön perustaja-
jäsen Aleksandra Gripenberg sekä 
puheenjohtaja, yhteiskasvatuksen 
kannattaja ja koulunjohtajatar 
Lucina Hagman.  

Vasemmistossa kielitaitoinen opet-
taja Hilja Pärssinen välitti puhuja-
matkoillaan Eurooppaan tietoja 
tasa-arvoisen eduskuntalaitoksen 
työskentelystä. 
Aivan erityinen oli torpan tytöstä ja 
palvelijasta ministeriksi ja talous-
neuvokseksi asti yltänyt yhteistyö-
kykyinen ja maltillinen Miina Sil-
lanpää, joka oli mukana 38 valtio-
päivillä. Hän myös perusti Helsin-
kiin ensimmäisen ensikodin. 
Vasemmiston edustajien osa oli 
myöhemmin ankea. Kansalaissodan 
jälkeen osa pakeni Venäjälle, osa 
joutui vankilaan tai oli pitkiä aikoja 
maan alla. Vain pieni osa palasi 
myöhemmin järjestötyöhön.  
 
Nämä pioneerit kantoivat rohkeasti 
kiihkeän puolueaktiivin ja naisasia-
naisen leimaa. Monet heidän esille 
ottamistaan asioista, jotka olivat 
1900-luvun alussa naisten ulottu-
mattomissa, toteutuivat myöhem-
min ja tuntuvat nyt meistä itsestään 
selviltä. 
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