
? 3 / ./0 S w ( ŷ
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KOTI-ORJAT.

Epäkiitollisim pia aloja am matilliselle yhteenliittym istoim in- 
nalle 0 11 palvelijattarien järjestäminen. O nhan palvelijan asema 
suuresti poikkeava m uiden palkkatyöläisten asemasta. Palvelijat 
eivät työskentele joukoin yhdellä työnantajalla. H e eivät sen- 
tähden tule samalla tavoin vuorovaikutukseen am m attitoveriensa 
kanssa kuin esim. tehtaalaiset. Näin eivät he ole yhtä helposti 
tilaisuudessa saamaan toisiltaan vaikutuksia ja omistam aan köy
hälistön maailmankatsomusta. Pikem m in voivat he, jos vallankin 
isäntäväki on siivoa, om aksua vanhoillisia mielipiteitä.

Palvelijan aika on kokonaan isäntäväen määrättävänä, puut- 
tuupa heiltä ruokatuntejakin. Heillä tuskin koskaan on om aa 
jiuonetta, johon  voisi toisten häiritsemättä vetäytyä henkisiä har
rastuksia varten.

Palvelijain sivistyskanta on hyvin epätasainen; kehittyneem 
män, liikekeskuksissa edistyneemmäksi varttuneen palvelusväen tielle 
tulvii syrjä- ja m aaseuduilta uutta alkuperäistä ainesta, hidastaen 
palvelija-am m attikunnan vapaus- ja kohoom ispyrintöjä.

Saatamme siis ymmärtää, että Helsingin palvelijataryhdis- 
tyksen toim inta palvelijattarien järjestämiseksi ja heidän oikeuk
siensa puoltamiseksi on  o llut vaivaloista ja vastuksien takaista.

Viisitoista pitkää vuotta raskaine ponnistuksilleen järjesty- 
mättöm äin palvelijattarien välinpitämättömyyttä, emäntien viha
mielisyyttä ja yhdistyksen taloudellisia huolia vastaan on varmaan 
m onista yhdistyksen vanhoista jäsenistä tun tunut raskaalta, var
sinkin kun tulokset ovat osaltaan näkym ättömiä tai vähäisemmät 
kuin oli toivottu.

Mutta rohkaisuksi heille ja kehoitukseksi nuorille palveli- 
jattarille liittymään yhdistykseen ja sen riveissä työskentelemään, 
huom autettakoon samalla, miten paljon henkistä viljelystä jokai
nen eletty' toim intavuosi sentään sisältää, miten ylevästi sen kautta



vuosi vuodelta vakuutetaan sortajille työntekijäin ja tässä tapauk
sessa juuri palvelijattarien ihmisoikeuksia, paljastetaan alati ilm e
neviä väärinkäytöksiä.

Kehitys osoittaa palvelijatoimen ajan o loon m uuttavan 
luonnettaan ja siirtyvän enem m än m uun palkkatyön luontoiseksi. 
Keskuskeittiöt vähentävät kotipalvelijoita, m uodostuu  siivoojani 
ammatti, ja suuret ruokalat aiheuttavat ruuan valmistustavassa 
m ullistusta, jolloin yhä enem m än taloustyön tekijöitä joutuu pal
kattomiksi. Itse taloustyössä taas vaaditaan yhä suurem paa no 
peutta, mikä synnyttää entistä suurem m an liikarasituksen vaaran. 
Näin jatkuu toiselta puolen palvelijain työvoim an riisto ja työt
töm yyteen syöstyjen tyttöjen kurjuus sekä yleensä palvelijain tu r
vaton asema.

Täm ä kaikki kehoittaa voimakkaasti vaatimaan tyäpäivän 
lailla rajoittamista y. m. suojeluslakeja, palvelijain vakuuttamista 
sairautta, työttömyyttä, tapaturm ia ja vanhuutta vastaan. Se ke
hoittaa palvelijoita innolla rientäm ään m uun järjestyneen työväen 
luokkataistelurintamaan taistelemaan koko kapitalistista järjestel
mää vastaan, jonka kukistumisella myös »koti-orjain» surullinen 
kohtalo siirtyy menneisyyteen.

Kun album i »Koti-orjat» lähtee maailmalle, niin soisinpa 
sen joutuvan jokaisen palvelijataren käteen. Sen tärinät H elsin
gin palvelijatar-yhdistyksen vaiheista voisivat antaa heille tärkeää 
ajateltavaa. Ja m uullekin järjestyneelle työväelle on kirjassa m onta 
valaisevaa kohtaa. Sehän sinänsä luo valoa erään m aam m e työ
läisnaisten osan toim intaan viimeksi elettynä merkillisenä ajan
jaksona. Me näem m e siinä, miten uusi aatemaailma tunkeutuu 
aste asteelta heihin. Aluksi koskettaa se vain sielun pintakerrok
sia, ja sen pohjavirrat kulkevat vielä entisiä uom ia. Näin on 
koko köyhälistön kääntymyksen laita. Jatkuva taloudellinen m ul
listus tunkee yhä syvemmälti sieluihin, muuttaa vihdoin poh ja
virrat ja kerta me tapaam m e yhden yksimielisen ja vapäusvaati- 
muksestaan tietoisen työläisnais- ja miesjoukon, sosialistisen köy
hälistön.

Hilja Pärssinen.
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Runo

Helsingin Palvelija taryhdistyksen 

15-vuotisjuhlaan,

7

On orjattaren e/on tie 
vain raadantaa ja  huolta.
E i häntä onnettaret vie 
ei on kirkasta päiväpuoita.

Ei koivuna kotipuistossa, 
pihapihiajaisena muuna, 
vaan aidanvitsana aiinna 
ja  ka ik ille  porraspuuna.

Ei kukkana kotikum m uiia  
ta i ruusuna ikkunalla, 
vaan syksyn lehvänä aholla 
ta i virralla vierahaiia.
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Oi allina kotilahdella  
ta i pääskynä alla orren, 
vaan ulappaa uiden vierasta 
ja  varassa heikon korren.

Oi luona lehtojen varjoston 
ta i n iityn  vetreäisen, 
vaan niinkuin kaskikarsikon 
ta i keskellä viiman jäisen.

Oi hoivassa emon lempeän, 
ei turvissa armaan taaton, 
vaan luona vieraan käskijän 

ja  orjavoudin saaton.

Oi ohimo onnen hymyssä, 
ta i hohteessa päiväkullan, 
vaan m ie li auvon synkeä, 
kuin matonen alla mullan.

On orjattaren elon tie 
vain raadantaa ja  huolta.
Oi häntä onnettaret vie 
elon kirkasta päiväpuolta.

2

Sä kuule, p ienet le irittyy
ja  korvissa s'
so i kutsu kaunehin:



O lot korjaa 
ja  itseäsi auta!
Nääs, uhrauksin, toim in  
ja  kaikin yhteisvoim in  
sun e/os määrän tapaa.

Kas kaatuvi jo  sorron syy.
—  Suur’ voimakas 
on vihdoin heikkokin.
Ja orjaa ei paina kahlerauta, 
e i käy hän yössä yksin  
vaan aina käsityksin  
n iin  onnekas on ja  vapaa.

Hilja Liinamaa.
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DKelsi ng i n 9 a  IDelijata r-yhdisfyksen 
marssi.

Hilja Lunamaa. Oskar Merikanto-



HELSINGIN PALVELIJATARYHDISTYKSEN 
15-VUOTISKERTOMUS.

H ELSIN G IN  PALVELIJATARYHDISTYKSEN 
PERUSTAM INEN.

Pääkaupungin lehdissä oli helm ikuun 27 p. v. 1898 seu- 
raava ilm oitus:

»Palvelijattarien kokous on tänään klo 6 i. p. M ariayhdis- 
tyksen entisessä huoneustossa U nionink. 43 kivitalo, pihan si
sällä, ylikerros.»

Yleisön osastossa oli seuraava kehoitus:

„Palvelijattarien kokous.

Aikamme on kokousten ja yhdistysten aika; se on tunnettu tosi
asia. Pääkaupungissa toimivien yhdistysten luvun voi laskea satoihini 
nousevaksi ja yhä uusia syntyy, toinen toisensa jälestä.

Suuri ja meidän jokapäiväiselle eläm ällem m e tärkeä yhteiskunta
luokka ei vielä tähän asti ole näyttänyt käsittävänsä niitä etuja, mitkä 
tulevat jäsenille siitä, että liittyvät yhdistykseksi, tahi kenties ei ole 
vielä ollut »aika täytetty», kuten sanotaan. Mitkä esteet ovatkin olleet 
tällaisen yhdistyksen syntymiseen, näyttävät ne nyt poistuneen, sillä' 
palvelijattarien om asta toim esta pidetään perustava kokous tänään klo- 
6 huoneustossa Unioninkadulla 43 ylimm ässä kerroksessa pihan perällä, 
entisessä M ariayhdistyksen huoneustossa.

Mitä tarvitsee palvelijatar yhdistystä? kysynee moni.
Samoista syistä kuin muillakin yhteiskuntaluokilla, ammateilla, 

ja aatesuunnilla on om at yhdistyksensä, ja kenties vielä paremminkin 
kuin m onet näistä. Pyydämme saada viitata muutamiin epäkohtiin, 
joissa yhdistys voisi olla apuna.

Me tiedämm e että pääkaupunkiin vuosittain tulvaa suuri palveli- 
jatarjoukko maaseudulta. Moni tulee omaan onneensa luottaen ilman- 
aavistustakaan siitä, mihin päänsä kallistaa ensi yönä kaupunkiin tul
tuaan. Maria-yhdistys on tosin tässä suhteessa ollut arvaam attomana; 
apuna. M utta senkin vaikutus on rajoitettua laatua eikä ulotu kaik
kiin tässä suhteessa apua tarvitseviin. Kun sitten tulee kysymys pai-
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kau saaimisla, ilmaantuu paljon vaikeuksia. N. k. asioiniiskonttoreita 
•on viime vuosina syntynyt kymmenittäin ja näyttävät ne tulevan hyvin 
aikaan. Mutta niiden toim innassa on kyllin paljon m uistuttam isen ai
hetta. — Muihinkin surullisiin kokemuksiin on moni maalta m uuttanut 
kokematon palvelijatar tullut. Täm än kirjoittaja kuuli aivan äskettäin 
tällaisen tapauksen. Tyttö otettiin palvelukseen erääseen perheeseen 
ja luvattiin hänelle maksaa jotenkin vaatimaton palkka. Lyhyen ajan 
•kuluttua sanottiin hänet palveluksesta irti, ja kun hän pyysi palkkaansa, 
sanoi em äntä, että hänen rikkomiinsa tavaroihin meni koko palkka.

Palvelijattarien om assa piirissä on tietäm ättömyys, huolim atto
muus ja ajattelem attom uus niin suuri, että siitä kyllä kannattaisi puhua 
yhdistyksessä. Siellä ei nimittäin käsiteltäisi yksin palvelijattarien oi
keuksia, vaan myöskin heidän velvollisuuksiaan. Ja näistä viimemaini
tuista olisi kyllä paljonkin sanom ista, sen varm aankin rouvat myöntävät. 
Yhdistyksen kokoukset olisivat tilaisuuksia, missä niinhyvin emäntien 
kun palvelijattarienkin asem a ja edut otetaan keskustelun alaiseksi ja 
käsitellään sävyisällä ja järkevällä tavalla, niin että molemmin puolin 
siitä olisi hyötyä. »Palvelijatarkysymys» on jo kauvan ollut polttavana 
puheenaineena ei ainoastaan meillä, vaan m onissa muissa maissa, ja 
jotain olisi tehtävä että saataisi asia muunlaisenkin keskustelun alaiseksi 
kuin vaan porttikäytävissä ja kahvikesteissä lausuttujen terävien huo
m autuksien esineeksi. Avonainen, sävyisä asiain pohtiminen kumman
akin puolueen läsnäollessa veisi ehkä aivan toisiin tuloksiin. Siksipä 
0 11 toivottava, että myös rouvat ottaisivat huom ioonsa tämänpäiväisen 
kokouksen ja niin lukuisasti kuin m ahdollista eivät ainoastaan antaisi 
palvelijatarensa ottaa osaa kokoukseen, vaan vieläpä kehoittaisivat heitä 
siihen.»

■Todellakin »aika oli täytetty». Sitä todisti kokouksen osan
ottajani runsas lukukin. H uoneet olivat aivan liian pienet, joten 
suuri osa saapuneista jäi ulkopuolelle. K okous oli kutsuttu pal
velija H ilm a Hellm anin, nykyisen rouva Niilosen alotteesta. Hän 
oli ryhtynyt m uutam ien tovereittensa kanssa hom m aan, vaan tu n 
tien voim attom uutensa asiata perille viemään oli kääntynyt rouva 
Alli T rygg-H elenius’en puoleen anom aan apua ja neuvoa, jonka 
saikin. Kokouksen avasi H ilm a Hellm an ja puheenjohtajaksi va
littiin rouva T rygg-H elenius, joka m yös teki selvää kokouksen 
tarkoituksesta. Alustuksen jälkeen ryhdyttiin keskusteluun ja pää
tettiin yhdistys perustaa ja puheenjohtajan ehdotuksen mukaan 
päätettiin, että yhdistys olisi oleva yhteinen sekä em ännille 
että palvelijatarille. Ei kukaan palvelijatarista o llut silloin selvillä 
tällaisen yhteistyön m ahdottom uudesta. Sääntöehdotusta laatimaan 
valittiin 25 henkinen komitea, johon  tuli 5 em äntää ja 20 pal
velijatarta. Komitean jäsennyydestä erosivat em ännistä valitut toh- 
torinna Linden ja neiti A. G ripenberg . V iim em ainittu perusteli 
eroaan sillä, että yhdistys oli alkanut väärästä päästä. Vaikka 
yhdistys todellisuudessa ei vielä o llut alkanutkaan. Säännöt val-
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•alistuivat niin että ne jo maalisk. 16 p:nä hyväksyttiin yleisessä 
kokouksessa N orm aalilyseon juhlasalissa, jossa oli läsnä noin 400 
palvelijatarta.

Yhdistyksen varsinainen toim inta alkoi saman vuoden touko
kuussa. Johtokuntaan valittiin sääntöjen mukaan 3 emäntää (rouva 
Alli Trygg-H elenius, pastorin rouva G rönberg  ja opettaja, neiti 
S. Hannikainen) ja 7 palvelijatarta (H ilm a Hellman, Henrika Lindros, 
Sandra Falk, Karin Ek, Tilda Johanson, Miina Lindberg ja Miina 
Sillanpää) sekä 2 varajäsentä (H ulda Tuom elin ja Anna Karlson). 
iPuheenjohtajaksi valitsi toim ikunta rouva Alli T rygg-H elen ius’en

Y hdistyksen  ensim äinen joh tokun ta .

ja varalta Miina Sillanpään. Sihteeriksi tuli H ilm a Hellm an ja 
rahastonhoitajaksi M iina Lindberg.

Yhdistys pääsi ensin majailemaan suom alaisen kauppakou
lun huoneustoon M ikonkatu 3, saaden pitää kokouksiaan kauppa
koulun salissa ja käyttää keittiötä paikanvälitystoimistona.

Tuskin m inkään yhdistyksen perustam inen on herättänyt 
niin suurta huom iota kuin H elsingin palvelijataryhdistyksen. Se 
•herätti huom iota ei ainoastaan palvelijain, vaan vielä enem m än 
emäntäin keskuudessa. Sanom alehdet kirjoittelivat asiasta ivakir- 
joituksia, sillä olihan se ennenkuulum atonta että palvelijattaretkin 
ajattelivat itsestään jotain niin suurta että uskalsivat perustaa yhdis
tyksen, joskin senlaisen johon em ännätkin pääsivät jäseniksi.
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Palvelijatar-lehdessä*) v. 1899 oli kysymyksestä seuraava selos
tava kirjoitus:

»Viimeksi perustettuja yhdistyksiä meidän seuroista rikkaassa 
pääkaupungissam m e on Helsingin palvelijataryhdistys.

Harvaa ja tuskinpa mitään yhdistystä on niin suuresti vas
tustettu, niin suurella epäluulolla katseltu jo ennen sen syntyä,, 
kuin edellä mainittua. Useat isännät ja em ännät selittivät kohta, 
kuultuaan että tällaista yhdistystä oli tuumailtu, että jos' heidän 
palvelijatarensa siihen jäseninä liittyvät, tulevat he heti erotetta
viksi. Ja koko syksyn on liikkunut mitä mielettömimpiä juttujai
—  m eidän ei tarvitse sanoakaan, että ne ovat olleet mitä perät- 
töm im piä valheita —  yhdistyksestä ja sen toiminnasta.

Mistä täm ä kaikki joh tuu?  N e isännät ja emännät, jotka 
jo  ennenkuin yhdistys oli alottanut toim intansa, kielsivät palveli- 
jattariaan rupeam asta siihen jäseniksi, eivät sitä voineet tehdä 
yhdistyksen toim intaa moittien, sillä sitä  he eivät vielä voineet 
arvostella. H e olivat niinm uodoin  itse aatetta  vastaan.

Mitä sitte oli tämä aate?  Toistaiseksi vaan se mikä on 
kaikkien muittenkin yhdistyksien perustuksena. Jäsenet toim ivat 
yleistä hyvää tarkottaen, olkoon se sitten raittius, sivistyksen har
rastus, eri kansanluokkain olojen parantam inen, hyväntekeväisyys 
tahi joku m uu sellainen. Jokainen tällainen yhdistys on, kun 
sen tarkoitus on ollut hyvä ja sitä on oikein johdettu, vaikutta
nut ihm iskunnan hyväksi.

Palvelijataryhdistyksen pyrinnöt sitävastoin, niin otaksutaan
—  sillä miksikä m uutoin olisi heti astuttu sitä vastustamaan —  
eivä t  edistäisi yhteistä hyvää. Sitä vastaan tehdyistä m uistutuk
sista m ainittakoon esim. että palvelijattaret vielä ovat siksi kehit
tymättöm iä, ettei heillä tulisi olemaan minkäänlaista hyötyä yhdis
tyksestä: päinvastoin vaan vahinkoa. —  Tarkastelkaamme lähem 
min tätä väitettä.

Tulee nuori mies ja nuori nainen maalta pääkaupunkiin. 
He ovat kasvaneet samassa kodissa ja samoissa olosuhteissa, ja 
täytyy heidän niinm uodoin  olla samalla kehityskannalla. M ies 
saa kirvestyötä ja yhtyy jäseneksi puuseppäam m attiyhdistykseen, 
eikä kenelläkään ole mitään muistutettavaa sitä vastaan. Tyttö 
rupeaa palvelemaan, mutta «■* hän ei saa liittyä yhdistykseen, 
joka harrastaa hänen  olojensa parantamista, sillä hän on liian 
»kehittymätön».

:ä) Yhdistyksen kustantam a tilapäisjulkaisu.
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Vielä häm ärämm äksi käy asia, kun ajattelemme seuraavaa 
seikkaa, joka ainoassa m eidän hienoista, intelligenteistä, valistu
neista perheistäm m e, jossa em äntä on saanut mitä paraim m an 
kasvatuksen ja jonka m uut jäsenet m ielenkiinnolla seuraavat 

i  aikansa kysymyksiä, on pari, ehkäpä kolmekin palvelijatarta.
Miten erilaisissa olosuhteissa elävätkään näm ä palvelija ttdret, kun 
esim. suutarinoppipojat, jotka joka päivä istuvat lestinsä ääressä, 
räätälinsällit, jotka tikkaavat ja om pelevat vaan om ien toveriensa 
keskuudessa. Eikö se hienostunut, sivistynyt henki, joka vallit
see senaattorin, yliopistonopettajan tai korkean virkam iehen kodissa, 
vaikuta aivan toisin näitten kotien palvelijatariin  kuin henki 
suitariverstaissa ja ulkona rakennuksilla, m issä lauletaan: »hei, 
juu, juntatkaa?» Jos jokaikinen jossakin määrin m uuttuu ym pä
ristönsä mukaan, eikö silloin professorin palvelijatar olisi paljoa 
sopivam pi jonkun yhdistyksen jäseneksi kuin suutarinsälli? Jos 
kerran palvelijattariemme veljiä: suutaria, peltiseppiä, räätäliä ei 
voida pitää kehittym ättöm inä yhdistyksiin osaa ottamaan, eivät 
heidän sisarensakaan sitä ole.

Eräs toinen, varsin huom attavalta taholta lausuttu syy yhdis
tystä vastaan on seuraava: »Palvelijatarethan ovat miltei jäseniä
perheissä, ja keskustellaanhan heidän kanssaan usein maailman 
tapahtum ista sekä mitä sanom alehdet kertovat. Jos kerran palve
lija ta re t tarvitsevat yhdistyksen kehittyäkseen ja valistuakseen, 
pitäisi silloin kaikkien m uittenkin perheen jäsenten johonkin 
sellaiseen kuulua».

M oinen lausunto todistaa suurta hyvyyttä palvelijataria 
kohtaan, mutta myöskin suurta —  lyhytnäköisyyttä. Kuinka 
m onessa kodissa pidetään palvelijataria perheenjäseninä? Ja 
eikö ole koteja, joissa elämä on kaikkea m uuta kuin jalostut- 
tavata ja kehittävää? Mitä voi palvelijatar tällaisessa kodissa 
oppia m uuta kuin pahuutta. Täm ä totuus on ilm ennytkin sanan
laskussa »millainen herra, sellainen palvelija». — Jos kaikki 
kodit olisivatkin ihanteellisia ja palvelijataret niissä pidettäisiin 
perheen jäseninä, tuskin silloin mitään palvelijataryhdistystä tar- 
vittaisiinkaan!

Väitteet, että palvelijataret ovat liian kehittym ättöm iä yhdis
tykseen, sekä toiselta puolen että heillä on niin hyvät olot, jotta 
mitään sellaista ei tarvittaisi, eivät siis sovi yhteen.

Mikä sitte piilee sen suuren epäsuosion takana, jolla yhdis
tystä on  katseltu. Tunnustakaam m e suoraan ja koettamatta m il
lään viisastelulla asiata peitellä, mikä totuus o n : »me pelkäämme 

i että palvelijatarem m e alkavat tehdä vaatimuksia, joihin me emme
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tahdo suostua. H e tulevat ehkä vaatimaan korkeam pia palkkoja,, 
enem m än vapautta, enem m än itsenäisyyttä. Ja sitä em me heille 
tahdo antaa».

Ja tämän salaisen pelon ilmauksena on  levitetty yhdistyksen, 
toim innasta mitä uskom attom im pia juttuja ja —  niitä ovat usko
neet pääkaupungin useat todella sivistyneet emännät. O n väi
tetty, että on keittiöihin heitetty painettuja lappusia —  joita ei 
kumminkaan kukaan  koskaan ole nähnyt —  joissa on varotettu 
palvelijattaria millään m uotoa rupeam asta palvelukseen alle 20 
markan kuussa; että yhdistys on päättänyt, jottei kenenkään sen 
jäsenen tarvitse tehdä työtä enem m än kuin 12 tuntia vuorokau
dessa: siis klo 7:stä aamulla klo 7:mään illalla; että —  kun  
herrasväellä on vieraita, pitäisi palvelijattarillakin olla, ja kaikki 
tarjoilu yhteistä *) y. m. y. m. juttuja, joita voisi otaksua jon 
kun hyvin vähäisen pikkukaupungin kahvitätien uskovan, m utta 
ei m aam m e valistuneen ja intelligentin pääkaupungin em äntien. 
Ja huolim atta siitä, että olisi ollut erinom aisen helppoa ottaa 
selvä tästä kaikesta, koska palvelijataryhdistyksen keskustelui
hin on ollut vapaa pääsy suurella yleisöllä ja on niistä ilm oi
tettu sekä suom alaisissa että ruotsalaisissa lehdissä. Ei sanaakaan 
ole puhuttu, mitä ei kuka tahansa voisi olla kuulem assa. Mutta 
y k s i,  sanoo yksi, pääkaupungin tuhansista em ännistä on osotta- 
nut harrastustaan tätä suurta ja tärkeätä yhteiskuntaluokkaa koh
taan, jonka pyrintöjen kuitenkin pitäisi heihin läheisesti koskea,, 
vain yksi on ollut läsnä kokouksissa».

Seuraavassa num erossa oli kirjoitukselle jatkoa:
»Ensi num erossam m e koskettelimme niitä muistutuksia joita 

oli tehty Palvelijataryhdistyksen tarpeellisuutta vastaan. Nyt tah
dom m e kosketella m uutam ia ehtoja sen olem assaolon puolustuk
seksi.

Me tiedäm m e kaikki, että pääkaupunkiin siirtyy joka vuosi: 
suuri joukko palvelusta etsiviä nuoria naisia. Maaseudulla luul
laan yleiseen että Helsinki on oikea taivaan esikartano. Täällä: 
on palkka suuri, työ helppoa ja paljon huveja. O nhan  se ihan 
toisenlaista kävellä pyhäiltaisin Espiksellä musiikkia kuuntelemassa,, 
kun maalla kantaa suuria vesi- ja ruokasaaveja eläimille. Useam
min tytöt tulevat yksinään oloja tuntem attom ina, tietämättä m issä 
saisivat edes ensi yönsä viettää. Maria-yhdistys, joka on ylläpi
tänyt yöm ajaa halvasta maksusta palvelijoille, on tehnyt kauniisti.

*) Tätä väitettiin todellakin hienoilla nimipäivillä,, missä oli evers- 
tinrouvia ja m uuta sivistynyttä väkeä.
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Mutta sillä on vain m uutam ia huoneita, eikä voi ottaa kaikkia; 
vastaan. Eikö näin ollen olisi välttämätöntä, että palvelijayhdis- 
tyksellä olisi koti, johon  kaikki ne voisivat päästä, jotka eivät 
muualta saisi halpaa ja luotettavaa asuntoa.

K aupungissa oleskelun aikana voi palvelija joutua joko tah
toen tai tahtom attaan hyvinkin vaikeaan asemaan. Jos kaikki ko
dit olisivat hyviä, ei mitään hätää olisikaan, m utta voi sattua 
että nuoret ja kokem attom at tytöt joutuvat perheissä raa’an koh
telun alaisiksi, huolim atta että he ovat aivan syyttömiä. Kuka 
puolustaa tuollaista tyttöä? Ja kun häntä ei puolusteta, uusiintuu 
samaiset kohtelut. Sillä siellä, jossa ei syyttäjää löydy, siellä ei 
pelätä pahojen töiden seurauksia. Palvelijataryhdistys on  lyhyellä; 
olemassa olon ajallaan kuullut m onta tapausta jotka todistavat 
että katsotaan voitavan palvelijoita kohdella kuinka tahansa, luu l
tavasti juuri siitä syyttä että tiedetään että heillä ei ole puoltajaa. 
M ainitkaamme sivum ennen yksi esimerkki. N uori vakava tyttö • 
jolla oli 4 vuoden hyvä todistus maalta, tuli kaupunkiin ja jou 
tui palvelukseen eräälle leskelle, joka vietti hyvin epäsiveellistä 
elämää. Niin tyttö, joka ei voinut tätä katsella, pyysi saada 
muuttaa. Em äntä ei tahtonut päästää tyttöä, m utta tyttö oli itse
päinen, silloin em äntä suuttui niin että repi rikki tytön 4 vuo
den todistuksen, antaen uuden hyvinkin kaksimielisen todistuksen: 
siitä lyhyestä ajasta kun tyttö oli, ollut hänen luonaan. Tänlaista 
ei emäntä olisi uskaltanut tehdä jos hän olisi tietänyt että on . 
joku ystävä tai yhdistys, joka ottaisi näistä asioista huolehtiak
seen.»

Mihin suuntaan yhdistyksen toim inta oli tarkoitettu, selviää' 
paraiten sääntöjen ensimäisestä pykälästä, joka kuului:

»Palvelijataryhdistyksen tarkoitus on m olem m inpuolisen, 
luottam uksen pohjalla lähentää palvelijataria ja isäntäväkeä to i
siinsa yhteisen kodin onneksi. Tätä tarkoitusta voittaakseen har
rastaa yhdistys palvelijattarien sekä yleistä että am mattisivistystä,, 
ja koettaa kehittää heitä tunnolliseen, omantakeiseen toim intaan.»

Yhdistys oli siis tarkoitettu yhdyssiteeksi em äntäin ja pal
velijattarien välillä. Yhdistyksen tehtävistä sanoi toinen pykälä:

»Yhdistyksen tehtävänä on:
a) hankkia ja voimassa pitää om a huoneusto, jossa on ko

kous- ja lukusali, pa ikanvä litysto im isto  ja kohtuullisesta mak- 
sosta, sitä mukaa kuin tila m yöten antaa, tilapäinen ko ti paikkaa 
hakeville jäsenille;

b) panna toim een esitelmiä, keskusteluja  sekä jalostavia  j a . 
virkistäviä  illanvietto ja;
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e) herättää jäsenissään huolenpitoa vastaisesta to im eentu los
taan ja edistää säästäväisyyttä keho ttam alla  ja antam alla ohjeita 
säästökassain käyttäm iseen;

d) perustaa ja ylläpitää sairas- ja apukassaa.»
Sääntöjen mukaan päättikin yhdistys heti ensi syksynä avata 

om an paikanvälitystoimiston, jonka johtajaksi valittiin neiti 
M. O lander. Välityspalkkiota määrättiin kannettavaksi 50 p. si- 
säänkirjoitusm aksuna ja kym m enen prosenttia ensikuun palkasta. 
Jos palvelija ei voinut olla paikassaan 2 kuukautta, toimitettiin 
toinen paikka samasta maksusta. Em änniltä päätettiin kantaa 
välityspalkkiona Smk. 2: 50. Em ännät kyllä useasti kimmastuivat 
kun heiltäkin vaadittiin maksua, sillä he olivat siihen saakka pääs
seet m aksutta; palvelijoilta oli kannettu maksua sitä enemmän. 
H e selittivät, että palvelija oli velvollinen maksamaan koko 
välityksen, sillä hänhän tarvitsee paikkaa, jota hän ei saisi jos 
eivät em ännät ilmoittaisi paikkoja toim istoon. Eivätkä toiset toi
mistot em änniltä välityspalkkiota vaatineetkaan. Yhdistyksen p u o 
lelta väitettiin että yhtähyvin kuin palvelija tarvitsee paikkaa, yhtä 
hyvin tarvitsee em äntä palvelijaa. Em äntäin palvelijan etsintä 
ei suinkaan johdu  jalomielisyydestä, vaan todellisesta tarpeesta. 
Ja kun m olem m at kerran tarvitsevat toisiansa, on väärin asettaa 
koko kulut köyhien palvelijain yksin maksettaviksi. O ikeuden 
mukaan pitäisi kaikki maksu kannettam an yksinom aan emänniltä. 
H uolim atta näistä erimielisyyksistä sai toim isto alussa suurta kan
natusta osakseen. Ensi vuonna sai 300 palvelijaa toim iston kautta 
paikan.

Yhdistys oli aiottu kristillisellä pohjalla toimivaksi. N iinpä 
sen ensimäiset kokoukset alettiin ja lopetettiin rukouksella ja 
virren veisuulla. Rukoukset kuitenkin jäivät, sam oin hengelliset 
laulutkin, sillä jäsenet katsoivat että maalliset ja hengelliset asiat 
eivät oikein sovi yhteen. Vaikka yhdistyksen henki oli uskon
nolliseen ja sovinnaiseen suuntaan menevä pitkän aikaa, m uo
dostuivat kokoukset usein varsin myrskyisiksi, eikä sanoja sääs
tetty epäkohdista puhuttaessa. Jokaisella oli ikäänkuin tarvis 
saada tyhjentää sydämmensä. O lihan nyt edes toivoa saada 
o loihin parannuksia, koska oli om a yhdistys perustettu.

Ensi alussa m uutam at em ännät seurasivat kokouksia, mutta 
kun tuli keskustelua emäntien ja palvelijattarien suhteesta, niin em än
nät loukkaantuivat kun heidän virheitänsä tuotiin esiin ja jäivät 
pois kokouksista.

Ensimäisen toim intavuoden keskustelukysymyksistä m ainit
takoon: O nko palvelijain hankittava yleissivistystä? Palvelijain
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am m attiopetuksen kohottam inen. Säästämisen merkitys. Palveli
jain asema, oikeudet ja velvollisuudet kristillisyyden valossa. 
Mitkä säästökassat ovat palvelijoille edullisia?

Neiti O lander erosi paikanvälitystoim iston hoitajan toim esta ke
väällä v. 1899, hänen tointaan hoitam aan valittiin Miina Sillanpää.

Yhdistys perusti lauluköörin, jonka johtajana toimi aluksi 
Kaarlo Ham m ar, sittem m in G. Lindgren. Kööri eli silloisessa 
kokoonpanossaan 3 vuotta.

1899 alkoi yhdistys järjestää jäsenilleen kursseja oiko- ja 
ainekirjoituksessa. Opettajia saatiin ilmaiseksi.

Ensi vuonna oli yhdistyksellä tuloja 1,001 mk. 40 p. ja 
m enoja 678: 20.

YHDISTYS ALKAA ESITTÄÄ VAATIMUKSIA.

V. 1899 alussa asetti yhdistys komitean valmistamaan ehdo
tusta »palvelijain ja emäntäin oikeuksista ja velvollisuuksista». 
Komitea sai toimekseeri kääntyä Naisliitto U nionin puoleen m ai
nitun kysymyksen johdosta, pyytäen heidän lausuntoaan. U nioni 
ottikin kysymyksen käsiteltäväkseen valiten kaksi jäsentä antamaan 
kysymyksestä lausuntoa. Nämä eivät tulleet kysymyksestä yksi
mielisiksi. Kumpikin antoi om an lausuntonsa. Neiti Helena 
Vestermarkin lausunto kohdistui seuraavaan loppuponteen:

»1) Jos Palvelijataryhdistys tahtoo työskennellä palvelijatta
rien aseman kohottamiseksi, tulisi sanotun yhdistyksen emäntien 
avulla valmistaa suunnitelm a, jonka mukaan em äntä ja palveli
jatar alusta alkaen voisivat tarkem m in kuin tähän saakka m ääri
tellä m olem m inpuoliset oikeudet ja velvollisuudet.

2) Yhdistyksen tulisi koettaa kohottaa palvelijattarien yleistä 
sivistyskantaa ja täm än ohella ottaa punnitakseen, eikö löytyisi 
m ahdollisuutta esim. lyhem pien kurssien kautta saada palvelijat
tapa tilaisuuteen kehittämään tietojaan siinä ammatissa, minkä 
ovat valinneet».

Toisen lausunnon antaja professorin rouva E. Freudendahl, 
ei oikeastaan ehdottanut mitään, selosteli vaan emäntäin näkö
kantaa palvelijattarien esittämissä kohdissa.

Neiti Vestermarkin lausunnon johdosta päätti yhdistys kään
tyä uudestaan Naisliitto U nionin  puoleen ehdottaen yhteistä kom i
teaa, jossa kysymyksestä keskusteltaisi. Komitean työn tulos sel
viää paraiten kirjoituksesta, joka oli julaistu palvelijattarien a lbu
missa »Heikkojen ääni», (Palvelijataryhdistyksen julkaisu v. 1900).
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Kirjoitus kuului:
»Keväällä 1899 keskusteltiin Palvelijataryhdistyksessä, miten 

olosuhteet palvelijattarien ja emäntien välillä saataisiin järjeste
tyiksi siten, että palvelijattarien olosuhteet parantuisivat. Y hdis
tys kääntyi silloin naisasialiitto U nionin puoleen pyynnöllä, että 
nämä ottaisivat asian siellä keskustelun alaiseksi ja seuraus oli 
että sieltä valittiin kaksi jäsentä emäntien puolesta harkitsemaan 
asiaa ja antamaan siitä kirjallisen lausunnon. Kun näm ä lausun
not oli annettu, joista toinen oii palvelijattarilie m yötätuntoinen, 
kääntyi yhdistys uudelleen U nionin puoleen pyynnöllä että he 
valitsisivat puolestaan seitsemän emäntää, jotka, Palvelijataryhdis
tyksen valitsemani, yhtä m onen palvelijataren kanssa, ryhtyisivät 
keskustelemaan sovinnollisista toim enpiteistä palvelijattarien tilan 
parantamiseksi.

Nyt on tämä komitea pitänyt yhteisiä kokouksia ja poh ti
nut asiaa monelta puolelta, m utta näyttää siltä ettei sittenkään 
mitään valmista aikaan saada. Hukkaan näyttää rauenneen kau
niit unelm at työpäivän rajoittamisesta ja suurem m an vapauden 
toivo. Näyttää siltä kuin eivät em ännät olisi mitään oppineet 
eikä mitään kuulleet ja nähneet nykyisistä oloista. H e luulta
vasti odottavat siksi kuin palvelijattarien täytyy käyttää yhtä repäi
seviä keinoja kuin m uukin työväki, vapautta saavuttaakseen. Ja 
kum m inkin ovat toivom ukset supistetut niin vähäisiksi kuin 
mahdollista.

Alkuperäiset vaatimukset supistettiin. Työpäivä toivottiin 
saatavan loppum aan kello 10 illalla ja sen jälkeen tehdystä yli
työstä eri makso, sekä jokaisena pyhäpäivänä vapautta, joko aamu- 
tai ilta-päivällä, joten päivällinen pyhäisin pitäisi syötämän kello 
3 tienoissa.

Mutta tämäkin oli liikaa, sillä sanottiin olevan paljon köy
hiä herrasperheitä, jotka eivät voi maksaa ylityöstä, vaikka hei
dän täytyy elämänsä tavoissa noudattaa sam oja vaatimuksia kuin 
m uut, jotka ovat varakkaampia. Entä köyhät palvelijataret? 
He, joilla ei ole m uuta rikkautta kuin ruum iinsa terveys, he 
ovat emäntien mielestä velvolliset uhraam aan kaikki niille, joilla 
ei ole varaa maksaa ylityöstä palvelijatarelleen, joka heidän 
edukseen niukasta palkasta työskentelee. Samalla herrasperheellä 
on kuitenkin varaa ostella viiden markan konsertti lippuja ja istua 
teatterin kalliimmilla paikoilla.

Vapauden tunne on palvelijatarissa hyvin herkkä. O n 
m onta palvelijatarta, jotka eivät edes pyydä ulos, kun näkevät 
että heille vastenmielisesti lupa annetaan. Komitean kokouk-
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sessa ehdoteltiinkin sentakia, että em ännät antaisivat jonkun het
ken vapautta päivällä sekä yhden illan viikossa kello 7 alkaen. 
Mutta em ännät pitivät erityisen kokouksen keskenään ja kään
sivät tämän kohdan niin, että ainoastaan ne jotka jo omaavat
kaiken tuon toivotun vapauden, tulisivat siitä osallisiksi. Tätä 
tietysti palvelijataret eivät voineet hyväksyä. Jos kerran tahdo
taan palvelijattarien tilaa parantaa, on sitä parannettava niin, että 
se tuntuu parannetulta, eikä vaan sivellä päältäpäin. Täm m öi
sillä keinoilla ei palvelijattarien asemaa paljoakaan paranneta. 
Em äntien mielestä ei palvelijataret ole edes täysijärkisiä olentoja, 
joille ei voi antaa vapautta itse käytettäväkseen, sillä he muka 
vaan syöksyisivät kurjuuden kuiluun.

Mitä on palvelijain näin ollen tehtävä? Eikö ole ryhdyt
tävä johonkin  tarm okkaam paan keinoon? Eikö ole jotain teh 
tävä vapauden saavuttamiseksi, jota palvelijataret janoovat?

Näillä perusteilla, kuin sitä nyt olisi annettu, olisi samaa 
kuin antaa yhdellä kädellä ja ottaa toisella. Ja em ännät tah
toivat vielä pestä kätensä, sillä komiteaan osaa ottaneet —  yhtä
lukuun ottamatta —  eivät millään tavalla tahtoneet, että näm ä
kään ehdot tulisivat seurattavaksi yleisesti, vaan sopim uksen m u
kaan olisi se tehtävä. Se tahtoo sanoa, ettei tämä ole seu
rattavaksi tehty, on vaan m uodon vuoksi — tyhmille tyydy
tykseksi. Ei! Täm m öisillä toim illa ei palvelijattaria tyydytetä. 
He vaativat järjellisem pää kohtelua, parem pia ehtoja. O nko se 
liiaksi vaadittu, jos saataisiin työpäivä loppum aan kello yhdek
sän seuduissa illalla, siksi ehtii kyllä saada iltatyöt tehdyksi, 
jos vaan koti järjestettäisiin oikein. Juuri se seikka, että palveli
ja taren  olo on niin perin orjallista, vaikuttaa sen, että kaikki 
jotka vaan voivat, rupeavat m uille aloille, oltuaan jonkun aikaa 
palvelijatarena.

Jos nyt palvelijataret saisivat vapautta yhden illan viikossa 
kello 7 alkaen, ja m uinakin viikon päivinä pääsisivät ulos rait
tiiseen ilmaan puhdistam aan keuhkoistaan tom un ja paistin käryn, 
sekä ainakin joka toinen sunnuntai saisivat puolen päivää va
pautta, niin oltaisiin jo päästy sangen pitkälle. Päivällisen pyhä- 
päivisin voi kyllä syödä aikasemmin, kun vaan on hyvää tahtoa 
ja pyhäsin ei myöskään pitäisi tehtäm än m uuta kuin kaikkein 
tärkeimmät työt.

H elsingin Palvelijataryhdistys on tähän saakka tah tonut 
pysyä rauhallisella pohjalla ja on pyytänyt emäntiä rauhalliseen 
yhteistyöhön. Mutta kenelle lankeaa edesvastuu, jos palve
lijataret pakotetaan  menemään m uun työväen perässä ja
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vaatimalla pakottavat itselleen annettavaksi sitä, mitä kauniilla 
puheella ei saada!»

Kuten edellä olevasta selviää, ei komitea tullut mihinkään 
tuloksiin. A inoa sen tuottam a hyöty oli se, että palvelijattaret 
oppivat käsittämään miten m ahdoton on em ännän ja palvelija ta
ren toim ia »yhteisen kodin onneksi.»

Em ännätkin, joita aluksi m uutam ia oli yhdistyksessä tulivat 
huom aam aan, että he eivät voi mitään vaikuttaa palvelijatariin 
yhdistyksessä. Kohta ei saatu edes sääntöjen määräämää 3 jä
sentä johtokuntaan. Rouva Trygg-H elenius oli kuitenkin 3 v u o ta  
puheenjohtajana vaikka ei hänelläkään, joka kuitenkin yhä edel-

Y hdistyksen  nykyinen  joh tokun ta.

leen innolla harrasti yhdistyksen menestymistä, ollut aikaa ottaa 
osaa käytännöllisiin toim iin. Puheenjohtajaksi hänen jälkeensä 
valittiin varapuheenjohtajana toim inut Miina Sillanpää, joka yhä 
vieläkin on yhdistyksen puheenjohtajana.

PALVELIJATARKODIN PERU STA M IN EN .

Yhdistyksen kokouksissa keskusteltiin tavan takaa kodin pe
rustam isesta palvelijatarille. Palvelijattaret kaupunkiin saapuessaan, 
tai paikkaa muuttaessaan tulivat usein olemaan vapaina, toiset
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joitakuita päiviä, toiset pitem m än ajan. A sunnon saanti oli ylen 
vaikea. Palvelijattarien palkka ei riitä kalliisiin yöm ajavuokriin. 
Myöskin lausuttiin se ajatus, että yhdistys kodin avulla voisi 
avustaa, m uutenkin kun halvan asunnon m uodossa, puutteeseen 
joutuneita palvelijataria, ettei heidän ainakaan tarvitse hädänalai
seen tilaan joutuessaan myydä itseään.

Yhdistyksen rahavarat eivät olleet suuret. Säästö teki ai
noastaan 900 mk. Mutta joskin rahaa oli vähän, oli rohkeutta 
ja toivoa sitä enemmän. Päätettiin siis kesäkuun alusta v. 1900 
vuokrata sopiva huoneusto, johon voitaisi sijoittaa sekä kodin että 
toim iston. Alettiin huoneiden etsintä. Talojen isännät olivat 
yleensä kohteliaita, kunnes kuulivat, että huoneet vuokrattaisi 
palvelijataryhdistykselle. Täm ä tieto m uutti äänen kellossa. Ly
hyt, koppava kielto kuului: »minä en vuokraa huoneita palve
lijataryhdistykselle». V ihdoin pitkän etsinnän perästä saimme 
vuokratuksi entisen kapakkahuoneuston kivijalassa Fabianink. 26. 
Kolmesta huoneesta maksettiin vuokraa 90 mk. kuukaudessa. 
H uoneet olivat perin kosteat ja tarkoitukseensa sopim attom at, 
m utta alkuun sitä päästiin. Makuu- ja liinavaatteet kotia varten 
valmistettiin yhdistyksen om pelukokouksissa. H einäkuun lopulla 
valmistui koti niin että voitiin ruveta ottamaan asukkaita vastaan. 
Paikanvälitystoim isto siirtyi kodin huoneustoon, jossa myös pi
dettiin kokoukset. Vuokraa asukkailta päätettiin ottaa 25 p. 
vuorokaudessa ja kahvia saivat ostaa yhdistykseltä 5 pennillä 
kupin. Tytöt olivat omassa rimassaan.

M onta huvittavaa kohtausta tapahtui kodissa ensi vuonna. 
Kapakan nimi, jonka entisessä huoneustossa koti sijaitsi, oli ollut 
»Sovinto». Usein sattui, että vanhat kapakkakundit tulla tup
sahtivat kotiin kysyen häm m ästyneinä, eikö »Sovinto» enää ma- 
jailekaan täällä? Tähän tapasim m e vastata, että sovinto on poissa, 
nyt majailee täällä riita.

Eräs toinenkin tapaus on jäänyt mieleeni, jota en m alta 
olla ikuistuttamatta. Kevättalvella eräs rouva ilmoitti H ufvud
stadsbladetissa haluavansa taitavaa sisäkköä, ja loppulauseeksi oli 
hän liittänyt ilm oitukseen: »palvelijayhdistykseen kuuluvat älkööt 
vaivatko itseään». Ilm oitusta katseltiin ja sille naurettiin. Sanoipa 
joku aikovansa m ennä tarjolle ja jos kelpaa ilmoittaa sitten että 
hän kuuluukin palvelijain yhdistykseen. M enemättä se kuitenkin 
jäi. M aanantaina, ilm oitus oli ollut sunnuntain  lehdessä, tuli 
eräs rouva hirveän kiukkusena toim istoom m e syyttäen meitä siitä, 
että olim m e akiteeranneet kaikki palvelijat, koska ei yhtä ainoata 
tullut tarjolle hänen ilm oituksensa johdosta. Saatuani selville
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että rouva oli sama, jonka ilm oitus oli herättänyt huom iotam m e 
sanoin syyn olevan hänessä itsessään, joka asetti niin tyhmän 
ilmoituksen lehteen. Rouva rupesi sitten kyselemään yhdistyksen 
tarkoitusperää, josta teim m e selvää paraam m e mukaan. L oppu
tulos oli, että rouva lahjoitti kodille 5 mk. ja otti erään yhdis
tyksen jäsenen sisäköksensä. Tyttö olikin usean vuoden paikas
saan ja rouva kehui ettei hänellä koskaan ole ollut niin kunnol
lista palvelijatarta.

Palvelijatarkodin merkityksestä oli Palvelijattarien albumissa*) 
II, seuraava kuvaus:

»Kun Helsingin Palvelijataryhdistyksen säännöt laadittiin, 
tehtiin sinne näin kuuluva pykälä: »Yhdistyksen tehtävä o n : 
a) hankkia ja voimassa pitää om a huoneusto, jossa 011 kokous- 
ja lukusali, paikanvälitystoimisto ja kohtuullisesta maksosta, sitä 
mukaa kuin tila myöten antaa, tilapäinen koti paikkaa hakeville 
jäsen ille:.

Tuum a oli rohkea. Mutta kun oli hyvää tahtoa, ja sitä 
ei ollenkaan puuttunut, niin on jo nyt voitu saada koti kuntoon, 
jossa vapaana olevat palvelijattaret saavat tilapäisen asunnon. 
Täm ä koti ei ole aluksi ollut suuri. Kolme huonetta on ollut 
käytettävänä ja paikanvälitystoimisto on ollut yhdistettynä kodin 
kanssa. Sama henkilö on hoitanut kumpaakin.

Että täm m öistä kotia on kipeästi kaivattu, huom aa siitä, 
että asunnon hakijoita on ollut paljon enem m än kuin on voitu 
ottaa vastaan ja kaikki ovat olleet tyytyväisiä ja kiitollisia kodissa- 
oloonsa. E lokuusta alkaen, jolloin asujam ia rupesi tulemaan, 
toukokuuhun asti on kodissa asunut kaikkiaan 250 henkilöä, 
ollen laitoksessa yhteensä 2,430 yötä. Maksuna on ollut 25 p:niä 
vuorokaudelta.

Kodin perustam inen on kysynyt paljon varoja ja voimia, 
mutta palvelijattaret ovat innokkaasti puuhanneet. He ovat u h 
ranneet voim ia ja varoja saadakseen kodin kuntoon ja voidak
sensa sitä ylläpitää. Että asiaa on harrastettu todellisuudessa, 
näkyy siitä, että niin hajanainen joukko kuin palvelijattaret, ovat 
niin paljon voineet aikaan saada. Heidän pieniin tuloihinsa kat
soen on heiltä vaadittu suuria uhrauksia. Mutta he ovat hu o 
manneet asian tärkeyden ja se on antanut heille intoa tähän työ
hön kanssasisariensa hyväksi. H e ovat ym m ärtäneet kodin tar
peellisuuden, sillä ainoastaan palvelija, joka on ollut itse samassa 
asemassa, ym m ärtää miten onneton voi nuori tyttö olla, jos hä-

*) Katso kirjoitusta yhdistyksen kirjallisuus.
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siellä ei ole sukulaista tai tuttavaa, joka antaisi apua tai asuntoa 
tarpeen sattuessa. Kuka välittää halvasta palvelustytöstä, jos 
hän jääkin kadulle. O nhan hän niin mitättömän pieni olento 
yhteiskunnassa. Pieni on heidän vaikutuksensa, pienet heidän tu 
lonsa, mutta hekin voivat saada joukkona jotakin aikaan, jos 
vaan on yksimielisyyttä.

Koti-sanalla on suuri merkitys; se kokoo kaikki ym pä
rillensä, se sitoo yhteen kaikki mitä läheistössä on, se jalostaa, 
se kasvattaa. Koti, se on taika-sana, joka antaa elämälle arvoa. 

Ja  senlainen yhteensitova, opettava, kaikki voittava, on palvelijatar- 
kodin tarkoitus oleva. Se koittaa kehoittaa heitä siveelliseen 
elämään, se koittaa toim ittaa paikkoja, se koittaa auttaa tarvitse
via ja tukea heikkoja. Toivom m e varmasti että palvelijatarkoti 
tulee jalostavasti vaikuttamaan palvelijatarten keskuudessa.»

YHDISTYS SU U N N ITTELEE OM AA TALOA.

V. 1901 herätettiin yhdistyksessä kysymys om an talon 
hankkimisesta. Suunniteltiin osakeyhtiön perustamista, joka ra
kentaisi talon m ihin sijoitettaisi paitsi koti tilapäisasuntoa varten 
palvelijattarille, myöskin koti vanhoja palvelijataria varten, talous- 
koulu ja ruokatarjoilu, pesulaitos, ynnä tarvittavat kokoushuoneet. 
O sakkeiden suuruus ajateltiin 5 0 — 100 mk. Asiata käsiteltiin niin 
pitkälle että sääntöehdotuskin oli jo valmiina, mutta hom m a rau
kesi om aan m ahdottom uuteensa.

T alouskoulukysym ystä  käsiteltiin myöskin yhdistyksessä sen 
alkuaikoina varsin usein. V ihdoin v. 1906 ryhdyttiin keräämään 
rahoja sen toteuttamiseksi toim im alla iltamia ja seuraavana vuonna 
pidettiin am m attikoulurahaston hyväksi arpajaiset. Sittemmin ovat 
mielipiteet am m attikoulukysym yksessä vakiintuneet siihen suun 
taan, että tänlaisten koulujen perustam inen ja ylläpito kuuluu 
valtiolle ja kunnille, ja että yhdistyksen on aivan turhaa p o n 
nistaa voimiaan keittokoulun ylläpitämiseksi. A m m attikoulura- 
hasto onkin nyttem m in siirretty yhdistyksen rahastoon.

YHDISTYS AVAA PESU - JA SIL1TYSLAITOKSEN.

Kun koti tuli tunnetuksi rupesi sinne pyrkimään yhä enem 
män asukkaita. Tilan ahtaus kodissa, johon sopi kaikkiaan noin 
17 henkilöä, ynnä huoneuston sopim attom uus vaikutti niin, että
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päätettiin keväällä 1901 hakea sopivam pi ja isompi huoneusto. 
Sellainen saatiinkin vanhassa puutalossa U udenm aankadun var
rella n:o 12. H uoneusto  käsitti 5 huonetta ja keittiön. Vuokra 
oli 1800 mk. vuodessa. Rahavarat olivat kylläkin vuoden kuluessa 
loppuun kuivuneet, mutta yhdistys toivoi saavansa kaupungin 
valtuustolta avustusta kodille ja sen nojalla uskallettiin vuokrata 
kalliimmat huoneet. Avustus kuitenkin evättiin, ja kun keväällä 
ryhdyttiin neuvottelemaan miten on meneteltävä varojen hankin
nan suhteen, päätettiin aluksi kerätä listoilla. Sen jälkeen ryh
dyttiin miettimään miten tulevaisuuden varalta olisi tehtävä. Sil
loin heräsi johtokunnan jäsenissä ajatus pesulaitoksen perustam i
sesta. Sen avulla toivottiin saatavan kodille tuloja, sekä kodissa asu
ville tytöille työtä. Heti uuteen asuntoon muutettua ryhdyttiin 
pesu laitos-ajatusta toteuttamaan. Jäsenet lahjoittivat alkutarpeita.

Yksi osti pesupunkan, toinen 
nuoraa, kolmas silitysuunin ja 
rautoja, j. n. e. Työtä hank
kivat aluksi jäsenet ja niin sitä 
päästiin alkuun. Yleisen m ie
lipiteen m uodostuksessa on 
pesulaitoshom m alla vissi m er
kityksensä. Emäntäin piireissä 
puhuttiin niin. että palvelija- 
yhdistys vaikuttaa veltostutta
v asi palvelijoihin; heitä ko
dissa elätetään laiskoina! Ei 
monikaan vaivautunut ajattele
maan millä varoilla yhdistys 
tyttöjä elättäisi. Kun sitten ko

din yhteyteen perustettiin pesulaitos, niin alkoi kuulua kuiskeita, että 
tehdäänhän siellä palvelijatarkodissa työtäkin! Tämä siis muutti mieli
piteen vähitellen toiseksi. Sittemmin ovat perheenem ännät to ttu 
neet ainakin tilapäisapua tarvitessaan kääntymään palvelijatarkodin 
puoleen, jonka välityksellä aina voi saada tottuneita siivoojia, 
pesijöitä, tarjoilijoita j. n. e. Nykyään kun työtä tarjotaan u lko
puolelta kotia, toisinaan enemmän kuin voidaan vastaan ottaa,
on pesulaitoksen merkitys kotiin nähden pienempi, kun se oli 
ensiaikoina. Pesulaitosta ovat johtaneet v. 1901 — 1903 Anna 
Anderson, 1903— 1906 Iida K orhonen, v. 1906— 1909 Iida
Oksanen ja v. 1909 alkaen Anna Hämäläinen.

Rouva A urora Karamsinilta sai yhdistys v. 1901 syksyllä 
vuokra-apua 250 mk.



YHDISTYSTÄ VAADITAAN ASETETTAVAKSI 
KONKURSSIIN.

Pesulaitoksen menestym inen antoi rohkeutta yrittää enem 
män. N iinpä kevättalvella v. 1902 päätettiin ryhtyä hom m aam aan 
ruokalaa, josta myöskin saataisi ruokaa pesulaitoksessa työsken
televille. Ruokala avattiin heinäkuussa 1902 ja menestyi se odo t
tam attom an hyvin. Ruokavieraita kävi niin paljon kun huonei
siin mahtui, oltiinpa pakotettuja liikkeen laajentamiseen. Jo  
saman vuoden syksyllä perustettiin oma leipom o, josta saatiin 
leipä ruokatarjoiluun. Ruokatarjoilu ja leipom o eivät kuitenkaan 
lopullisesti näyttäytyneet kannattaviksi. H innat olivat lasketut 
liian alhaisiksi, joten liike rupesi tuottam aan tappiota. Täm än 
seurauksena lopetti yhdistys keväällä v. 1904 sekä ruokatarjoilun 
että leipom on. Pesulaitosta päätettiin jatkaa edelleen.

Velkataakka oli kasvanut, tehden keväällä v. 1904 noin 
4,000 mk. Isoim m at sum m at olivat vuokravelkaa puoleentoista- 
tuhanteen ja lihakauppias Hiltuselle ruokavelkaa noin 800 mk. 
Silloin H iltunen antoi saatavansa uloshaettavaksi ilman armoa. 
Rahat pöytään, tai yhdistys konkurssiin. Kun asianajajalta 
saapui kirjelmä, että velka on parin päivän kuluessa maksettava, 
näytti siltä kuin konkurssi olisi ollut uhkaamassa. Yhdistyksellä 
ei ollut luottoa. - Sääli oli lopettaa kotia joskaan se ei siihen 
aikaan, ollen samassa huoneustossa pesulaitoksen kanssa, vastan
nut tarkoitustaan. Jos se nyt olisi lopetettava, kestäisi kauvan 
ennenkuin sen uudestaan voisi alkaa. Asiasta neuvoteltaessa 
päätettiin kirjeellisesti kääntyä m uutam ain liikemiesten puoleen 
anom alla lainaa tai —  lahjaa yhdistykselle. Kyhäsimme joukon 
kirjeitä, joita lähetimme kaupunkim m e tunnetuim m ille liikemie
hille. Seuraus oli, että K unnallisneuvos Landen saapui saamansa 
kirjeen johdosta om in silmin katsomaan minkälaista yhdistyksen 
toim inta oli. Saatuaan selvän asiasta lahjoitti hän yhdistykselle 
500 mk. Että lahja oli parem pi kuin laina, on itsestään selvää. 
Täm ä 500 mk. se pelasti yhdistyksen konkurssista, tarvittavat 
300  saatiin lainaksi yhdistyksen jäseniltä.
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K A U PU N G IN  VA LTU U STO  AVUSTAA KOTIA.

Yhdistys oli joka vuosi anonut avustusta anniskeluyhtiön 
voittovaroista. Keväällä 1904 m yönsikin valtuusto yhdistykselle 
1,500 mk:n avustuksen, joten taloudellinen asema rupesi vähi
tellen selvenemään. Nyt voitiin taas toim ia reippaam m in.

Sittemmin on valtuusto vuosittain paitsi v. 1910 m yöntä
nyt kodille avustusta anniskeluyhtiön voittovaroista. Avustus on 
vaihdellut 1500— 3500 välillä.

V. 1904 m uutti yhdistys nykyiseen huoneustoonsa, van
haan puutaloon, Antinkadun varrella n:o 26.

H u o n e  m atkailijo ita  varten .

ERI H U O N E U ST O  KODILLE JA MAJAILIJAT SIINÄ.

Kun yhdistys sai apurahaa kotia varten ja yhdistyksen 
asem a alkoi vakiintua, alettiin ajatella erikoista huoneustoa kotia 
varten. Pesulaitoksen yhteydessä ei kotia voitu laajentaa, eikä 
siinä ylläpitää sitä järjestystä kun se olisi vaatinut. N iinpä v. 
1906 vuokrattiinkin V ladim irinkadun varrelta n:o 49 kolm e huo 
netta käsittävä huoneusto, johon  seuraavana vuonna saatiin 2 
huonetta lisää. Kodin hoitajaksi tuli yhdistyksen jäsen Miina 
Saikkonen, ollen toim essa kuolem aansa saakka, joka tapahtui 
syksyllä 1909. Sen jälkeen kodin hoitajaksi tuli Agata K opo
nen. V ladim irinkadun 49:ssä oli koti 2 vuotta, jolloin sille saa-



tiin huoneusto samasta rakennuksesta missä pesulaitos sijaitsi.
Siitä vuokrattiin 5 huonetta ja keittiö. Koti on vieläkin samassa 
paikassa.

Asema entisestään oli tähän aikaan niin m uuttunut, että 
isännät tarjoilivat (tietenkin kalliista vuokrasta) kodille huoneita.

Alussa oli maksu kodissa asuvilta 25 p. vuorokaudelta.
Jokainen asukas sai om an vuoteen, puhtaat lakanat ja pyyhkeen. 
V. 1908 päätti yhdistys korottaa m aksun ensi vuorokaudelta 10
pennillä. Täm ä tapahtui siksi, että m onet olivat vain yhden yön
kodissa, jolloin yömaksu ei riittänyt edes lakanain ja pyyhkeen 
pesupaikaksi. Kun sitten v. 1910 kaupungin valtuusto epäsi 
kodilta apurahan, päätettiin korottaa vuokra siten, että ensivuoro- 
kaudelta otetaan 50 ja seuraavilta 35 p.

Kodissa on eri vuosina asunut seuraavat määrät henkilöitä.

V. 1900 139 henkeä, ollen yhteensä 1,136 yötä.
„ 1901 27 7 11 11 3,596 11
„ 1902 137 11 11 1,863 11
„ 1903 109 11 11 1,008 11
„ 1904 156 11 11 1,530 11
„ 1905 275 11 11 2,512 11
„ 1906 311 11 11 2,433 11
„ 1907 638 11 11 4,921 11
„ 1908 828 11 11 6,404 11
„ 1909 888 11 7,668 11
„ 1910 1068 11 11 10,064 11
„ 1911 987 11 11 8,780 11
„ 1912 942 11 11 9,990 11

Osa kodissa asuvista on varattom uuden perusteella saanut 
ilmaisen asunnon, vieläpä on toisille annettu ylläpitokin kunnes 
on voitu heille hankkia m uuta toim eentuloa. O sa näistä on 
maksanut velkansa paikan saatuaan.

ESITETÄÄN VAATIM UKSET TYÖPÄ IV Ä N  LYHENNYKESSTÄ 
JA ALIMMASTA PALKASTA.

V uonna 1903 oli H. T. Y. Palvelijaosaston alotteesta 
otettu yhdistyksessä uudestaan keskusteltavaksi työpäivän lyhennys- 
vaatimus ja alin palkka. Käännyttiin seuraavalla kirjelmällä Nais
liitto U nionin, Em äntäliiton ja Suom en naisyhdistyksen puoleen:
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»Luottaen siihen että yleistä hyvää ja erittäin naisten pa
rasta harrastaen mielellänne tahdotte tehdä mitä suinkin voitte 
m yös vähäväkisten työläisnaisten hyväksi, rohkenem m e kääntyä 
puoleenne anom uksella, että ottaisitte keskusteltavaksenne palve
lijatarten aseman ja hyväntahtoisesti ryhtyisitte vaikuttamaan hei
dän elinehtojensa korjaamiseksi.

Kokouksissa, joissa olem m e asem am m e epäkohtia ja niitten 
parantam ista käsitelleet, on pidetty tärkeim pänä palvelijatarten 
työpäivän ja palkkojen järjestämistä määrärajaisemmaksi.

Ikävim pänä epäkohtana pidäm m e, että meillä on vähemmän 
vapaata aikaa kuin melkein kaikilla muilla ihmisillä, m onilla pal
velijatarilla sitä on tuskin nimeksikään. Mekin tarvitsisimme 
hoitaa hiem an om iakin asioitamme, tarvitsisimme valistaa hen
keäm m e jopa joskus etsiä huvitustakin arkiaskareitten vaihteeksi. 
Sentähden tulisi meillä olla jonkun verran aikaa vapaasti käytet
täväksemme, olisi suotava yleisemmin hyväksytyksi jonkullaiset 
yleiset rajat palvelijatarten työajalla. Vaikka tällaiset yleiset rajat 
määriteltäisiinkin, jäisi kyllä vielä tilaisuutta kussakin perheessä 
järjestää erityisseikat tarpeitten vaatim usten mukaan.

E hdotam m e:
että pisin työpäivä palvelijatarille määrättäisiin 10-tuntiseksi;
että päivän työ ei saisi alkaa ennen klo 6 eikä jatkua jäl

keen klo 9, paitsi erityisem missä tapauksissa;
sekä että yksi ilta viikossa olisi vapaata klo 7 alkaen ja 

sunnuntaisin  vuoroon toisena aam upäivällä sopim uksen mukaan 
ja  toisena klo 3 alkaen koko iltapäivän.

N äm ä ehdotukset sisältävät samaa kuin vuonna 1902 pide
tyn palvelijataryhdistysten edustajain kokouksen ponnet, paitsi 
että m ainituissa ponsissa ehdotettua 12-tuntista työpäivää p idäm m e 
liian pitkänä, koska kaupunkilaisten useim m illa muilla työ-aloilla 
on jo  työpäivä 10-tuntinen ja maatyöläistenkin työpäiviä on viim e 
kesänä lyhennetty 10- ja 11-tuntiseksi.

Olisi tärkeää saada myös palvelijatarten palkkaus tyydyttä
vä isemmälle kannalle. Nykyisin palkat ovat niin alhaiset, erit
täinkin äsken maalta tulleelle, etteivät ne mitenkään riitä edes 
vaatteihin, puhum atta m uista tarpeista. Se vaikuttaa suuresti sii
henkin, että heikkoluontoisem m at osasiskoistamm e joutuvat him ok
kaiden miesten pyydystysten uhreiksi, lankeavat huonoja teitä 
kulkemaan. Koska toivotaan palvelijatartenkin voivan elää siveel
lisinä ihmisinä, olisi tärkeää saada yleisemmin hyväksytyksi kuu
kausipalkka, joka edes jossakin määrin riittäisi välttämättömim- 
piin tarpeihin.
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Ehdotam m e:
että alimmaksi kuukausipalkaksi määrättäisiin 12 m ark

kaa, sekä
jos vaaditaan työtä klo 7 jälkeen illalla, olisi siitä m akset

tava erikseen 25 penniä tunnilta.
Hartaasti toivoen että edellä esitetyt ponnet kansam m e ty

tärten ja ehkä vastaisten äitien siveyden, terveyden, ja m uun hy
vin voinnin tähden saisivat arvoisan hyväksymisenne ja kanna
tuksenne, pyydäm m e saada ne sulkea suosiolliseen huom ioonne.

Helsingissä 4 päivänä Lokakuuta 1903.

H elsingin Palvelijataryhdistys ja H:gin Työväenyhdistyk
sen palvelijatarosasto.»

Kirjelmäämme saim m e seuraavat vastaukset:

»Emäntäyhdistyksen kokouksessa marraskuun 10:nä p:nä keskus
teltiin Teidän ehdottarnienne kysymysten johdosta : 10:n tunnin työ
aika ja 12:ta markan alin kuukausipalkka. Vastaukseksi Teidän kir
jelm äänne saapi kokouksessa asetettu komitea ilmoittaa seuraavaa:

Niinkauan kuin naispalvelijoilla on etu kuulua osana siihen pie
neen yhteiskuntaan, joka kutsutaan kodiksi, mistä seuraa että heillä on 
asunto, lämpö, valo, ruoka, turva ja hoito, niin kauvan tulee heidän 
myöskin ottaa huomioon kodin järjestystä ja alistua sen alle. Siinä 
m äärässä kuin palvelijatar täm än tekee, pidetään häntä myöskin kodin 
jäsenenä. Jos palvelijat sitä vastoin alati esittävät uusia vaatimuksia 
tahtoen korkeampaa palkkaa ja vapaatunteja työn lomassa sekä erityistä 
m aksua »ylityöstä», saattavat he itse asiat siihen että em ännät vähitel
len supistavat palvelioittensa lukum äärää, vaativat näiltä ankaram paa 
työtä ja kentiesi tyytyvät pitäm ään vaan passaajoita, jotka eivät saa 
asuntoa, ruokaa eikä hoitoa, vaan ainoastaan palkan niiltä tunneilta 
päivässä, jolloin he toimittavat apunsa taloudessa.

Em ännät eivät voi käsittää että tällainen muutos olisi parannus 
palvelioitten asem assa, kuinka suuriksi palkat sitte kohonnevatkin. Vaan 
em ännät pitävät eteenkinpäin palvelioille parem pana saada nauttia ko
din turvaa. (!)

Sitäpaitsi on meistä selvää että kodissa on m ahdotonta tunnil
leen m äärätä milloin jonkun työn voi saada suoritetuksi, esim. kuinka 
kauvan kunkin aterian valmistus vaatii aikaa, kauvanko pöytä- ja keitin- 
astiain pesem inen y. m. varsinkin kun palvelijain kyky on niin erilai
nen. Kun askareet sellaiset kuin pesu, manklaus, silitys tai kodin pe
rinpohjainen siivoaminen esiintyvät, mitenkä silloin työn keskeyttäm i
nen klo 11—1 ja 5—7 saattaisi käydä laatuun? Työ- ja vapaa-ajan 
kontroleeraam inen kävisi välttämättömäksi, m utta tuottaisi alituista epä 
sopua.

Mitä tulee vapaa-aikaan, jonka moni palvelia tahtoisi käyttää 
aivan oman m ielensä mukaan, niin on emännillä tässä aivan erilainen
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mielipide nim ittäin: että palvelian ci tule lähteä kodista saam atta siihen 
lupaa, ja että yöt välttäm ättä ovat kotona vietettävät.

Palveliain työ kodissa on niinkuin emäntienkin sitä laatua, että 
sitä on mahdoton suorittaa ja m aksaa tunnittani; se ei myöskään ta 
vallisissa oloissa ole n iin ;raskasta että se ei myöntäisi pieniä lepohet- 
kiä itsessäänkin vaihtelevan työn ohessa.

Edellämainittujen lausuntojen nojalla on emäutäyhdistys sitä 
mieltä että:

1) 1 Koska palveliain työaika on riippuvainen jokaisen yksityisen 
kodin erilaisista oloista, niin ei heidän vaatimuksiaan 10:n tunnin työ
päivästä sekä, usean tunnin vapaa-ajasta päivittäin saata suosittaa, vaan 
ovat moiset vaatimukset pidettävät m ahdottom ina toimeen panna.

2) Koska palveliain ottam inen palvelukseen tapahtuu heidän 
vapaasta tahdostaan ja palkasta, työstä y. m. sopimalla, niin ei emäntä- 
yhdistyksen m ielestä palvelijain itsem ääräämisoikeus tule m itenkään 
loukatuksi eikä myöskään heidän vapautensa vastaanottaa tai hyljätä 
heille sopim atonta palvelusta tule rajoitetuksi. Palkan suuruus riippuu 
tietysti siitä kelvollisuudesta, uskollisuudesta, rehellisyydestä y. m., 
mikä palvelian todistuksesta ilmenee, palveluksen laadusta, isäntäväen 
taloudellisesta asem asta, sekä siitä paljoko paivelioita on tarjolla ja 
paljoko niitä kysytään. Siis ei voida palkan alinta m äärää m itenkään 
rajoittaa

Vapaa-aikaan nähden on ernäntäyhdistys jo aikaisemmin ollut 
yksimielinen siinä toivom uksessa että palvelioilla pitäisi olla vapaasti 
käytettävinään joka sunnuntai aamu- tai iltapäivä sekä sitäpaitsi yksi 
iltapäivä viikossa, sopimuksen mukaan, milloin täm ä käypi laatuun. 
Tästä suostukoon tietysti jokainen emäntä vapaasti palveliansa kanssa, 
sillä ernäntäyhdistys ei saata säätää mitään lakia, vaan koittaa ainoas
taan edistää hyvien tapojen käytäntöön ottamista.

Kuitenkin kaikitenkin toivoo yhdistys että sekä sanom alehdissä 
että yhdistyksissä tapahtunut keskustelu on osoittanut että palveliain 
asem a paljon riippuu heidän om asta hyvästä käytöksestään, että heidän 
palkkansa — (2 mk. päivältä tai 700—800 mk. vuodessa ruoka, asunto- 
ja 200:n markan vuosipalkka yhteenlaskettuna) — ei ole pieni, kun 
sitä verrataan m uitten työtätekevien naisten palkkaan, sellaistenkin, 
joitten osaksi on tullut hyvä ja kallis kasvatus, ja jotka saavat palk
kansa yksistään rahassa, mutta ovat itse pakoitetut kustantam aan asun
non ja ruuan.

Me em ännät tunnem m e varsin hyvin kuinka paljon kotiemme 
hupaisuus riippuu siitä että voimme saada hyviä, luotettavia ja tyyty
väisiä palvelijoita, josta syystä me myöskin kaikki kykymme mukaan 
koitamme tehdä kotimme sellaisiksi että kaikki sen jäsenet viihtyisivät 
hyvin sen läm mössä. Jos kodin kaikki jäsenet, vanhat sekä nuoret, 
isäntäväki niinkuin palkollisetkin yhtyvät hyväntahtoisuuteen, keskinäi
seen huom aavaisuuteen sekä oikeuden ja velvollisuuden rakkauteen,, 
silloin tulee varmaan enemm än valoa koteihin ja ymm ärtämistä mei
dän ihmisten yhdys-elämään.

H elsingissä joulukuun 12 p:nä 1903.

Ernäntäyhdistyksen puo lesta :

Kokouksessa asetettu homitea.
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ty ö väenyhd istyksen  palvelijatar-osaston ja Helsingin Palveli
jataryhdistyksen kirjelmän Lokakuun 9 piitä 1903, johdosta, (meille saa
punut m arraskuun 5 p:nä) on Suom en Naisyhdistyksellä kunnia lausua 
seuraavaa:

Kaikki pyrinnöt, jotka tarkoittavat naisen kohottam ista tie to o n ,. 
luonteen siveellisyyteen ja aineelliseen vaurastukseen herättävät Suo
men Naisyhdistyksen m yötätuntoisuutta ja harrasta mielenkiintoa. Mutta 
vaikka niin onkin, ei yhdistyksem me ole voinut kaikissa kohdissa kan
nattaa sitä mielipidettä, joka ilmenee Teidän arvoisassa kirjelmässänne.'

Samalla kun tunnustam m e että palvelijattarien asem assa on epä
kohtia, arvelemme kuitenkin ettei niitä voida poistaa päätösten kautta.(?) -

Suomen naisyhdistys vastasi:

Silityslu ionecssa.

Elämä ei ota sellaisia huom ioonsa. Meidän täytyy etsiä epäkohtien 
syyt, ja siellä missä suinkin vaan on m ahdollista, pyrkiä poistam aan 
niitä siten että molemmin puolin koetetaan ym m ärtää ja tukea toisiaan, 
sekä myöskin tehdä molemmin puolin myönnytyksiä.

Palvelijan asem a on perin toisenlainen kuin muitten työntekijäin, 
ja siitä syystä hänen olosuhteitaan — työpäivän pituutta ja palkkaeh
toja — on varsin vaikea verrata muitten työntekijäin olosuhteihin. 
Hänen velvollisuutensa ja palkkaetunsa ovat hyvin erilaiset eri kodeissa 
ja riippuvat vapaasta sopim uksesta, jonka tähden on melkein m ahdo
tonta laatia minkäänlaisia yleisesti päteviä määräyksiä lisäksi niihin, 
joita jo yleinen laki säätää. Jos kohta erityisiä määräyksiä saataisiinkin 
toimeen, supistuisi niiden käytännöllinen merkitys sangen vähäiseksi, 
sillä kun on niin paljo naispuolisia työnetsijöitä kun nykyään löytyy, 
on niiden joukossa aina sellaisiakin jotka vähentävät vaatimuksiaan,



saadakseen toimeentuloa, ja työmarkkinoilla niinkuin muuallakin riip
puu maksu siitä, miten paljon työntekijöitä tarvitaan, ja kuinka paljon 
niitä on tarjolla.

Kuitenkin lienee m ahdollista molem m inpuolisella hyvällä tah
dolla, niinkuin jo nytkin useasti tapahtuu, saada toimeen sopimus 
em äntien ja palvelijo jen  kesken m ääräaikaisesta vapaudesta, missä 
palvelija sellaista toivoo, voidakseen ottaa osaa oppikursseihin, korja
takseen vaatteitaan, ollakseen läsnä jum alanpalveluksessa y. m. s.

Tässä tahdom m e huom auttaa ettei kodissa askaroida herkeä
mättä, vaan on aina pieniä väliaikoja, niin ettei moni työpäivä ole 
läheskään kymmentuntinen, etenkin jos työ suoritetaan järjestyksellä 
ja  ahkeruudella. Toisena päivänä on enemmän, toisena vähemm än 
työtä, riippuen ylimääräisistä askareista ja odottam attom ista tapauksista. 
Vaikka kuinka tarkoin koittaisikin järjestää  työt, tulee aina olem aan 
tapauksia, jotka enemmän tai vähemmän pakottavat m uuttam aan suun
nitelmia.

Mitä taas vähimmän palkan m äärääm iseen tulee, muistettakoon 
että naisilta eri am m ateissa, sekä niiltä, joilla on virka pankeissa, 
rautatiellä, sähkölennätinlaitoksessa, postissa, y. m. vaaditaan to ttu
musta ja taitoa siinä työssä, jonka hän on ottanut tehtäväkseen, ja 
palkka hänen työstään m äärätään juuri sen mukaan, jota paitsi hän 
usein kuukausm ääriä, jopa vuosiakin saa olla palkattom ana harjoit
telijana kunnes hän tottuu työhön tai joku paikka tulee avoimeksi. 
Sitä vastoin työmiehen perheessä kasvaneella, nuorella pa lvelija ta
rella ei alussa ole minkäänlaista taitoa niissä askareissa, joita hän 
palvelija tarena ottaa suorittaakseen, vaan on hän kokonaan riip
puva siitä opetuksesta, jonka uusi koti hänelle antaa. On ylen ta
vallista että hän sellaisissa tapauksissa ei voi täyttää kaikkein vähem- 
piäkään vaatimuksia, vaan usein saapi aikaan todellista vahinkoa varo
m attom uutensa ja taitam attom uutensa kautta. Kohtuutonta on silloin 
vaatia hänelle palkaksi vähintäin 12 mk. kuussa, sillä on muistettava 
että palvelijatar, paitse palkkaansa saa vapaan asunnon, lämmön, elan
non y. m. joka kaikki halvimpienkin hintain mukaan arvosteltuna tekee 
noin 30 mk. kuussa, puhum attakaan siitä opista kotoisissa askareissa, 
jonka hän saa. Kun vaaditaan tätä palkkaa perustuen siihen, ettei 
palvelija voi vähemmällä pukeutua niin ei se pidä paikkaansa, sillä 
nuori tyttö kyllä voi pukeutua puhtaasti, siististi ja yksinkertaisesti 
8 -1 0  mk:lla kuussa. (Tässä emme tietysti puhu niistä joiden silm ät 
kaupungin eläm ä uutuudellaan lum oaa niin että he uhraavat vaatteihin 
kaiken minkä irti saavat.) Kun taas vaatimusta perustellaan sillä, 
että vähäpalkkainen palvelija on altis siveettömyyden kiusauksille, niin 
on  tämä vaarallista pääasiallisesti yksinäisille, turvattomille naistyön
tekijöille. Palvelijatar, jolla kuitenkin on asunto, elanto ja turva, ei 
tarvitse olla sellaiselle vaaralle altis, jos hän on siveellinen tyttö; — 
siveettömiä ei suurimm atkaan palkat voi suojella.

Korkeamman palkan ehtona tulee tässä, niinkuin aina muutenkin 
olla taitavaisuus. Ja Suomen Naisyhdistys on aina pyrkinyt hankki
maan naiselle tilaisuutta tietojen ja am m attitaidon hankkimiseen, jotta 
he sen kautta tulisivat oikeutetuiksi saam aan hyvän palkan kelvollisesta 
työstä. Siinä tarkoituksessa on yhdistys erinäisissä tilaisuuksissa kes
kusteluissaan pohtinut kysymystä ja m uuten voim ainsa mukaan koet
tanut auttaa työtä tekevää naista hankkimaan itselleen tietoja ja am-
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mattitaitoa. Siiliä tarkoituksessa 0 11 yhdistyksemme pannut toimeen 
alkeiskurssinsa sekä am m attikursseja ompelussa ja ruoan valmistuk
sessa, perustanut paikanvälitystoimiston palvelijoille sekä toimittanut 
täydellisen päästökirjan kaavan. Sen lisäksi on yhdistyksen alkuunpa
nosta perustettu Kasvatusopillinen ruoanlaittokoulu pääkaupunkiin, jossa 
jo kolmetoista vuotta on pidetty erityisiä halpoja kursseja palvelijoille 
ja maksuttomia kursseja kansakoulun käyneille tytöille, jota opetusta 
kaupungin nuoriso sentään perin vähän on käyttänyt hyväkseen.

Koska Suomen naisyhdistys yhä edelleen työskentelee naisen 
asem an kaikenpuoliseksi kohottam iseksi, elämme siinä toivossa, että 
tulevaisuudessa ehkä ilmenee tilaisuus työskennellä palvelijainkin hy
väksi, siten että edistykseen pyrkiville hankitaan tilaisuutta yhä enem 
män henkisesti valistua ja saada parem paa am m attitaitoa. Tosi valis
tuksen kohotessa oppivat em ännät ja palvelijat yhä enemm än pitämään 
arvossa toistensa työtä, heissä herää molemm inpuolinen vastuunalai
suuden tunne sekä käsitys palvelijan työn aatteellisesta merkityksestä 
kodissa, ja ainoastaan sille pohjalle voidaan pysyväisesti rakentaa pal
velijan asem assa toivottavat parannukset.

Suomen Naisyhdistyksen puolesta: 

Alexandra Gripenberg. Elin Sjöström.»

Naisliitto U nioni kutsui palvelijain edustajia kokoukseen 
selostam aan mielipiteitään. Kokouksessa asetti U nioni komitean 
laatim aan ponnet jotka sitten julaistiin sanom alehdissä. Ne kuu
luivat:

1) Vaikka Unioni periaatteessa tunnustaakin että 10 tunnin työ
päivä on kohtuullinen naiselle, katsoo Unioni että nykyisen järjestel
män vallitessa kodeissa ei aina voida täsm ällisesti työpäivää rajoittaa 
10 tuntiin; mutta katsoo kohtuulliseksi, että kun palvelija on tehnyt 
ne työt jotka sopimuksen mukaan kuuluvat hänelle, palvelijalle annet
taisiin tunti, tai joitakuita tunteja vapautta päivässä. Samalla kun 
Unioni katsoo suotavaksi että em ännät koittaisivat vaikuttaa senlaiseen 
m uutokseen järjestelm ässä, #että palvelijan työ ei alkaisi ennen klo 6 
aamulla eikä jatkuisi jälkeen klo 9 illalla.

2) Säännöllisen vapaa-ajan suhteen jota palvelijat toivovat ni
mittäin yksi iltapäivä tai ilta viikossa sovitulla ajalla, sekä pyhäsin toi
sena aamu- toisena iltapäivän, katsoo Unioni sen toivomuksen olevan 
kohtuullisen, sitäkin enem m än koska Unionilla on tiedossa että useissa 
kodeissa tällainen järjestelm ä jo on käytännössä.

3) Mitä alimpaan tuntipalkkaan tulee, katsoo Unioni että palve
lija joka on täyttänyt 18 vuotta ja on palvellut vuoden paikassaan ja 
saanut siitä tyvdyttävän työtodistuksen, on hyvin ansainnut 12 mk. kuu
kausipalkan.»

Kysymyksen johdosta syntyi sanom alehtiväittely. Katso tuon
nempana.
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YHDISTYKSEN SUUNNASSA SEN VAIKUTUSAJALLA 
T A PA H T U N U T  KEHITYS.

Yhdistys oli kuten alussa mainittiin perustettu kristilliselle >
pohjalle. Sen ensimäiset kokoukset alettiin hengellisiä ja isän
maallisia lauluja laulamalla. Keskustelukysymyksien joukossa oli 
senlaisiakin kun »isännän ja palvelijan suhteista toisiinsa kristilli
syyden pohjalla». Täm ä ei kuitenkaan estänyt yhdistyksen jäseniä 
hyvinkin ankarasti arvostelemasta emäntiä kun tuli kysymys epä
kohdista. U skonnolliset harrastukset jäivätkin pian sivuun. Samoin 
hävisivät em ännät yhdistyksestä. Eikä kestänyt kauvan ennen
kuin yhdistyksessä ryhdyttiin keskustelemaan uskontokysymyksestä 
jotenkin vapaalla tavalla. U skonto oli kuitenkin toisille arka 
asia. Kun päätettiin jättää rukoukset ja veisuut pois yhdistyksen 
kokouksista, niin erosi yhdistyksestä useita vanhem pia jäseniä.
Se ei kuitenkaan saanut nuorem pia peräytymään, vaan he päät
tivät toim ia uudella innolla ja vapaampaan suuntaan. Vähitellen 
päästiinkin niin pitkälle, että ryhdyttiin kokouksissa käsittelemään 
sosialideinokratisen puolueen ohjelmaa. Mielipiteet vakiintuivat 
hiljalleen niin että jo v. 1903 yhdistys liittyi Työläisnaisten liit
toon. V. 1904 liittyi yhdistys paikallisjärjestöön ja vihdoin v.
1905 sos.-dem. puolueeseen. Ja näin oli uskonnollisena alka
neesta yhdistyksestä tullut sos.-dem. puolueosasto.

YHDISTYS VAATII »PALKOLLISSÄÄNTÖÄ» 
KUMOTTAVAKSI.

V. 1904 ryhtyi yhdistys tarkastelemaan palkollislainsäädän- 
töä. Keskusteluissa todettiin, että nykyisin voimassa oleva 
palkkauslainsäädäntö ei enää nykyoloissa vastaa vallitsevia oikeus- 
käsityksiä. Se asettuu melkein poikkeuksetta turvaamaan vah
vemman puolen, s. o. isännän oikeuksia, jättäen palvelijan lain 
turvan ulkopuolelle. Yhdistys päätti ryhtyä vaatimaan sen ku
moamista.

Kun sam ana vuonna kokoontuvaan säätyeduskuntaau oli 
tullut valituksi tohtori R. af Ursin, päätti yhdistys kääntyä hänen 
puoleensa anom alla että hän esittäisi kysymyksen eduskunnassa. 
Tohtori Ursin ei katsonut voivansa esittää palkkauslain kum oa
mista sinänsä, ainoastaan sen eräiden pykäläin uusimista. Y hdis
tys tällä kertaa tyytyi tähän. Kysymystä ei säätyeduskunta kui-
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tenkaan ehtinyt käsitellä. Sittemmin esitti yhdistys kysymyksen 
palvelijain edustajakokoukselle, jossa päätettiin vaatia palkollis- 
sääntöä kumottavaksi ja suojeluslait ulotettavaksi palvelijoihin 
siten, että alaikäisille määrättäisi alin ikäraja sam oin kuin teolli- 
suusammateissa pisin sallittu työpäivä ja säännölliset vapaa-ajat. 
N äm ä vaatimukset ovatkin eduskunnassa esitetyt, mutta toistaiseksi 
tuloksetta.

Samoin on yhdistys vaatinut, että yksityisten harjoittam a 
paikanvälitysliike olisi palvelijoille vahingollisena kokonaan kiel
lettävä. Tilalle olisi asetettava kuntien työnvälitystoimistot. Kysy
mys onkin eduskunnassa saanut suotuisan ratkaisun, mutta ei 
toistaiseksi hallitsijan hyväksymistä.

Yhdistys on myöskin käsitellyt kysymystä tilaston kerää
misestä palvelija-oloista. Eduskunta päättikin anom usta puoltaa, 
vaan sekin kysymys makaa toistaiseksi senaatin vihreän veran alla. 
Täm än johdosta päättikin yhdistys yhdessä H. T. Y. Palvelijatarosaston 
kanssa ryhtyä keräämään tilastoa pääkaupungin palvelijain kes
kuudessa. Tilaston tulokset julaistiin palvelijaliiton kustannuk
sella lentokirjasena nimellä »Palvelijain olosuhteet tilaston valossa».

ASEMAN SELVITTÄM INEN M AALAISPALVELIJOILLE.

Yhdistyksen kokouksissa oli usein keskusteltu siitä tavasta 
millä eräät paikanvälitystoimistot olivat ryhtyneet vetämään maa- 
laispalvelijoita kaupunkeihin. Vuosittain lisääntyi paikattomain 
palvelijain lukumäärä. Niitä oli paikanvälitystoimistojen konttorit 
tulvillaan. Ja toisia yhä saapui siinä varmassa uskossa, että H el
singissä on aina hyviä paikkoja ja hyviä palkkoja saatavana. 
Yhdistys toim itti sen johdosta aina syksyisin sanom alehtiin huo 
m autuksia maalaispalvelijoille. V. 1905 oli lehdissä seuraava 
varoitus:

»Taas syksyn tullen varustautuu suuri joukko maalaistyttöjä 
ja osa pikkukaupungeistakin tulem aan tänne Helsinkiin, muka 
suurem paa palkkaa ja helpom paa työtä saamaan. Vaan kuinka 
vaikeata tämä työnsaanti täällä on, ym m ärtää siitä, että toim is
toissa käy joka päivä m onia kymmeniä, joille ei ole paikkaa. 
Näitä paikanetsijöitä on sadottaisin jo nyt syyskuun puolivälissä, 
mitä sitten kuin tulee m arraskuun alkupuoli. Mitä ottavat kaikki 
näm ä työttöm ät eteensä? Millä he henkensä elättävät? Voivatko 
he pysyä kunniallisena vai sortuvatko he nälkäruoskan pakoitta- 
m ana? Mitä heistä ehkä viimein tulee? Sen me täällä olevat
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kyllä aavistamme, vaan se suuri yleisö siellä maalla, ne isät ja 
äidit, jotka lähettävät tyttäriään pääkaupunkiin, tuntematta tai tie
tämättä onko täällä ketään, joka huolehtii heidän menestymises- 
tään. Näille tietämättömille tahdon kertoa ainoastaan yhden pie
nen tapauksen näytteeksi, miten vo i  käydä heidänkin tyttärilleen 
täällä. Täm än kertom uksen kuulin juuri tänä aamuna, ja puh u 
koon se puolestaan asianom aisella vaikuttavalla tavalla.

M uutama viikko sitten oli tänne tullut 17 vuotias maalais
tyttö, joka etsi paikkaa, vaan ei onnistunut saamaan, rahat loppui, 
olisi jo m ennyt takasin maallekin vaan ei o llut enää rahaa mat
kustaa. Asunnostaan hän myöskin työnnettiin ulos kun ei ollut 
vuokraa maksaa. Käveli sitten pitkin katuja, ei tiennyt m inne 
mennä, ei tuntenut ketään, ollen ujo luonteeltaan ei tohtinut 
paljon kyselläkään, vetäytyi aina vaan syrjään. Tuli ilta, tuli yö, 
aina vaan tyttö samoili kadulla ym m ärtäm ättä m inne menisi 
yötä viettämään.

Vaan tulipa vihdoin hänellekin auttajansa, tuli susi lam 
masten vaatteissa, makeat oli sanansa, lohduttavaa oli puheensa. 
Tyttö avosydämisesti kertoi kohtalonsa, puutteensa, olihan hän 
nyt löytänyt edes yhden, joka otti osaa hänen suruunsa, ja tar
josi apuaan hänelle, m itättömälle maalaistytölle. Nuori mies 
tarjosi tytölle asunnon siksi yöksi, ja tyttö luottam uksella meni, 
eihän ollut muutakaan neuvoa —  ja eihän tyttö siinä ym m ärtä
nyt mitään pahaa, olihan nuori mies niin ystävällinen ja osaa- 
ottavainen hänen kohtaloonsa. —  —

Tuli aamu ja sen kanssa seuraukset. Tuo tunnoton ihm is
peto oli käyttänyt hyväkseen tytön onnetonta tilaa ja raiskannut 
hänet, turmellen koko hänen tulevaisuutensa. — Aamulla hän 
vielä kaiken hyvän lisäksi potkim alla ajoi huoran pois huonees
taan. Eräs toinen armeliaan nuoren miehen tovereista antoi tyttö 
raukalle markan, että hän saisi kahvia ja ruokaa sinä päivänä.

M inne tyttö on jou tunut en tiedä, sillä kertojani sai kuulla 
tapahtum asta vasta sitten kuin tyttö jo oli lähetetty matkaan, 
m ahdollisesti on hän löytänyt toisia pelastavia enkeleitä sittem 
min, viliseehän niitä kadut täynnä joka ilta, ja näm ä ritarit pitä
vät itseänsä rehellisinä, kunniallisina kansalaisina. *) Kertomani 
tapauksen sankarikin on erään raittiusseuran jäsen.

*) Jälkeenpäin sain tietooni, että sam ainen tyttö oli pari kuukautta 
sen jälkeen joutunut houruinlaitokselle. Tytön järki ei kestänyt kovia 
koettelem uksia, jotka yhä olivat jatkuneet.



Täm ä tapaus tapahtui arm onvuonna 1905, syysk. 16— 17 
päivien välillä keskellä sivistynyttä Helsinkiä.

Täm ä esimerkki on vaan yksi niistä tuhansista, joita löytyy, 
vaan olkoon sekin puolestaan omiaan avaamaan ihmisten silmät 
siitä vaarasta, joka uhkaa noita nuoria kokemattomia tyttöjä, jotka 
rientävät kaupunkeihin onneaan etsimään. Te isät ja äidit siellä 
maalla! Te, jotka aiotte lähettää tyttärenne kaupunkiin, ottakaa 
ensin selvää voiko saada kaupungissa paikkaa, voiko siellä saada 
rahellisen toim eentulon, onko siellä ketään, joka ottaa tytöstänne

Y hdistyksen  nykyinen huvito im ikun ta.

huolehtiakseen, jos ei ole, niin koettakaa saada hänelle toimi 
maalla, sillä siellä on suurem pi m ahdollisuus rehelliseen ja sii
voon elämään. Ajatelkaa, että ehkä tekin jonkun ajan kuluttua 
voisitte saada kuulla kerrottavan, että ehkä teidänkin lapsenne, 
jota te hellyydellä, köyhyydestänne huolim atta, olette koettaneet 
kunnialla kasvattaa, että hänkin on ehkä nälän ja puutteen tahi 
kokem attom uuden tähden sortunut. Kuvitelkaa mielessänne, miltä 
tuntuu äidin sydämmessä saadessaan tietää onnettom uudesta, joka 
on kohdannut ehkä ainoata lastaan, sillä äidillä on äidin tunteet, 
olkoon sitten, että ne on peitetty ryysyillä tai sametilla.

Palvelijoille maalla tahtoisin sanoa, koettakaa saada ase
manne paranem aan kukin sillä paikkakunnalla missä olette, koet
takaa saada palvelusop im usta tehdessänne vaadituksi itsellenne
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joku vapaapäivä ja kohtuullinen palkka, sillä olot ei parane sillä, 
että niitä paetaan, vaan sillä, että niihin vaaditaan parannuksia.

Ammattitoverit! ottakaa tämä huom ioonne ja tehkää kaikki 
voitavanne ehkäistäksenne sitä tulvaa, joka uhkaa siveellistä 
perikatoa. Älkää rientäkö Helsinkiin, sillä täälläkään em me 
elä päiväpaisteella. Maalla on palvelijoista puute, koettakaa käyt
tää hyväksenne sitä työalaa, sillä kaikki työt on yhtä kunniallisia 
ja kaikki tarvitsevat tekijänsä, ja maanviljelystyö kannattaa m yös
kin niin hyvin että sen työntekijöille kannattaa maksaa kunnollinen 
palkka».

KESÄLOMAA VAADITAAN.

Keväällä v. 1906 päätti yhdistys vaatia palvelijoille kesä
lom aa ja sitä varten julaistiin sanom alehdissä, myöskin porvaril
lisissa, —  heihinhän tahdottiin vaikuttaa —  seuraava kirjoitus:

»Luonnon lakien mukaan tarvitsee joka ihminen toisinaan 
lepoa, voidakseen pysyä norm aalikunnossa, luonto vaatii osansa, 
olkoon sitten, että henkilö on missä asemassa tahansa. Mutta 
meidän yhteiskunnassa on koko suuri am niattiluokka, joiden 
levosta on hyvin vähän huolehdittu  ja puhuttu. Kuka joutaisi- 
kaan ajattelemaan tänä hirveällä sekasorron aikakautena noita 
ainiaan unohdettuja palvelijataria, jotka ovat kum m inkin aivan 
välttämättömiä jokapäiväisessä elämässä. Nyt taasen kun tulee 
suvi, ja herrasväki muuttaa maalle perheineen, otaksuu ehkä 
m oni, että se on suuri onni palvelijalle päästä mukaan maalle, 
ehkä lepäämään ja raitista ilmaa nauttimaan. Vaan minkälaista 
on palvelijan kesä, ei ole m onikaan viitsinyt ajatella ja verrata 
palvelijain ja esim. vaan päivätyöläisten välillä olevaa eroa. Kun 
työläinen on tehnyt työtä päivän, pääsee hän vapaaksi ja voi 
m ennä ulos luonnon helmaan, vaikka ei m uuanne kuin johonkin 
puistoon, jossa saa oikoa väsyneitä jäseniään. Palvelijatarilla 
taas ei ole ollenkaan toivoa mistään vapaudesta.

Suvella tahtoo jokainen elää omien oikkujensa mukaan, 
juodaan aam upäivisin kahvit ulkona, jossain mäen syrjässä, päi
vällispöytä katetaan myöskin ulos, ehkä joku matka asunnosta, 
sillä huoneissa on niin tukahuttavan kuuma. Palvelijalla, jolla 
jo  on kuum a keittiössä kuum an hellan ääressä, hän saa ehkä 
vielä juosta edestakaisin polttavassa auringon paisteessa ilman 
»varjoa» kantaen edestakaisin ruoka-astioita ja kahvitarjottimia 
Sitten on suvella vielä ylimääräistä keittämistä: laitetaan marja- 
hilloja, m ehuja ja vihanneksia talven varalle. Siellä missä on
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suuret perheet tarvitaan näitä paljon. O npa vielä yksi vika 
maalla ja se on, että palvelijat melkein poikkeuksetta saavat nuk
kua keittiössä, jossa ei saa unta silm iinsä koko yönä tukahutta- 
van kuum uuden tähden. Jos iltasilla tahtoisi istua ulkona rait
tiissa ilmassa tai kävellä ulkopuolella keittiötä, katsoo m oni emäntä 
sen heti epäsiveelliseksi.

Jos taas joku vanha palvelija on jäänyt kaupunkiin n. s. 
kesäpalvelijaksi, hoitamaan taloutta, ostamaan ja lähettämään ruo 
kaa maalla olevalle perheelle, ja sattuu tulemaan kaupunkiin joku 
isäntäväestä, esim. pojista tai tyttäristä joku, on tuo vanha pal
velija vastaan ottamassa tavaroita, joita hän sitte kantaa raahustaa 
kotiin, samaan aikaan kun kaupunkiin saapunut terve, täysissä 
voimissa oleva, esimerkiksi nuori herrasm ies ajaa ajurilla, sillä 
hän herra on liijan »hieno» puuttum aan tavarain kuletukseen, 
nehän kuuluu palvelijan tehtäviin.

Kesälomaa myöskin palvelijoille, on meidän vaatimuksemme 
nykyään, sillä perheen asum inen maalla ei suinkaan ole samaa 
kuin, että heidän muassaan olevat palvelijat voivat saada nauttia 
kesän levosta ja vapaudesta.

Nykyaikanahan on koitettu ulotuttaa kesälomaa yhä laajem
piin piireihin ja siis on syytä toivoa, että oikeuden tunto m yön
tää saman oikeuden myöskin palvelijoille, tosin on se tapa ollut 
käytännössä useassa perheessä jo ennestään, vaan ainoastaan pieni 
prosentti on tähän saakka päässyt siitä osalliseksi. Paljon keveäm- 
mällä ja iloisem malla mielellä tekee palvelija silloin tehtävänsä, 
jos hänelle tunnustetaan oikeudet, jotka pitäisi kuulum an kaikille 
ihmisille».

V A PPU V A PA U TTA

vaadittiin niinikään. V uonna 1908 päätti yhdistys esittää kysy
myksen yleiselle palvelijain kokoukselle jonka johdosta julaistiin 
lehdissä seuraava julistus:

»Vappu on kevään juhla, vapauden ja toivon juhla! Silloin 
kaikki nauttii keväästä. Työväestö on vapaana, kauppa-apulaiset 
vapaana, koulut luonnollisesti suletut, opettajat ja oppilaat luon
nollisesti vapaana. Entä palvelijat?

Entisinä aikoina otaksuttiin että vappujuhlan, kevätjuhlan 
vietto ei kuulunut muille kun oppineille ja varakkaalle luokalle. 
Vaan viime aikoina on myöskin työväestö vaatinut vapun va
paaksi, ja työnantajatkin katsovat sen jo luonnolliseksi että vap
puna työt seisoo.
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Yleisessä palvelijain kokouksessa t. k. 27 p:nä, jossa oli 
läsnä noin 1,000 palvelijaa, velvoitti kokous allekirjoittaneen kai
kissa pääkaupungin sanom alehdissä huom auttam aan isännistölle 
palvelijain vappuvapaudesta.

»Palvelijan työ on yhtämittaista työtä toisten m ukavuuksien 
eteen. Täm ä työ voi toisinaan tuntua hyvinkin raskaalta, erit
täinkin päivinä jolloin tietää että kaikkialla nautitaan kevään ju h 
lasta, nautitaan vapaudesta, vapaudesta johon  hän ei saa ottaa 
osaa sillä hän on vaan —  palvelija.

Kokouksessa lausui palvelijat toivom uksen, että perheen 
em ännät järjestäisi työt siten, että ne palvelijat jotka haluaisivat, 
voisivat ottaa osaa ulkoilm ajuhliin, jotka vietetään aamupäivällä. 
Ja tämä ei ole m ahdotonta, kun vaan on halua järjestää, koska, 
näm ä juhlat eivät kestä koko päivää.

Palvelijat toivovat, että em ännät ottaisivat palvelijain to ivo
muksen huom ioonsa.»

Tästäkin syntyi väittelyä, katso tuonnem pana.

YHDISTYS HARJOITTAA KIRJALLISTA TOIM INTAA.

Heti ensim äisenä toim intavuonna herätettiin yhdistyksessä 
kysymys om an äänenkannattajan perustamisesta. Oli selvää, että 
jos tahdottiin vaikuttaa laajempiin piireihin, oli välttämätöntä le
vittää kysymystä selvittävää kirjallisuutta. N iinpä julaistiinkin 
yhdistyksen kustannuksella syksyllä 1898 tilapäisjulkaisu nimeltä 
»Pal velijatar-Iehti», suom en ja ruotsin kielisenä. Seuraavana 
vuonna kustansi yhdistys samanlaisen tilapäislehden, sekä päätti 
anoa lupaa lehden säännölliselle julkaisemiselle. Kuvaavata sen
aikaisille paino-oloille on, että tämänlaisessakin lehdessä nähtiin 
niin suuri yhteiskunnallinen vaara, että anom us hylättiin.

Kun lehden julkaiseminen estyi, päätti yhdistys jatkaa kir
jallisuuden kustantamista toisessa m uodossa. Keväällä 1900 
ilmestyi yhdistyksen toimesta palvelijatarien album i nim eltä »Heik
kojen ääni». Seuraavana vuonna julaistiin jälleen P alve lija ta rien  
album i. N äm ät eivät olleet rahallisessa suhteessa erittäin tuotta
via. Kuitenkin yritettiin vielä kustantamista. Raittiusyhdistys 
Koiton naisosaston kanssa yhdessä julkaisi yhdistys kahtena seu
raavana vuonna joulualbum in.

Keväällä v. 1905 päätti yhdistys uudestaan anoa lupaa 
lehden julkaisemiselle. Lupa tällä kertaa myönnettiin. T ouko
kuussa ilmestyi lehden ensim äinen num ero.
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Kun kesällä v. 1905 Tam pereella pidetyssä palvelijain edus
tajakokouksessa päätettiin perustaa Palvelijattarien liitto, päätettiin 
myöskin ottaa palvelijatarlehti yhdistyksen ehdotuksesta liiton 
om aisuudeksi, evästyksellä että 1 i i tto hai 1 i n n on on lehden suhteen 
ehdotettava yhteistoim intaa naisliittohallinnon kanssa, toivom uk
sella, että lehti m uodostuisi yleiseksi työläisnaisten äänenkannat
tajaksi.

Naisliiton ylimääräisessä kokouksessa Viipurissa 1906 pää
tettiin Palvelijatarliiton ehdotuksesta Palvelijatarlehti ottaa sos.-dem. 
naisliiton äänenkannattajaksi, ja julaista lehteä nim ellä »Työläis
nainen». Lehden kokoa ja num erolukua suurennettiin. Sen jäl
keen kun Työläisnainen on ilmestynyt, ja palvelijain liitto on 
julkaissut lentolehtisiä paikollisalalta, ei yhdistys ole katsonut tar
peelliseksi kustannustointaan jatkaa.

YHDISTYS PERUSTAA LAINAKIRJASTON.

V. 1906 päätti yhdistys ryhtyä hom m aam aan lainakirjastoa, jossa 
on nykyään 200 nidosta. Kirjastoa käytetään hyvin ahkeraan.

TORSTAITA VAADITAAN PALVELIJAIN VAPAAPÄIVÄKSI.

Palvelijain edustajakokouksessa kesällä 1911 päätettiin »että 
palvelijain on saatava vapaata joka torstai kello 4 aikain koko 
illaksi siellä missä palvelijan työpäivä (joka hyväksyttiin 10-tun- 
tiseksi) ei ole järjestytty yhteen jaksoon, kuitenkin niin, että 
siellä missä on kaksi tai useam pia palvelijoita, voidaan toisiin 
nähden m uuta viikon päivää sovelluttaa».

Kysymyksen johdosta päättivät palvelijajärjestöt Helsingissä 
nyt ottaa ponsien kolm annen kohdan erikoisvaatim uksena em än
nille esitettäväksi, joka myös hyväksyttiin yleisessä palvelijain 
kokouksessa, joka pidettiin H elsingin Työväen talolla jouluk. 
v. 1911, jossa kokouksessa kehoitettiin palvelijatarjärjestöjä ryhty
mään asiaa eteenpäin ajamaan. Kysymyksen johdosta kääntyi 
H elsingin Palvelijataryhdistys ja H:gin T. Y. Palvelijatarosasto 
viime talvena kiertokirjeellä kaikkien H elsingissä toim ivien enräntä- 
ja naisyhdistysten puoleen, ehdottaen heitä keskustelemaan ja 
päättämään palvelijain torstai-vapausvaatimuksesta. Palvelija- 
järjestöt lähettivät kirjelmän Naisliitto U nionille, Suom en Nais- 
yhdistykselle, Marttayhdistykselle, H usm oderförbundetille, Kvinno-
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förbundet H em m efille , Suomalaiselle Naisklubille ja Suomalaisen 
^Naisliiton H elsingin osastolle. Kirjelmä kuului seuraavasti:

»Suurim pia epäkohtia palvelijain asemassa on järjestetyn 
vapaa-ajan puute. Nykyajan palvelijaan ei ole voinut olla vai
kuttamatta ne vapauden pyrkimykset, jotka antavat leimansa tälle 
aikakaudelle, joten palvelijain vapauden kaipuu on nykyään aivan 
toisellainen kuin ennen. Verratessaan asemaansa am mattityöläi- 
seen, joka on vapaa joka ilta, puhum attakaan vapaista pyhäpäi
vistä, ei palvelija voi olla tuntem atta erikoista orjuuttaan, kun 
■hänellä ei ole määrättyä vapaa-aikaa ollenkaan. Useim m issa per
heissähän on hänellä vapautta ainoastaan pari kolme tuntia joka 
toinen sunnuntai, joka vapaa-aika on kerrassaan riittäm ättöm än 
lyhyt. Pyhänä iltapäivällä, jolloin useimpien vapaa-aika on, ei 
palvelijalla myöskään ole tilaisuutta sivistysharrastuksiensa tyydyt
tämiseen, koska tuo vapaa-aika on sekä liian lyhyt, että sellaisena 

.aikana, jolloin ei ole luennolta y. m. sivistäviä tilaisuuksia.
Palvelijajärjestöt ovat palvelijaliikkeen alusta saakka esittä

neet vaatimuksena, että saataisiin yksi arki-ilta vapaaksi viikossa. 
Täm än vaatimuksen ei luulisi olevan liian suuren, kun ottaa h u o 
m ioon, että palvelijalla on seitsemän työpäivää viikossa. S uur
lakon aikana arkipäivävapautta voim akkaim m in esitettiin, ja sil
loin suuri joukko emäntiä lupasi sen käytännössä toteuttaa. 
.Arkipäivävapautta onkin palvelijoille jonkun verran joissakin 
-paikoissa annettu, mutta kun ei ole hyväksytty mitään yhtenäistä 
menettelyä, joka helpottaisi sen toteuttamista yleisemmin, niin 

■se kohtaa käytännössä vaikeuksia.
Em ännät ovat arkipäivävapautta vastustaneet sillä, että voi 

tulla vieraita, jolloin emäntä joutuu pulaan, jos palvelijalla on 
vapaaltansa. Täm än esteen poistamiseksi arki-vapauden tieltä 
-ovat palvelijat pitkien keskustelujen jälkeen viimekesäisessä edus
tajakokouksessaan päättäneet ehdottaa otettavaksi yleisesti käytän
töön määrätyn viikon päivän, jolloin palvelijoilla olisi vapaata. 
Kun tämä vapaapäivä saadaan yleistetyksi, niin silloin ei kukaan 
mene viemisille sinä päivänä, koska jokainen tietää palvelijoilla 
•silloin olevan vapaapäivän.

Palvelijain edustajakokous hyväksyi torstain siksi päiväksi, 
jolloin palvelijain on saatava arkipäivävapautensa.

Yllä olevan perusteella ehdotam m e, että yhdistyksenne 
•ottaisi keskusteltavaksi, eikö emäntien kannalta ole edullisinta 
järjestää palvelijain arkivapaus siten, että yksi määrätty viikon 
.arkipäivä torstai otetaan vapaapäiväksi..
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Jotta kysymys saisi m onipuolisem m an selvittelyn, ovat H:gin 
Palvelijataryhdistys ja H. T. Y. Palvelijataram m attiosasto kum 
pikin valinneet kaksi edustajaa, joiden kautta toivom m e saavamme 
valaista kantaam m e siinä kokouksessanne, jossa kysymyksestä 
keskustellaan.

Päätöksestänne pyydäm m e saada lähimmässä tulevaisuu
dessa tiedon »

N ais- ja  emäntä-yhdistysten vastaukset.

Nyttemmin on saapunut vastaukset kaikilta järjestöiltä joista 
vastauksista Naisliitto U nioni ja Suomen Naisyhdistys vastaavat 
sam aan tapaan, nimittäin »että vaikka on suotavaa että palveli- 
jattarilla olisi yksi vapaa arkipäivä, tulisi päivän, jona tämä vapaa- 
aika annetaan riippua sopim uksesta em ännän kanssa.

N uorsuom alainen Naisklubi v-istasi: »keskusteltaessa oltiin 
yksimielisiä siitä, että sunnuntaivapaa-ajan lisäksi yksi iltapäivä 
viikossa olisi palvelijattarille vapaa ja ilmeni että klubiin kuulu
villa jäsenillä on jo se tapa ollut kauan käytännössä. Yleistä 
torstai-iltapäivävapautta he eivät monesta eri syystä voineet hyväksyä».

Suomalaisen Naisliiton Helsingin osaston vastaus kuuluu:
»Luettiin H elsingin Palvelijataryhdistyksen kirjelmä, joka 

koskee määrätyn yhteisen vapaa-arkipäivän myöntämistä palveli
jatarille. Asiasta keskusteltiin vilkkaasti. Kun m ainittujen yhdis
tysten edustajat henkilökohtaisesti olivat kokouksessa läsnä, tuli 
asia monipuolisesti valaistuksi. O ltiin yksimielisiä siitä, että vaati
m us on oikeutettu ja ajan vaatima. H uom autettiin m. m. mitenkä 
palvelijoilla niukasti on vapaata verrattuina muihin ammattilaisiin 
sekä mitenkä tuona yhteisenä vapaapäivänä voitaisiin järjestää 
sivistäviä esitelmätilaisuuksia y. m. palvelijataria varten.

Kokous asettui periaatteellisesti kannattamaan mainitun kir
jelmän ehdotusta, että nimittäin yksi yhteinen vapaa-arkipäivä 
viikossa olisi palvelijatarille annettava, eikä ilmennyt kokouksessa 
mitään sitäkään vasiaan, että tuoksi vapaapäiväksi tulisi torstai, 
jota kirjelmässä ehdotetaan, kuitenkin niin, että siellä missä on 
kaksi tai useampia palvelijoita, voidaan toisiin nähden muuta 
viikonpäivää sovelluttaa, (1911 pidetyn palvel. ednst. kokouksen 
pöytäkirjasta). — Tiedettiin että tästä säännöstä tulisi paljonkin 
poikkeuksia olemaan, m u ta  uskottiin kuitenkin tämän torstai- 
vapauden voivan tulla melkoisesti yleistetyksi.
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Kokous lausuu vielä toivom uksenaan, että liiton keskus
hallinto kehoittaa kaupunkiosastojaan ottamaan tämän asian ko
kouksessaan keskustelun alaiseksi, ja päätti kokous tästä pykä
lästä pöytäkirjan otteella ilmoittaa keskushallinnolle sekä edellä- 
mainituille yhdistyksille.»

H usm oderförbundet’in (emäntäliiton) vastaus kuuluu:
»Helsingin Palvelijataryhdistykselle ja Työväen yhd. Pal

veli jataram mattiosastolle:
Vastaukseksi yhdistyksienne H usm oderförbundetille (Emäntä- 

liitolle) lähettämään kirjelmään, on H usm oderförbundet päättänyt 
kokouksessaan 27 p. maaliskuuta 1912 lähettää otteen kokous
pöytäkirjastaan 15 p. marrask. 1911, jossa kokouksessa keskus
teltiin järjestyneiden palvelijain vaatimuksesta.

2 §. Keskustelu järjestyneiden palvelijain vaatimuksesta,, 
joka oli alotettu edellisessä kokouksessa, loppuun suoritettiin, ja 
yhtyi kokous seuraavaan lausuntoon:

»Kun kodin järjestys on sitä laatua, että palvelijan työ ei 
voi samaan aikaan pysähtyä kaikissa kodeissa, ei H usm odersför- 
bundet voi hyväksyä palvelijain vaatimusta torstaipäivän vapau
desta. Vanhaa järjestelmää, että kodissa jossa on useampia palve
lijoita, he vuoron perään saavat vapautta, ei voida muuttaa. N iiden 
palvelijain, jotka vertaavat itseään ammattityöläisiin, pitäisi etsiä itsel- »
leen toista ammattia. He voivat palvella niitä perheitä jotka niin 
tahtoo tuntipalkalla, jolloin he asuessaan ulkona, saavuttavat to i
votun vapauden. Mutta he kadottavat samalla vakinaisen palve
lijan verrattain varman aseman ja hänen m uut etuisuutensa.»

»K vinnoförbundet H em m efin»  vastaus kuuluu kokonaisuu
dessaan seuraavasti:

»Palvelijataryhdistyksille.
Teidän herättäm än kysymyksen johdosta koskeva joka viik- 

koista torstai iltapäivänä vapautta, päätti naisliitto Hennnet, yh 
tyen siihen käsittelyyn kysymyksestä joka tapahtui liitossa syk
syllä 1911 heti sen jälkeen kun teidän toivom uksenne oli o llut 
sanom alehdissä näkyvissä, antaa seuraavan vastauksen.

Voi löytyä sellaisia perheitä, joissa torstai-iltapäivävapauden 
m yöntäm inen palvelijoille ei tuottaisi mitään häiriötä, toisille sitä
vastoin, erittäinkin vähem pivaraisille joilla on ylimalkaan vaikeata 
hankkia avustusta ta loudenhoitoon, tulisi se hyvin raskaaksi.
N iinhyvin sairaus, kun pienten lasten hoito tekee usein palvelijan 
avustuksen välttämättömäksi. Kuinka voisivat sairaalat, hotellit, 
kahvilat ja m onet yksityiset ja yleiset laitokset toimia, jos ka ikk i ,
palvelijat, niinkuin te toivotte, olisivat vapaita sam ana iltapäivänä?
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Liitto ei sen vuoksi voinut sitä suositella yleiseksi tavaksi, 
-että juuri torstai-iltapäivä olisi vapaa, vaan saisi arkipäivänä vapaus 
jäädä yksityissopim uksen varaan.

Vertailu tehtaan työntekijättäni!! ei ollut sopiva, sillä työ 
tehtaissa on keskeymätöntä koko työajan, ja yksitoikkoista, jonka 
vuoksi se 011 väsyttävämpää; jota vastoin m onet toim et kuten 
esimerkiksi asiain toim ittam inen kaupungilla eli vastaanottaen 
käyntejä keittiössä, joita herrasväki tavallisesti sallii (?), ei voida 
työksi lukea. Että palvelijat, jotka nopeisti ja kunnollisesti teke
vät tehtävänsä, tai ovat m onta vuotta samassa perheessä palvel
leet ovat ansainneet luottam uksen, heille esitettiin ylimalkaan ku 
ten luonnollista suurem pia etuja, myöskin vapauteen nähden.

V arjopuolet ehdotetusta m uutoksesta ei koske yksinom aan 
työnantajia. Nyt jo on visseissä perheissä tapana, että palvelijat 
vuoron jälkeen saavat käydä erilaisilla sivistyskursseilla. N iinpä 
kerrottiin yhdestä jolla oli taipum usta piirustukseen, että hän 
kävi joka ilta Ateneumissa koulussa, useoista tiedettiin että he 
olivat käyneet ruuanlaittokursseilla palveluksessa ollessaan, vielä 
oli m uutam ia jotka olivat olleet kirjoitettuja osanottajiksi saksan
kielen iltakursseille eli käyneet kuulemassa esitelmiä kansanopisto- 
kursseilla parina iltana viikossa. Näm ä eri lyhem m ät vapaa-ajat 
tavallisista toimista, ovat luultavasti suurem m asta merkityksestä 
kun ehdotettu torstai-iltapäivä vapaus, joka olisi m onelle tarkoi
tukseton, tai käytettäisi omaksi vahingoksi.

Lopuksi lausuttiin valitus siitä vihamielisestä kannasta joka 
palvelijoissa, kiihotuksen tuloksena, esiintyy em äntiään vastaan. 
Yksi jäsen lausui toivom uksenaan, että palvelijoita joskus voitai
siin kohdella perheissä tasa-arvoisina, kuten nykyään vississä 
mitassa talonpoikain keskuudessa on tapana. Silloin ehkä asema 
parantuisi. Toiselta puolen voidaan esittää, että huolim atta suu 
rem m asta yhdenvertaisuudesta maalla, palvelijat m ieluum m in pal
velevat herrasväellä.»

»Martta-yhdistys» vastasi:
»Sen johdosta, että M artta-yhdistyksen keskustoim ikunta 011 

kehoittanut H elsingissä työskenteleviä M artta-yhdistyksen om pelu
seuro ja keskustelemaan Palvelijatar-yhdistyksen kiertokirjeen he
rättämästä kysymyksestä saada käytäntöön määrätty, yhteinen 
vapaa arki-iltapäivä viikossa palvelijataria varten, saam m e esittää 
seuraavaa:

Asia on otettu puheeksi ja tu llu t pohdituksi kaikissa H el
singin haaraosastoon kuuluvissa kaupungissa työskentelevissä om 
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peluseuroissa. Että palvelijataret tarvitsevat yhden vapaan iltapäi
vän viikossa paitsi sunnuntaita, oli »Marttojen» mielestä epäilemä- 
töntä ja itsestään selvää. Mutta oliko toivottavaa, sopivaa ja m ah
dollista vaatia kaikille yhteinen määrätty päivä, ehdotuksen mukaan 
torstai vapaapäiväksi, —  siitä oli eri mieliä. Näkökohdat, jotka 
puhuvat senkaltaisen määräyksen puolesta, saivat kovin vähän kan
natusta, sitä vastoin huom auttivat m onet senlaisen toim enpiteen koh
tuuttom uutta, toiset taas sen tarpeettom uutta. Suurin osa om pelu
seu ran  jäseniä oli varmasti vakuutettu senlaisen määräyksen han
kaluuksista ja vaikeuksista ja epäilivät suuresti sen tarpeellisuutta.

Sille mielipiteelle, joka näissä keskusteluissa ilmeni, täytyy 
antaa arvoa, koska om peluseu ran  jäsenet suureksi osaksi itse 
ovat lähteneet palvelijatarluokasta.»

PaIvelijajärjestöjen vastatoim enpiteet.

Vastauksien johdosta käsitteli H elsingin Palvelijataryhdistys 
ja H. T. Y. Palvelijatarosasto kysymystä uudestaan ja päätettiin sil
loin saattaa saadut vastaukset julkisuuteen, sekä laatia sanom a
lehtiin asiallinen selostus saapuneiden vastausten johdosta, koska 
vastauksista näkyy, että ainakin m uutam ain vastausten perustelut 
olisivat olleet toiset, jos olisi kutsuttu palvelijain valitsemat edus
tajat kokoukseen jossa asiata käsiteltiin, sillä lähetetty kirjelmä 
oli liian lyhyt ja vajanainen, kun toivottiin edustajain kautta saa
tavan selostaa ja perustella vaatimukset. Mutta kun sitä ei saatu, 
täytyy sitä perustella jälkeenpäin.

A inoa asiallinen vastaväite, joka on tuotu palvelijain torstai- 
päivävapautta vastaan on se, että jos on useampia palvelijoita, 
niin niihin joudutaan jos kaikkien palvelijain pitää päästä torstai- 
iltapäivällä vapaaksi? Täm ä kohta jäi kirjelmässäkin liijan epä
selväksi, kun koitettiin saada kirjelmä m ahdollisim m an lyhyeen 
m uotoon, ja kun toivottiin että järjestöjen valtuuttamat voivat 
heidän kokouksissaan selvittää kirjelmän vajanaisuudet M utta 
kun kaikki m uut paitsi nuorsuom alaisen naisliiton H elsingin 
osasto, eivät suvainneet palvelijain edustajain läsnäoloa, tuli kai
kissa muissa paitsi äsken mainitsemassa yhdistyksessä päätös pal
velijain vaatim ukseen —  hylkäävä. Katselkaamme hieman niitä 
perusteluja millä hylkäävä päätös tehtiin:

H usm oderförbundet, (emäntäliitto) jonka jäsenet liittoon 
liittyessään ovat sitoutuneet ei ottavansa palvelukseen ketään joka 
vaatii lyhennettyä työpäivää, vastaa hyvin ylimielisesti. Peri
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aatetta, että palveliain tulisi saada vapaata yhtenä arki-iltapäivänäi 
viikossa, ei vastusteta, päinvastoin saa kirjelmästä sen käsityksen 
että se sisältyy »vanhaan järjestelmään» jonka mukaan palvelijat 
saavat vapaata vuoron perään. Miten tätä »vanhaa järjestelmää» 
noudatetaan ei kirjelmässä ilmene, emäntäliitto kai tarkottaa että 
palvelijan tulisi saada vapaata yhtenä iltana viikossa, jos hän sitä 
joka kerta erikseen —  pyytää, ja jos se sopii emännälle, tai jos 
ei palvelija viitsi pyytää saatuaan useamm an kerran kieltävän tai 
muuten epäystävällisen vastauksen, niin »vanhan järjestelmän» 
mukaan saa palvelija olla kotona, joka taas ei siihen tyydy, hän 
erotkoon palveluksesta, onhan palvelukseen pyrkiöitä nykyään 
enempi kun tarvitaan.

Norjassa jossa on palvelijoista puute, sanoo valtion komitea 
joka laati ehdotusta uudeksi palkkauslaiksi, että vaikka onkin to i
silla tarpeeksi vapaata, niin kieltämättä on paljon palvelijoita, jotka 
ovat niin rasitettuja työllä, että heillä ei ole hetkeäkään lepoa ei 
yöllä eikä päivällä. Ja että jos lakiin otettaisi määräys vissin 
vapaa-ajan myöntämisestä niin se osaltaan vaikuttaisi palvelija- 
puutteen poistamista. Meillä jossa työttömäni luku yhä lisääntyy, 
meillä em ännät sanovat vain : joka ei tyydy, hän m enköön.

»K vinnoförbundet Hemmet,» (Naisliitto koti) Em äntäliiton 
kaksoissisar, joka samoin kuin tämäkin oli käsitellyt kysymystä 
sanom alehtiuutisen perusteella odottam atta palvelijajärjestöjen kierto
kirjettä, perustelee hieman laajemmin kielteistä kantaansa, jonka 
kannan pääperuste on, että kun löytyy paljon köyhiä perheitä 
joitten on vaikea hankkia ollenkaan talousapua, mutta joiden siitä 
huolim atta täytyy elää —  säätynsä mukaisesti, niin sentähden 
palvelijain vaatimusta täytyy vastustaa. Tämä emäntien väite tun 
tuu mielestämme liian porvarilliselta, sen mukaan pitäisi vieläkin 
huonom m assa asemassa olevien palvelijain uhrautua köyhien, mutta 
silti — säätynsä mukaan elävien herraskaisten hyväksi. Em än
tien ehdotuksessa on Iuokkatunnetta, mutta ei oikeudentunnetta.

Mitä tulee siihen väitteeseen, että sairaus- ja pientenlastem 
hoito tekee usein palvelijain avun välttämättömäksi, niin sairaus
tapauksethan ovat poikkeustapauksia, ja pientenlasten hoito on 
sama minä iltana tahansa, ei se estä torstaipäivää hyväksymästä 
jos kerran hyväksytään periaate että palvelijain tulee saada va
paata yhtenä arki-iltapäivänä viikossa. Mitä tulee kahviloihin, 
sairaaloihin y. m. joihin kirjelmissä viitataan, niin se väite ku
m outuu itsestään palvelijain edustajakokouksen päätöksellä, jonka 
mukaan, siellä missä on kaksi tai useampia palvelijoita, voidaan 
toisiin nähden muuta viikon päivää sovelluttaa.
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Sangen löyhä on se K. H. väite että palvelian olot ovat 
n iin  paljon parem m at tehtaantyöntekijättärien oloja ettei muka 
voida verratakaan heitä toisiinsa, tehtaassa kun työ on yksitoik
koista, keskeymätöntä koko työajan. Palvelijan työ sitävastoin 
niinkun asioilla käynti, kyökkivisitien vastaanotto (!) ei muka ole 
rasittavaa palvelijoille. Väite että palvelijain työ yleensä olisi 
vähemmän rasittavaa kun tehdastyö ei ole to tuuden kanssa yhtä
pitävä. Että m uutam illa palvelijoilla on parem pi ei m uuta asiaa 
sillä ne ovat poikkeuksia, ainakin ne jotka ovat koittaneet m o
lempia, väittävät, että palvelus on ainakin yhtä rasittavaa, vieläpä 
se useimmiten on rasittavampaakin nimittäin senlaisissa paikoissa 
missä on paljon lapsia ja joissa ei töiden kanssa ole m inkään
laista järjestystä, ja jossa em äntä on ylen herm ostuneena ja aina 
epäluuloisena palvelijan kintereellä hoputtam assa: m ene joutuun 
tuonne, tule nopeaan tänne j. n. e. p. Puhum attakaan niiden 
matkailiakotien, ravintoloiden ja yöm ajojen palvelioista joissa ei 
ole kaksivuoroista palvelijakuntaa.

»K vinnoförbundet Hemmet» näkee ehdotetussa muutoksessa, 
oikeastaan vahinkoakin palvelijoille, perustellen väitettään sillä 
että tiedettiin olevan yksi palvelija, joka ollen palveluksessa kum 
minkin sai käydä Ateneumissa piirustuskursseilla. Ja vielä m uu
tamia muita kun kävivät jollain muilla kursseilla. Ja kun tiedet
tiin täm m öisiä olevan ehkä yksi sadasta, ehkä vähemmän, niin 
m uuta ei tarvita. Täm änlaisiin esimerkkeihin vetoaminen tuntuu 
mielestäm me enempi kun lapsekkaalta, sillä mitä merkitsee se 
että joku yksilö käy jollain saksankielen tai muilla kursseilla, 
sillä mikä estää niitä siellä edelleen käymästä, ne ovat kaikessa 
tapauksessa poikkeuksia H elsingin yli 9 ,000 palvelijan joukosta, 
he voivat yksityisesti siitä sopia kurssien aikana em äntiensä 
kanssa. K. H kirjelmässä, sanotaan vielä että kokouksessa lau
suttiin valitus siitä vihamielisestä kannasta, joka esiintyy palveli
joissa em äntiään kohtaan m uka kiihotuksen tuloksena, vieläpä 
lausuttiin toivom us että kerran tulisi aika jolloin voitaisi palveli
joita kohdella —  tasa-arvoisina (!). Tuskin em ännät itsekään h u o 
masivat kuinka suurelta ivalta heidän tasa-arvoisuustoivom uk- 
sensa tämän asian yhteydessä kuulostaa, he kun eivät niin paljoa 
antaneet arvoa palvelijoille että olisivat suvainneet kutsua heidän 
edustajansa kokoukseen missä asiasta keskusteltiin. Tällä tavallako 
K. H. luulee voittavansa sen vihamielisen kannan, jonka he ovat 
huom anneet olevan olemassa. Jos senlaista on, jota em m e tunne, 
niin ei ainakaan em äntien suhtautum inen tähän kysymykseen sitä 
tule lieventämään. Y ksipuolinen ystävyys ei kauan kestä, sen \
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'kai K. H. jäsenetkin tunnustanee ja kuten edellä on osotettu niin 
koko K. H. vastauskirjelmän henki lyö tasa-arvoisuutta korvalle.

M artta-yhdistyksen vastauksessa myös tunnustetaan se peri
aate, »että palvelijat tarvitsevat yhden vapaan arki-iltapäivän vii
kossa paitsi sunnuntaita, se oli »Marttojen» mielestä epäilemätöntä 
ja itsestään selvää.» Mutta yhtä selvää ei ollut se, että olisi 
määrättävä yhtenäinen päivä, jolloin tuo vapaus olisi annettava. 
Kirjelmässä huom autetaan että »Marttojen» mielipiteelle täytyy an 
taa arvoa koska he suureksi osaksi itse ovat lähteneet palvelijain 
luokasta. Ja kun näm ä sanovat että vissin vapaapäivän m äärää
minen on sekä »kohtuutonta» että »tarpeetonta», niin silloin asia 
on muka selvä. Tässä on kum m inkin otettava huom ioon, että 
»Martat» eivät luultavasti ole lukeneet perusteluja miksi vissin 
päivän määrääminen olisi välttämätön, heille kun vain luettiin 
tuo lyhyt kiertokirje. »Martat» eivät ottaneet varteen sitä, että vissin 
päivän määrääminen on välttämätön senvuoksi, ettei yhden arki- 
iltapäivän jonka »Martatkin» katsoivat palvelijan tarvitsevan, jäisi 
edelleen erikoispyynnön varaan. Vaan jos »Martat» tahtoisivat 
muistella sitä aikaa kun itse palvelivat, miten vaikeata ja nöyryyt
tävää oli kun ei uskaltanut kodista poistua ilman ettei ensin käy
nyt lupaa pyytämässä, ja kuinka monasti täytyi ennen luvan 
pyyntiä katsoa oliko em äntä huonolla tai hyvällä tuulella, ja 
kuinka pisti vihaksi kun vastattiin: joko taas, tai: sinullapa nyt 
on juoksemista. Torstai-iltapäivävapauden pitäisi olla sellaisen, 
että palvelija silloin saa m ennä ulos ilman erikoislupaa.

M erkille pantava on, että kaikissa vastauksissa tunnustetaan 
periaate, että vaatimus yhden arki-iltapäivän vapaudesta palveli
joille ei olevan liikaa. Täm än periaatteen tunnustaa H usm oder- 
förbundetkin, joka yhdistys on perustettu nim enom aan palvelija- 
järjestöjen vastapainoksi ja jonka jäsenet jo liittoon liittyessään 
sitoutuvat vastustamaan palvelijain vaatimuksia. Ainoa asiallinen 
vastaväite, joka tuotiin  esiin oli se, että jos on useampia palveli
joita niin m ihin joudutaan jos kaikkien on saatava vapaata sa
m ana päivänä? Täm ä kohta joka kiertokirjeessä jäi liian epä
selväksi, kum outuu itsestään palvelijain edustajakokouksen pää
töksellä jossa sanotaan, että siellä missä on useam pia palvelijoita 
voidaan toisiin nähden m uuta viikon päivää sovelluttaa. Palve
lijat eivät ole tahtoneet asettua mitään m ahdottom uuksia vaati
maan, vaan ovat ottaneet olevat olot huom ioon. Etteikö eh d o 
tettu järjestelmä tuottaisi perheissä missä on vähän työvoim aa 
jonkun verran vaikeuksia, sitä em m e tahdo kieltää, mutta jolla 
ei ole varaa pitää apua riittämään saakka, hänen täytyy itse ottaa
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osaa työhön. Eihän työläisperheissäkään äideillä ole oikeutta o t
taa apua perheensä hoitoon, kun heillä ei ole siihen varaa, päin
vastoin tapahtuu usein, että perheen äidin on pakko jättää pienet 
lapsensa —  hoidotta ja lähteä ansiotyöhön, jotta hän saisi lap
silleen edes ruokaa. Ei tule kysymykseenkään että kukaan uh 
raisi itsensä —  heidän hyväkseen. Kun asia tiedetään näin ole
van, niin miten sitten voidaan vaatia, että palvelijain on uhrat
tava vapausvaatim uksensa vähem pivaraisten em äntien hyväksi. 
Yksi arki-iltapäivä viikossa vapaata ei ole paljon vaadittu.

Norjan palkollislakiehdotuksessa refereerataan eri yhdistyk
sien ja kunnallislautakuntien lausuntoja uuden lakiehdotuksen 
määritelmistä, ja on siinä m onet porvarillisetkin seurat asettuneet 
sille kannalle että palvelijain työpäivä olisi yleensä saatava lop
puun  klo 9 illalla, sekä, että palvelijain olisi saatava vapaata 
paitsi pyhäsin, myöskin yhtenä arki-iltapäivänä viikossa. Ja tämä 
vapaus olisi laissa määrättävä niin, että se ei tuntuisi palvelijoille 
arm opalalta, vaan oikeudellisesti palvelijoille kuuluvalta.

M iten on pa lvelija in  n y t suh taudu ttava  kysym ykseen.

O lisiko palvelijain, saadessaan em änniltä kielteisen vastauk
sen peräydyttävä vaatimuksestaan, kysynee joku. Ja siihen täy
tyy vastata, että sitä heidän ei pidä tehdä! O lihan palvelijoilla 
jo  alunpitäin selvillä, että em äntien vastaukset tulisivat kielteiset,, 
m utta se ei suinkaan tiedä sitä, että itse asia ei olisi oikea; eikä 
m yöskään sitä, etteikö palvelijat kykenisi vaatimustaan perille aja
maan niin, että se vielä tulee yhtä yleiseksi kun palvelijain vapaa
päivä Amerikassa. Siellä kun palvelijat ovat vapaat joka torstai 
klo 2 alkaen koko iltapäivän, ja mikä siellä on m ahdollinen ei 
meilläkään kohdanne voittam attom ia esteitä.

Palvelijain pitää ehdottom asti pitää kiinni torstai-iltapäivä 
vapausvaatim uksestaan, erittäinkin perheessä missä on yksi pal
velija, olisi koitettava saada sopim us aikaan jo paikkaan m en
nessä, josta ei poikettaisi paitsi erittäin tärkeissä tapauksissa. Ja  
siellä missä on kaksi tai useam pia palvelijoita, sielläkin pitäisi 
pidettäm än kiinni torstaipäivästä niin, että ainakin yksi saisi 
vapautta torstaisin. O n kyllä luultavaa, että ainakin m uutam at
em ännät yrittävät estää palvelijatariansa pääsemästä ulos torstaisin, 
antaen ennen jonain  m uuna päivänä vapautta, m utta palvelijat 
eivät saisi väsyä vaan olisi heidän itsepintaisesti yritettävä saada 
arkipäivävapautensa juuri torstaisin, ja jos alussa tuleekin voitta-
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tilattomia esteitä, on yritettävä uudestaan ja taas uudestaan itse
pintaisesti kunnes saadaan tapa aivan yleiseksi.

Palvelijat, te jotka itse kärsitte asem anne epämääräisyydestä, 
kärsitte siitä, ettette koskaan edeltäkäsin voi sanoa milloin teillä 
on vapaahetki, ryhtykää nyt tarm olla työskentelemään että vas
taisuudessa saadaan myöskin palveluksessa oleville edes yksi arki- 
ilta vapaaksi, ja että saadaan vissi viikon päivä siksi päiväksi jo l
loin tuo vapaa-aika annetaan. Vissin p ä ivä n  m äärääm inen on 
vä lttäm ä tön  sen vuoksi että  silloin saa pa lvelija  m ennä ulos ky sy 
m ättä  siihen lupaa, sillä vapaa-a jan  tuntuakseen vapaa-a ja lta  
tulee olla senlaisen ettei se tunnu arm opalalta, vaan  luonnolliselle 
oikeudelle, jo k a  on tu leva kaikille palvelijoille ilm an erotusta.

Em äntien puolelta on vastattu, että jos määrättäisi vissi 
päivä niin voi esiintyä voittam attom ia esteitä niin ettei sitä voi
taisi toteuttaa. Mutta sam at esteethän voivat esiintyä niin tiistai
sin kun torstaisinkin, ja aivan varmaa on, että jos määrätään ker
ran vissi päivä, niin vähem m än esteitä esiintyy, silloinhan voidaan 
jo  edeltäkäsin suunnitella isom pien töiden järjestely niin, ettei 
senlaisia torstaipäivän päälle järjestettäisi. Että siitä huolim atta 
voi toisinaan esteitä sattua on luonnollista, sillä ei lakia ilman 
poikkeuksia, mutta poikkeukset ovat poikkeuksia ja niistä voidaan 
sopia; pääasia on että sääntönä tulee olemaan torsta i-iltapäivä  
on oleva yleinen  pa lvelija in  vapaapä ivä , ja jos siitä poiketaan 
on se oleva poikkeus.

P a lve lija t yh te is työ h ö n !

Nyt kun asia on hyvällä alulla olisi palvelijain sekä kau
pungeissa että maaseuduilla ehdottom asti ryhdyttävä yhteistoim in
taan kysymyksen saattamisesta onnelliseen ratkaisuun. O n luon
nollista että ehdotuksella ei ole sitä kantavuutta kun sillä pitäisi 
olem an, jos ei palvelijat esitä sam ansuuntaisia vaatimuksia yhtä
aikaa kaikissa kaupungeissa, sekä maaseudulla. Niillä paikka
kunnilla missä on olemassa palvelijajärjestöjä, tai missä sellainen 
voidaan ehkä perustaa on koitettava esiintyä järjestönä, m utta 
ennenkaikkia on jokaisen henkilökohtaisesti esiinnyttävä samalla 
vaatimuksella isännistöänsä kohtaan.

K aupungeissa missä on olemassa erinim isiä emäntä- ja nais- 
yhdistyksiä, olisi palvelijajärjestöjen käännyttävä perusteellisella 
kirjelmällä niiden puoleen ja pyydettävä heitä asian johdosta 
keskustelemaan ja antam aan siitä lausuntonsa.



Sitä ennen on palvelijajärjestön kutsuttava yleisiä palveli
jain kokouksia missä kysymystä selostellaan ja sen johdosta kes
kustellaan, niin että palvelijain yleinen mielipide saadaan asian 
taakse. Kirjelmän kokoonpanossa olisi parasta kysyä Palvelijattarien 
liittotoim ikunnalta neuvoa, niin että kirjelmä tulisi niin täydelli
nen kun mahdollista. Jos täten ryhdytään tarmokkaaseen toi
mintaan, on varmaa, että saavutetaan asialle, jos ei heti täydellistä 
ratkaisua, niin ainakin sille valmistellaan maaperää, ja varmaa on, 
että jos palvelijat olisivat yksimielisiä, saataisi se kyllä pian käy
täntöön. Täm ä on vain pieni vaatimus, jonka toteuttam inen ei 
ole m ahdotonta.

Ripeään ja tarmokkaaseen toim intaan torstai-iltapäivävapaus- 
vaatim uksen hyväksi. O lkoon tästälähin tunnuslauseem m e:

Torstai-iltapäivä on oleva pa lvelijo illa  va p a a !

LUSUNTOJA KODISTA.

Yhdistyksen työ  saanut 

tunnustuksen.

E duskunnan Sivistysvalio- 
kunta sanoo anom usm ietin- 
nössään valtioavun m yöntäm i
sestä »pelastavasta siveellisyys- 
työstä» v. 1910 seuraavaa:

»Pääpaino taistelussa epäsiveellisyyttä vastaan on kieltä
m ättä asetettava ehkäisevälle toim innalle, s. o. sellaiselle toim in
nalle, joka koettaa varjella nuorisoa joutum asta epäsiveellisyyden 
poluille. Täm ä tehtävä vaatisi siksi laajoja ja perinpohjaisia 
toim enpiteitä useilla yhteiskuntaeläm än aloilla, ettei valiokunta 
sitä tässä ota selvitelläkseen. M uuan haara varjelevasta to im in
nasta liittyy kuitenkin siksi läheisesti esillä olevaan kysymykseen 
turvakotien kannattamisesta »että valiokunnan mielestä on pai
kallaan ottaa se puheeksi tässä yhteydessä nim ittäin senlaisten 
suojakotien kannattamisesta, joiden tarkoituksena on estää maalta 
suurem piin kaupunkeihin muuttavia ilman työpaikkaa olevia 
nuoria tyttöjä joutum asta siveellisesti epäiltäviin olosuhteisiin. 
Tälläisten hyväntekeväisyys- ja palvelijataryhdistysten, jopa yksi- 
tyistenkin perustam ia koteja on sekä H elsingissä että suurem 

P alv e lija tary lid is tyksen  nykyinen vuokratalo .
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missä m aaseutukaupungeissa. Mainitsemista tässä ansaitsee H el
singin Palvelijataryhdistyksen ylläpitämä, suuresti suosittu koti, 
joka vuosittain on antanut suojaa useille sadoille ilman työpaik
kaa oleville naisille. Kun tämän kaltaisten suojakotien hyöty 
siveellisyystyölle on aivan ilmeinen, pitää valiokunta senlaisten 
kannattam isen valtion varoilla eritoten suositeltavana.»

H elsingin kaupungin valtuuston työväen asiain lautakunta 
kirjoittaa v. 1908 julkaisussaan n:o 2 seuraavasti: »Hyvää työtä 
on myöskin H elsingin Palvelijataryhdistyksen kodissa tehty. —
—  —  V. 1907 asusti siellä kaikkiaan 697 palvelijaa ollen keski
määrin viikon kodissa. Kodin viidessä huoneessa on tilaa 28 
yhtäaikaa. Asujilla on käytettävänään useita sanom alehtiä ja ko
din kirjasto. Tilapäistyötä on hankittu m ahdollisuuden m ukaan».

YHDISTYS PÄÄTTÄÄ LIITTYÄ OSAKKAAKSI 
TA LO Y H TIÖ Ö N .

Kun koti laajeni, ilmeni yhä selvemmin ajanmukaisen, tar
koitusta vastaavan huoneuston tarvis. Oli selvää, että perhe- 
tarkoitusta varten rakennetut asunnot eivät ole soveliaita täm än
tapaiselle laitokselle. O m an talon hankkimista yhdistykselle ei 
enää ajateltu, se nim. näyttäytyi nykyoloissa ylivoimaiseksi. H u o 
neuston epäm ukavuus siitä huolim atta yhä muistutti, että jotain 
olisi tehtävä. Lopulta tultiin siihen tulokseen, että olisi koitet
tava saada om a huoneusto  liittymällä osakkaaksi osaketaloon.
Asia on nykyään kehittynyt niin pitkälle, että syksyllä v. 1912 
päätettiin ottaa 14 huonetta käsittävä osake asunto-osakeyhtiöön 
»Amos», joka rakentaa talon Kasarmin- ja Tarkka-am pujakadun 
kulmaan. Yhdistyksen huoneusto tulee sijaitsemaan Tarkka- 
am pujakadun varrella n:o 1 alakerrassa. H uoneustoon on su u n 
niteltu paitsi huoneita kotia varten, kokoushuone siten, että kaksi 
isom paa huonetta yhdistetään väliovilla. Salia voidaan käyttää 
paitsi kokouksia, m yöskin oppikursseja varten.

K ERTO M UKSEN L O PPU LA U SU N TO .

Edellä on lyhykäisyydessä esitettynä H elsingin palvelijatar- 
yhdistyksen 15-vuotinen toim inta. En ole tahtonut täyttää kir
joitusta yhdistyksen tuloja ja m enoja koskevilla num erotiedoilla, 
luetteloilla sen toim ihenkilöistä y. m. Suurta yleisöä ne eivät

TY Ö V Ä E N  Y  H ! >! S T Y KEE
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huvittaisi. Kukapa osaisi sellaisesta innostua. Sen sijaan olen
esittänyt pääpiirteissään yhdistyksen toim innan alkuvaiheet, sen 
kehityksen ja toim et palvelijain aseman parantamiseksi. O len 
m aininnut yhdistyksen tekemät alotteet ja m ihin toim enpiteisiin 
ne ovat johtaneet.

O len lisäksi roh jennut selostaa mitä yhdistyksen to im in
nasta on julkisuudessa sanottu. Sanom alehdet ovat yleisen mieli
piteen tulkkeja. Ja joka kerta kun yhdistys on ottanut jonkun 
periaatteellisen kysymyksen keskusteltavakseni, 0 11 sen johdosta 
sanom alehdissä julaistu hyökkäyksiä em äntäin puolelta, jotka hyök
käykset ovat antaneet aiheen vastaselostuksiin. Näissä väitte
lyissä paljastuu täydelleen se halveksiva kanta, jolta suuri osa 
em äntiä palvelijakysyniystä katselee. Heistä ovat palvelijat niin 
läpiturm eltuneita ja huonoja, ettei voi tulla kysymykseenkään 
heille mitään etuisuuksia myöntää. Toisaalta taas ilmenee, että 
palvelijain vaatimus rajoitetusta työpäivästä ja parem m ista palkka
eduista on oikeutettu ja ajan vaatima. Kun osa em äntiä nioit- 
tiessaan suomalaisten palvelijain hitautta ja saam attom uutta ylis- 
telee ulkom aan oloja, miten vähillä palvelijoilla siellä tullaan 
toim een, palvelijat kun ovat niin työtelijäitä, niin toiset em ännät 
huom auttavat kirjoituksissaan, että ulkom aalla ovatkin em ännät 
aivan toisenlaisia kuin meillä, he ottavat itse työhön osaa, pal
velija on heillä vain apulaisena. Kun näin on, kuten em ännät 
ovat sanom alehtikirjoituksillaan itse todistaneet, niin varmentaa 
se vain m eidän puolelta ennen esitettyjen näkökantojen oikeu
dellisuutta ja pätevyyttä.

Em ännät ovat tässä väittelyssä, ikävä kyllä, sekoittaneet 
henkilön ja asian yhteen. He eivät ole jaksaneet kohota henki
löllisyyden yläpuolelle. He uskovat, että jos ei sitä ja sitä hen
kilöä olisi, ei olisi koko palvelijakysyniystä. H e eivät tajua, että 
yksilö ei kykene kansanliikettä saamaan aikaan, vaan ne ovat 
olevat olot, jotka sen synnyttävät. Palvelijakysymys on osa 
työväenkysymystä. Kaikkialla on työväenliike nostattanut m yös
kin palvelijat taisteluun oikeuksiensa puolesta. Ja varmaa on, 
että palvelijaliike tästä lähtien menee voimakkaasti eteenpäin rin 
nan m uun työväenliikkeen kanssa.

Ovatko palvelijat toim innallaan saaneet mitään aikaan, kysyt
tänee. Tähän voidaan vastata: ovat. Tosin ei tuloksia voida 
num eroilla suuriksi arvioida, mutta yleiseen mielipiteeseen on 
toim inta vaikuttanut palvelijoille edulliseen suuntaan. Nykyaikana 
tunnustetaan sentään jo palvelijain vaatim ukset esim. rajoitetusta 
työpäivästä ja alimmasta paikasta oikeutetuiksi ja ajan vaatimiksi.

— 54 —



O npa vappu- ja kesälomaakin, ainakin m uutam issa piireissä 
ruvettu  osittain käytännössä toteuttamaan, vaikka yleistä ei se 
suinkaan vielä ole. Mutta varmaa on, että jos palvelijat yhä 
edelleen johdonm ukaisesti toim ivat alotettuun suuntaan, sekä 
yksityisesti että yhteisesti esittävät oikeutettuja vaatimuksiaan, niin 
se  ei voi olla vaikuttamatta. Heidän asiansa menee, joskin 
hitaasti, kuitenkin varmasti eteenpäin.

V arm entakoon tämäkin toim intakertom us palvelijain käsi
tystä siitä, että jota lukuisam m in he liittyvät jäseniksi palvelijayhdis- 
tyksiin, ja jota enemmän he kehittyvät itsetietoisiksi, sitä enem 
män antavat em ännät arvoa heidän vaatimuksilleen ja sitä n o 
peam m in saadaan palvelijain asemassa parannuksia aikaan.

Saadakseni kuvauksen yhdistyksen alkuajoilta niin täydelli
seksi kuin mahdollista, olen pyytänyt lyhyen kirjoituksen yhdis
tyksen perustajalta Hilm a H ellm anilta siitä, mitkä vaikutteet saivat 
hänet ryhtymään yhdistyksen perustam ispuuhiin, ja yhdistyksen 
ensimäiseltä puheenjohtajalta rouva Alli T rygg-H elen ius’elta siitä, 
miten se sitte alkoi, ja miten rouvat ottivat asian, sekä yhdis
tyksen m ukana toim ineelta M iina L indberg’iltä kuvauksen siitä 
m itä hän palvelijana asiasta ajatteli.
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MIKSI RYHDYIN TOIMEEN.

Vapaus, tuo kultainen vapaus on kallein aarteemme. Sitä 
tarvitsevat kansat, sitä kaipaavat yksilöt voidakseen kehittyä ja  
kehityksen m ukana kulkea.

T uon kultaisen vapauden puutetta aloin minäkin tuntea. 
H uom asin että olisi paljon opittavaa kun vaan olisi niin paljon 
vapautta, että voisi ottaa oppikursseihin osaa.

Sydäntä lämmitti jo  ajatuskin siitä, että saisin olla m ukana 
sellaisissa tilaisuuksissa, joissa oppi- ja yhteistyö oli päämääränä. 
Kuinka hauskalta tuntuikaan kun pääsin joskus esim. kansan- 
opistokursseille esitelmiä kuulemaan. Mutta näitä mieltä virkis
täviä hetkiä työn raskaan lomassa ei usein ollut toivomista.

Palvelijan työ kesti aam usta aikasin iltaan myöhään, kun
nes perin uupuneena sai heittäytyä levolle ja iloita siitä, että köy
hän lapsen annettiin edes yöllä levätä. Toisinaan nousi mieleeni 
kysymys: miksi palvelijattaren pitää olla tällaisessa orjan asem assa? 
Miksi ei hänellä ole kehittym ism ahdollisuutta? O nhan  hän 
ihm inen kuten kaikki m uutkin? Miksi ei palvelijattarella työaika 
ole määrätty kuten m uiden työläisten? Tunsin, että harjotetaan 
vääryyttä meitä palvelijattaria kohtaan, m utta miten asia olisi 
autettavissa?

Toisinaan kun jouduin  eri am m attiryhm iin kuuluvain kes
kuuteen ja kuulin heidän innokkaasti keskustelevan am m attiinsa 
kuuluvista asioista, kysäsin itseltäni: miksi ei palvelijoilla ole 
mitään yhdyssidettä, jotta voisivat sillä alalla vallitsevista epä
kohdista keskustella ja miettiä parannuksia. O lihan palvelijat- 
tarien asema niin m onessa suhteessa kurja. Kun siitä joskus 
puhelin vastattiin puoli leikillä, puoli tosissa, että tehän olette 
vaan rouvan käskyläisiä, eihän teillä ole am mattia m ihin voitte 
vedota. Ei teillä ole mitään oppiaikaa eikä ammattitaitoa. Tuoli-
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lainen vastaus se aina toukkasi ja minä päätin sydämessäni, että 
meidän on perustettava ammattiyhdistys, meidän pitää näyttää,, 
että palvelijat ovat siihen yhtä oikeutettuja ja että palvelijain työ 
on yhtä edesvastuullista kun m onen m uun.

Ja niin rupesin tuum asta toim een. Kirjoitin nim eni pape
rille ja rupesin kiertämään keittiöstä toiseen nimiä keräämässä, 
selittäen yhdistyksen tarpeellisuutta. Vaan tämä ei ollutkaan niin. 
helppoa kun luulin. Toiset kirjoittivat leikillään, toiset epäröi
den, toiset eivät tohtineet ollenkaan kirjoittaa. Harva innostui. 
Ja kaikki epäilivät tokko yhdistystä saadaan perustaakkaan. Mie
leni ei tuosta kuitenkaan m asentunut, vaan päätin ajaa asian 
perille. Siihen m inua kannustivat ne kirjoitukset, joita olin 
lukenut naiskysymyksestä. Niissä kehoitettiin kaikkia naisia yhteis
voim in toim im aan naisten etujen ja oikeuksien puoltamisessa. 
En silloin vielä käsittänyt, että porvarisnaiset eivät haluakaan 
työläisnaisten kehittymistä enem m än kuin se heidän om ille eduil
leen on tarpeellista. M eidän on kuljettava om ia teitämme, jos 
mielim m e pyrkiä eteenpäin, s. o. työläisnaisten vapauttamiseksi ja 
tasa-arvoisuusaatteen kohottamiseksi.

Mietin ja kyselin kenen puoleen olisi käännyttävä apua ja 
neuvoa saamaan. O nni johtikin m inut oikeaan paikkaan: rouva 
Alli T rygg-H elenius’en, tunnetun ihmisystävän luo. Käännyin 
hänen puoleensa sydän täynnä toivoa ja pelkoa. Pelkoni osot- 
tautui kuitenkin aivan turhaksi. Herttaisen avomielisesti hän 
heti tarttui asiaani kuultuaan että aikom uksem m e oli perustaa 
yhdistys. Kysäsi kuitenkin: mitä luulette rouvain siitä sanovan, 
onko aikom us asettaa hyvinkin suuria vaatimuksia, ehkä tehdä 
lakkojakin? Vastasin kieltävästi. Tarkoitus oli kehittää palveli
joita, hankkia vapautta sitä varten, mutta tätä em m e vaadi rii
dalla vaan yhteistyön kautta.

H än ym m ärsi m inua ja piti asiam m e oikeutettuna, luvaten 
avustaa paraansa mukaan. Sen hän tekikin. A lkutoim inta oli 
pääasiallisesti hänen työtään; hän ohjasi ja neuvoi meitä ja n iin  
saatiin aikaan ensim äinen palvelijain kokous. Hän se laski 
peruskiven sille työlle, jota Helsingin Palvelijataryhdistys on 
tehnyt palvelijatarien kohottamiseksi. Siitä hänelle kiitos!

H ilm a Hellman.

a- -. -  - g)
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KUN SE ALKOI.

Eräänä päivänä noin 15 vuotta sitten pyrki eräs nuori sin i
silm äinen ja keltakutrinen tyttö puheilleni. »Mitä asia koski?» 
»Pääkaupunkiin olisi perustettava palvelijataryhdistys.» Hänen 
nim ensä oli H ilm a Hellman ja on hän katsottava palvelijatar- 
liikkeen alkajaksi pääkaupungissa.

Palvelijataryhdistys —  sitä oli allekirjoittanutkin jo pitemmän 
aikaa ajatellut. Miksi sitä tarvittaisiin? Allekirjoittanut oli kau- 
van aikaa seissyt tulen ja tuhan välillä. Palvelijat olivat luon
nollisesti tuhka ja em ännät tuli. Yhdeltä puolen kuulin kuinka 
riivatun häijyjä, vaativaisia y. m. y. m. em ännät olivat. Toiselta 
puolen taas kuinka laiskoja, huolim attom ia ja taitamattomia y. m. 
y. m. palvelijat olivat. Rouvat kahvikekkereissään kertoivat su 
rullisia kokem uksiaan palvelijoista. Ja palvelijat seisoivat portti- 
tai rappukäytävissä moittien emäntiään. »Pitääkö täm än sodan 
keittiön ja salongin välillä jatkuman ijankaikkisesti», ajattelin sy
dän täynnä epätoivoa. Hilma Hellm anin tulo oli m inulle kun 
ilmestys, ennustaen parem m an ajan tuloa. Meidän pitää perustaa 
palvelijataryhdistys, joka järjestettäisi seuraavasti:

Yhtenä tai useam pana iltana kuukaudessa kokoontuvat 
em ännät ja palvelijat suureen valoisaaan saliin. Keskustellaan 
yhdestä »polttavasta» kysymyksestä toisensa perään. Puhutaan 
työpäivästä, järjestyksestä, vapaa-ajoista, ammattitaidosta, palkkaus- 
ehdoista y. m. H uom aa: pääasia on, että rouva P ette rsso n in  
ei tarvitse puhua suoraan Marilleen, eikä rouva L undström ’in 
suoraan Fiinalleen eikä päinvastoin. Näin ollen tulisi keskustelu 
tapahtum aan ilman kiihkoa, puhuttaisiin ylimalkaan, kum pikin 
puolue esittäisi toivom uksiaan ja keskustelussa päätettäisi niiden



oikeudellisuudesta. Täten opittaisi antamaan arvoa toisilleen, 
ym m ärtäm ään —  ja antamaan; anteeksi toinen toisilleen. Rouva 
Pettersson oppisi tuntem aan M arin käsityksen ja päinvastoin. 
Täten ikäänkun tultaisi puolitiehen toisiaan vastaan —  ja tuhat
vuotinen rauhan  valtakunta alkaisi keittiö- ja salonkivaltakunnassa. 
M inä uskoin aivan varmaan, että niin tulisi käymään. Ja minä 
ryhdyin  H ilm a H ellm anin kanssa tuum asta toim een.

Voisin kirjoittaa paksun kirjan miten se sitten kävi, mutta 
:tämän julkaisun toim ittaja ilmoitti ettei pitkälle kirjoitukselle ole 
tilaa. Siis aivan lyhyeen. Yhdistys perustettiin ja kokoukset 
alkoivat. Niihin tuli paljon yleisöä, mutta ainoastaan palvelijoita, 
em ännät loistivat poissaolollaan. Keskustelut olivat hyvin asialli
sia ja tasaisia. Toisinaan sattui, että palvelijoissa heräsi kapinan 
henki, mutta silloin joku vanha Maria nousi ylös, hän oli kunin- 
kaallisempi kuin kuningas itse, ja sanoi, että se on om a vikamme, 
m e olem m e sem m osia ja semmosia, rouvat ovat kyllä hyviä, jos 
m e vaan täytämme tehtävämme. Kokouksissa pidettiin esitelmiä 
palvelijan oikeuksista ja velvollisuuksista kristinuskon valossa. 
Yhdistyksessä vallitsi rauhallinen mieliala, jonka olisi pitänyt 
ilahuttaa jokaisen emännän* mieltä.

Mutta luuletteko että niin kävi? Kun rouvat eivät tulleet 
kokouksiin , eivät he myöskään tienneet mitä niissä tehtiin. Mutta 
se  joka sai kuulla em äntien mielipiteen, oli allekirjoittanut. Lo
pulta uskalsin tuskin m ennä kadulle, sillä jokainen emäntä jonka 
tapasin syyti mitä katkerampia soim auksia m inua kohtaan, että 
olin m uka kiihottanut palvelijoita; pilannut ja rikkonut kotirau
han ; turm ellut koko palvelijaluokan niin, että palvelijat eivät 
enää tahdo työskennellä, eivät totella em äntiään, vaan ainoastaan 
juosta  kokouksissa ja vaatia suuria palkkoja. Minä pyysin niitä, 
jo tka m inua moittivat tulem aan kokouksiin kuulem aan ja näke
mään miten siellä kaikki asiat menevät aivan toisin kun em än
nät luulevat, m utta se ei auttanut. »Mekö tulisim m e sinne kuu
lemaan palvelijain tyhmyyksiä, ne me tiedäm m e ennestäänkin», 
vastasivat emännät, ja niin se jäi.

Mitä hurjim pia huhuja kierteli nyt kaupungilla. O n käsit
täm ätöntä mistä ne kaikki saivat alkunsa, mutta varmaa on, että 
niitä uskottiin. N iinpä kerrottiin, että H elsingin palvelijat aikoi
vat julistaa lakon ja jonakin kauniina päivänä olisivat kodit pal
velijoitta, em ännät saisivat itse kuoria perunansa, lakasta lattiansa, 
puhdistaa astiansa j. n. e. Ja kenen uskottiin avustavan kapinal
lisia palvelijoita? Ei kenenkään vähem piarvoisen henkilön kuin 
— hänen majesteettinsa leskikeisarinnan! Tämä kaikki oli muka
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m inun järjestämääni. N iim pä puhuttiin m inun käyneen levittä
mässä painettuja lehtisiä keittiöstä keittiöön. Tulisilla sanoilla 
noissa muka kehoitettiin palvelijoita tottelem attom uuteen ja kapi
naan. Työtä ei heidän tulisi tehdä kun klo 8— 7. Tällaisia 
ryövärihistorioita kerrottiin. »Jos m inulla olisi aikaa käydä edes 
om assa keittiössäni kerran päivässä», huokasin, kun sain hen
gittäm isen aikaa, erään vähäkuuloisen rouvan kovalla äänellä 
tyhjentäessä sappeaan minulle.

Tässä ei ole tilaa useamm alle »historialle». Kuitenkin 
lisään, että kun allekirjoittanut keväällä matkusti Tukholm aan, 
olivat huhu t ehtineet sinne ennen minua. Eräs vanha rouva 
D jursholm assa huudahti, kun kuuli että Helsingin Palvelijatar- 
yhdistyksen puheenjohtaja oli saapunut kaupunkiin: »Jumala var
jelkoon meitä, tuleeko hän tännekin turm elem aan meidän palve
lijamme, niinkuin hän on tehnyt Helsingissä».

Yksi valoisa m uisto on jäänyt mieleeni tältä ajalta. M onien 
houkuttelujen avulla sain 3 rouvaa, erään pastorskan, profes- 
sorskan ja jonkun kolm annen tulemaan yhdistyksen kokoukseen. 
Neiti Kantele piti esitelmän palvelijain velvollisuuksista ja oikeuk
sista kristinuskon valossa. Kokous meni tavalliseen tapaan. 
Rouvat huudahtivat hyvästellessään: »Niin sen pitää käydä».

Mutta ei yksi kärpänen tee kesää, ja näm ä kolme rouvaa 
eivät voineet kääntää emäntäin mielipidettä edukseni. Kuvaa
vana esim erkkinä m ainitsen, että maam m e arkkipiispa lähetti 
allekirjoittaneelle ankaran moite- ja varoituskirjelm än sen jo h 
dosta, että olen villinnyt palvelijat perustamalla heille yhdistyk
sen ja istuttamalla heihin sosiaalisia aatteita.

Täm ä oli alkutaistelua em äntäin ja palvelijain välillä. Kah
den toisiaan vastaan sotajalalla olevan mahdin yhteen sovittam i
nen ei ole helppo asia. Mutta ei pitäisi väsyä ennenkuin kysy
mys olisi m olem pien tyydytykseksi ratkaistu.

Alli Trygg-Helenius.
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MUISTELMIA YHDISTYKSEN ALKUAJOILTA.

Vuosia viisitoista on vierähtänyt ja siirtynyt m uistoihin 
siitä ajasta, kun H elsingin Palvelijatar-yhdistys alkoi toim intansa.

Jo  joitakin vuosia ennem m in olivat m aamm e työväestön 
taajat parvet alkaneet irroittaa itseään porvarillisista johtajistaan 
ja luom aan itsenäistä maaperää sosialidem okratisen aatteen hen
gessä. Oli saatu om a äänenkannattaja »Työmies», jonka kautta 
saatiin työväestön keskuuteen levitetyksi tietoja niistä harrastuk
sista, jotka ulkomailla elähyttivät luokkatietoisen köyhälistön m ie
liä, ja liittivät joukkoja yhteen. M yöskin meillä yhdyttiin kokoa
maan ja henkiin herättäm ään työväestössä uinuvia voimia, joita 
tarvittiin nostamaan eri am m attialoilla työskenteleviä kansalaisia, 
saamaan heidät tietoisiksi siitä, että ainoastaan yhteistyöllä on 
saavutettavissa se voima, jota tarvitaan suurta köyhälistön joukkoa 
kohottam aan ilnnisoikeuksiinsa, niin hyvin taloudellisen kuin 
valtiollisenkin elämän aloilla.

Että palvelijaluokka, pääkaupungin palvelijattaretkin siihen 
luettuina, ei vielä silloin jaksanut käsittää yhteistyön merkitystä, 
on  luonnollista ja ymmärrettävää. O lihan palvelijattarien palkat 
niin pienet, että olisi tun tunut huimaavalta tuhlaukselta esim. 
ruveta tilaamaan sanom alehtiä. M uutamissa paikoissa sai pal
velija tuoda keittiöön luettavakseen edellisen tai parin päivän 
vanhoja, herrasväkensä tilaamia porvarillisia sanomalehtiä. Se 
sai riittää.

Vaikka tietolähteet olivatkin niukat ja yhteistoim innasta ei 
o llu t minkäänlaista kokemusta, olivat elämän katkerat kokem uk
set kypsyttäneet kaipuun ja halun tekemään jotakin niiden vai
keuksien ehkäisemiseksi, jotka niin suuressa määrässä painoivat 
ja masentivat m onen nuoren ja eläm änhaluisen palvelijattaren 
mieltä.
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Kun helm ikuulla 1898 oli sanom alehdissä kutsum us saa
pua Verkon koululle U nionink. 43 keskustelemaan ja päättäm ään 
yhdistyksen perustamisesta, pääsi monelta huudahtus: »Joko,
joko vihdoinkin!»

H arvoin lienevät kokouskutsua niin sankat ihm isjoukot 
houdattaneet kun silloin. Puhum attakaan siitä, että kaikki olisivat 
huoneisiin  m ahtuneet, täyttyivät kokoukseen pyrkijöistä sekä p o r
taat, että talon pihamaa. Suurin osa sai kääntyä takaisin.

Moni ehkä ajattelee, että mahtoi se olla innostuttava ja 
m ieltäkiinnittävä kokous, johon noin taajoin joukoin Hemmettiin. 
N iinhän sitä luulisi, m utta älkäämme unhoittako, että palvelijat 
siihen aikaan tuskin uskalsivat ajatellakaan, sitä vähem m än puhua 
oikeuksiaan koskevista asioista.

Eikä liioin se esityskään, jonka piti olem an pohjana yhd is
tyksen perustamiselle, erittäin syvältä kosketellut palvelijattarien 
elinkysymyksiä. M uistamm ehan, että epäkohdista mainittiin ainoas
taan m uutam at särkyneet lautaset, jotka eräs herrasväki oli pakot
tanut palvelijattarensa maksamaan. Siksipä jäikin tuon suuren  
kokouksen pöytäkirja verrattain laihaksi.

Epäröivinä seisottiin. Oli vaikea saada satojen joukosta 
25 henkistä sääntöehdotuskom iteaa. Palvelijattaret, ollen to ttu 
m attom ia tällaiseen tehtävään, eivät tahtoneet uskaltaa ottaa tointa 
vastaan, niin hartaasti kuin jokainen toivoikin yhdistyksen perus
tamisesta totta tulevan.

Alkujaan oli tarkoituksena että em ännät myöskin olisivat 
liittyneet yhdistykseen ja sitä varten olikin heitä kutsuttu saapu
maan, olipa jotkut tulleetkin, mutta ei suinkaan siinä mielessä, 
että olisivat yhdistys-alotetta tukeneet ja kannattaneet. Paria kol
mea lukuunottam atta he suorastaan vastustivat yhdistyksen perus
tamista. Kun heitä ehdotettiin jäseniksi sääntökom iteaan, niin 
m elkeim pä kaikki kokouksessa läsnäolleet rouvat kieltäytyivät.

Eräs kokouksessa läsnä o llut rouva antoi tietää, että hän 
kuuluu Suom en Naisyhdistyhseen, ja että siellä he parhaan tah
tonsa ja tarm onsa mukaan toim ivat kansan naisenkin kohottam i
seksi ja että mikään ei estä palvelijattaria sinne liittymästä. Siel
lähän heidänkin asiansa äidin rakkaudella perille ajetaan. Pal
velijataryhdistyksen kanssa ei sanonut itsellään olevan mitään 
tekemistä. Ja siihen yhtyivät toisetkin kokouksessa läsnä olleet 
rouvat.

Täten raukesi om aan m ahdottom uuteensa yritys yhdessä 
työskentelemisestä. Kokem attom uudessa tulivat kuitenkin sään
nöt laadituksi tällaiseen ajatussuuntaan.
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Epäilyksistä ja kieltäymyksistä huolim atta saatiin vihdoin' 
sääntökom itea toim im aan ja sääntöehdotus valmistui.

Tällainen on lyhyesti se kehys, jonka sisällä yhdistys sai 
alkunsa. Lukija a ja te lee  ehkä, että eihän tuossa näy varjoa
kaan siitä, käsittivätkö palvelijataret, joita varten yhdistystä p u u 
hattiin, sen merkitystä? Sitä väittivät jo  aivan alusta alkaen ne, 
jotka eivät suinkaan olisi toivoneet, että palvelijatarien yhteis- 
tunne olisi koskaan niin pitkälle kehittynyt, että heillä olisi om a 
yhdistys. Kokemus oli sittenkin opettanut palvelijoita näkemään 
epäkohtia, joita yksilö ei voinut poistaa, eikä m uuttaa vaan että 
siihen tarvittiin yhteistyötä.

Kokoukseen rientävien kuuli etupäässä valittavan liian p it
kää työpäivää, niukkaa palkkaa sekä liian lyhyttä vapaa-aikaa y. m. 
O lipa joukossa niinkin rohkeita, että he tovereilleen ehdottivat: 
jo ensi kokouksessa tehtäväksi päätös, että työ alettaisi kello 7 
aam ulla ja kestäisi kello 7:ään illalla. Toiset arvelivat että kai: 
sitä nyt sentään kello 9:ään illalla voinee työskennellä.

Se seikka että näistä asioista ei sitte kokouksessa kum m in
kaan mitään mainittu todistaa kuinka arkaillen julkisuudessa esiin
nyttiin. Osaltaan vaikutti tähän myös se suunta, johon  kokousta 
ohjattiin. Yhdistystähän tarkoitettiin sekä emäntäin että palveli
ja ta rien  yhteisien etujen valvojaksi.

Vaikka yhdistys näin vaatimattomasti perustettiin, ei se siitä 
huolim atta saattanut olla herättämättä mitä suurinta huomiota,, 
eikä ainoastaan palvelijatarien keskuudessa, vaan vielä enemmän, 
herätti se mielenkiintoa palvelijoita tarvitsevien piirissä. Se syn
nytti oikein mielten kuohun. Arvoisat em ännät eivät, om pelu
ja kahvikekkereissään sanoja säästäneet. Päävika oli kyllä palve
lija ta rien  kehittymättömyys, m utta kaiken pohjalla oli pelko siitä,, 
että he voivat kehittyä ja silloin pystyvät myös sanom aan mistä 
kenkä puristaa.

Vieläpä herrat isännätkin heidän kodeissaan hääräileville 
palvelijatarilleen m ahtipontisesti julistivat, että jos vaan siihen 
yhdistykseen jäseniksi liitytte, niin tulette heti erotettavaksi pal
veluksestanne.

Kahviseurojen ja kotien avustajaksi tässä undessa ja oudossa 
hom m assa yhtyivät vielä sanom alehdet, jotka pukivat kirjoituk
sensa ivan ja pilkan m uotoon. Tätä keinoa nuo arvoisat ihm is
oikeuksien vartijat luulivat tehokkaammaksi lannistamaan heikosti 
järjestettyjä palvelijataria.

Täm än kyhäyksen tarkoituksena ei ole kuvailla yhdistyksen 
m yöhem piä vaiheita. Yhdistys on voim iensa mukaan työsken
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nellyt palvelijatarliikkeen kehittämiseksi. Ja uskallettanee toivoa, 
että tuleva aika on tuova runsaan sadon sille aatteen kylvölle, 
jo ta  palvelijataram m attikunnankin kohottam iseksi on tehty.

Miina Lindberg.

y-uur-i
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Vanha Liisa promenaadilia.

On esplanaadilla hyörinää:
S ie ll’ lapset leikkien karkeloivat,
On m ieli hilpeä, kaunis sää,
Ja  melun keskeltä  torvet soivat,
Ja  hienottaria pa rv itta in  
Kuin kesäperhoja liehuu vain.

K äy vanha  Liisakin Kappelissa 
K uin lapsuuspäivien unelmissa.
On ajan uurteita kasvoillaan,
On selkä köyry ja  pääkin  harm aa  
Ja  ryhti, liikunto epävarm aa  —
On nuori p irteä m ieli vaan.

Ja  lasten riemua hym ysuin  
N y t  Liisa ka tsovi kirkastuin,
Ja  a jan tnennehen tapaukset 
N e siinä e lpyvä t sydäm m een.
Sen ilot, toivehet, harrastukset 
H än  elää muistossa uudelleen,
01' hänkin nuori j a  reipas kerran —
A h , m onta siitä  on vuo tta  Herran! -—
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Ja pienokaisia täällä silloin  
H än kaitsi, hoivasi aam uin, illoin  
Ja parhaan lempensä uhrasi 
Ja tarpeet tä y tti j a  palveli.
Vaan m issä om pi n y t suo ja ttinsa?
On k a ikk i m ennehet m atko ih insa .
T ää ll’ uusi p o lv i on leikkim ässä,
Ja  uudet ka its ija t heili’ on tässä..

Ja vanha  Liisa hän huoaten  
N y t vaipuu  hetkeksi penkillen.

Vaan tuossa pöyhkeä, y lhä inen  
Jo kohti ku lkev i vallasnainen.
On p u ku  loistava, uutukainen.
H än ohi rien tävi keimaillen.

„Kas hovineuvoksen ryö kkyn ä ä !“ —  
N äin  vanha  Liisa n y t äännä/itää  
Ja katsoo m ennyttä  kum m issansa  
K uin ois he tu tta v a t vanhastansa. —  
„Ja katsos hienoa vaa tepartta !
K u in k’ onkaan ty ttö  jo  saanut va r tta !  
01’ hänkin p ien i j a  avuton.
Se aika  m uistossa m ulla on,
K un vielä  m ahtu i hän helmallani 
Ja  hyv in  v iih ty ik in  hoidossani,
N y t  p ä ä  on p y s ty  j a  selkä keno,
E i enää tunne hän „ kulta-L iisaa",
E i edes katsetta  m ulle piisaa  —
Vaan semmoinen se on rnailman m eno: 
K un tullaan „arvonsa" tuntem ahan,
E i enää ka tso ta  huonompahan,
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E i m uistaa tahdota ollenkaan,
E t t ’ oltiin itsekin - - lapsi •vaan".
Ja vanhan Liisan jo  silm ä t kastuu  — 
H än verkkaan  nousevi, poispäin astuu . . .

, ,Heikkojen äänessä" v. 1900 K a ä r lo  H a m m a r .

o 7
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VÄITTELYÄ PALVELIJA KYSYMYKSESTÄ.

JULKISET HYÖKKÄYKSET YHDISTYKSEN  TOIM INTAA 
VASTAAN ALKAVAT.

Keväällä v. 1900 oli sanom alehdissä pitkä selostus eräästä 
K ööpenham inassa pidetystä em äntäin ja palvelijain yhteisestä 
kokouksesta. K irjotus herätti yleistä huom iota. O lihan palvelija- 
kysymys tullut meilläkin päiväjärjestykseen. Asian johdosta tart
tui rouva Maria Furuhjelm  kynään kirjottaen sanom alehtiin pit
kän, sapekkaan kirjotuksen, jossa hän vertailee meidän ja Köpen- 
ham inan oloja, sekä hyökkää yhdistystä vastaan, käyttäen hyväk
seen valheellisia huhuja, joita siihen aikaan oli yhdistyksen to i
m innasta runsaasti liikkeellä. Julkaisem m e tässä osia hänen kir- 
jotuksestaan:

«Jokainen joka suo oikeutta kaikille, on varmaankin mielellään 
lukenut aikakauskirjassa «Kvinder och SamfundeL- keskustelukokouk- 
sesta Köbenhäininassa palvelijatarkysymyksen johdosta.

Äsken perustettu palvelijataryhdistys Köbenham inassa oli lau
sunut muutamia toivomuksia, joita on hauska verrata meillä Suom essa 
vallitseviin oloihin ja niihin toivomuksiin, joita H elsingissä oleva pal
velijataryhdistys on osottanut.

Ensim äinen kohta Köbenhaminan palv.-yhd. toivomuksista kuu
lui: Työpäivä olisi luettava klo 6:sta aamulla klo 7:ään illalla. Klo 7
jälkeen maksettaisiin senlaisista töistä, kun vaatteiden tai lattian pesu, 
om pelem inen y. m. 20 äyriä tunnilta. M utta tavallisia kodin askareita, 
kuten teepöydän kattaminen, ovien avaaminen tahi mikä kuuluu kodin 
tavallisiin toimiin, ei luettaisi ylityöksi.

Helsingin palvelijattaret valittavat, että heidän täytyy nousta jo  
klo 7. Helsingin palvelijataryhdistyksen jäsenet vaativat, että työpäi
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vän tulee kestää 7:stä aamulla 7:ään illalla, siis tuntia vähem m än kuin 
K öbenham inassa, ja että palvelijan tulee olla kokonaan vapaa klo 7 
jälkeen. En tiedä onko kysymys päivän pituudesta tullut hyväksytyksi 
yhdistyksessä, mutta sitä vaativat yhdistykseen kuuluvat palvelijat.

Eihän voi ihmetellä jos täm ä on herättänyt levottom uutta H el
singin perheen emännissä. Eihän kokonaisen kansan tapoja voi m uut
taa, jotta yksi luokka pääsisi parem paan tilaan. Klo 7:n jälkeen illalla 
on tavallisesti seuraavat tehtävät suomal. kodissa: illallinen, makuusi- 
jojen laittaminen, lasten illallinen, pesem inen ja riisuminen, teepöydän 
korjaaminen ja astiain peseminen. Kuinka luonnotonta senlaisissa 
oloissa onkaan vaatia 28 penniä tunnilta ylityöstä? Se nousisi 200 ja 
300 markan välillä vuodessa.

Täysikasvuisille ihmisille ei ole liiaksi aikaista nousta klo 7 
aamulla, jos on päässyt nukkumaan klo 11 illalla, sillä silloin on saa
nut nukkua 8 tuntia, jota tuhannet kansalaiset eivät saa, ja he ovat 
kuitenkin kasvavia lapsia, ja heillä on 9 —11 tuntia päivässä ankaraa 
aivotyötä. U seim m issa perheissä ei illallista syödä myöhemmin kuin 
klo 9 —10 ja silloin voi astiain pesem inen olla lopetettu klo 10 — V2 I I .  
K utsuthan on poikkeuksia.

M utta menevätkö palvelijat nukkumaan klo 10—11, kun heillä 
on siihen tilaisuutta? Ei, he istuvat ja juttelevat tahi lukevat, seiso
vat rapuissa tahi porttikäytävissä tahi jouten kuljeskelevat katuja. Sen- 
pätähden on niin vaikea nousta klo 7.

Maalla ei ole mahdollista lukea päivän pituutta 7:stä 7:ään. Leh
mät tahtovat tulla lypsetyksi 12 tunnin jälkeen, m utta ne eivät tahdo 
olla ilman ruokaa ja juom aa 12 tuntia. Tuuleentuneet viljanjyvät vari
sisivat tähkistään lintujen ruuaksi työm iesten levätessä 7:stä illalla 7:ään 
aamulla. Rankkasade voisi yhtenä ainoana yönä turm ella kuivia heiniä 
monen sadan markan edestä, jota olisi voinut välttää, jos ne olisi pantu 
latoon edellisenä iltana. M aaseudulla täytyy m äärätä työpäivän pituus 
muiden perusteiden mukaan, ja talonpojille se tapahtuu siten, että tal
vella korvataan se, mitä lepoajasta on kesällä hukkaan mennyt.

Jos palvelijain työpäivä kaupungeissa onkin vähän pitempi, kuin 
muiden työntekijäin, niin onpa heidän työlisäkin paljon helpom paa, 
vaihtelevam paa ja terveellisem pää kuin esim. tehtaan naisen, om peli
jan ja käsityöläisen y. 111.

Toinen kohta tarkoittaa riittävää ravintoa. Se on asia josta ei 
tarvitse enem pää puhua, jos sillä tarkotetaan yksinkertaista ruokaa niin 
paljon että sillä tulee ravituksi. Sillä harvat ovat ne perheen em ännät 
Suomessa, jotka eivät sitä palvelijoilleen anna.

Kolmas kohta on siisti huone palvelijalle. K öbenham inassa lie
nee jotenkin yleistä, että palvelijat asuvat läm m ittäm ättöm issä ullakko- 
kammioissa, eivät siis ainoastaan palele, vaan ovat myös erotetut per
heestä, ja heillä 0 1 1  siten kaikin puolin ikävä. H elsingissä 0 11 kaikkialla 
suurem m issa huoneustoissa lämmin palvelijan huone, jossa on siistit 
vuoteet, uutimet, piironki ja pesukaappi. Pienem m issä huoneustoissa 
saavat palvelijat usein asua kyökissä ja on täm ä toisinaan kylmä ja pi
meä. Mutta onko se perheen em ännän vika? Ei, se on arkkitehdin 
ja talonom istajan vika. M utta mitä me voimme, sitä m eidän tulee 
tehdä, jotta tulisi yleiseksi tavaksi, että palvelijoilla on oma huone. 
Paitsi sitä, että hänellä ei ole om aa rauhallista soppea, 0 1 1  inhoittavaa,
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että kyökkiä, jossa ruokaa valmistetaan, käytetään m akuuhuoneena, vie
läpä toisinaan sairashuoneenakin.

Neljäs kohta kuului: Joka sunnuntai vapaata klo 3 jälkeen.
Mikäli minä tiedän, on palvelijoilla H elsingissä säännöllisesti 

vapautta joka aam upuoli kirkossa käydäkseen tahi iltapuoli ottaakseen 
■ osaa kursseihin talli huvitellakseen. M onessa talossa sekä aamu- että

iltapuoli. Sen johdosta, että H elsingissä syödään myöhään päivällistä, 
ei vapaus voi alkaa klo 3, m utta siellä missä on useam pia palvelijoita, 
on vapaus kyllin suuri.

Viides kohta on toivomus, että kerran viikossa saataisiin vapaus 
klo 7:n jälkeen illalla. M ahdotonta on sanoa miten kussakin perheessä 
on, ja luultavaa on, että tähän asti ei ole varmaa sopim usta tehty sen- 
laisesta vapaaillasta, m utta siitä asti kun kansanopistokurssit, laulu ja 
raittiusseurat ovat tulleet tavallisiksi, ovat m onet perheen em ännät an
taneet palvelijainsa ottaa osaa johonkin senlaiseen. Niin, on kyllä ta 
pauksia jolloin ei kerran viikossa riitä. Täm än lisäksi tulee, että useim 
milla palvelijoilla on joka päivä tunti tahi pari vapautta askareiden vä
lissä ilman että siitä on erittäin sovittu. Tätä ei palvelijatar kuitenkaan 
pidä minäänkään, vaan tahtoo sitäpaitsi oikeuden käydä teatterissa, ko
kouksissa ja kursseissa.

Palkat K öbenham ininassa ovat niin korkeat, että siinä suhteessa 
kokous ei katsonut olevan m itään valittam isen syytä.

Yksi keskustelun tärkeäm piä kohtia oli am m attiopetus. Sekä 
palvelijataryhdistyksen puheenjohtaja neiti C hristensen että rouva Blurn 
y. m. huom auttivat järjestetyn opetuksen tärkeydestä palvelijoille joko 
kansakouluissa, jatkokursseissa tahi am m attikursseissa.

Se on tärkeä asia, m utta ovatko perheen em ännät syypäät siihen 
ettei senlaisia kursseja ole.

Palvelijatarkysymys on meillä niin polttava, että mielellään sy- 
däm m essään yhdistyy rouva Blum’in toivomukseen. Syynä siihen, että 
Helsingin palvelijataryhdistys ei ole hyvässä m aineessa ja että siihen 
kuuluu niin harvoja perheen emäntiä, on se, että yhdistys heti joutui 
vääriin käsiin. (?) Se joka oli mukana ensim äisessä kokouksessa ei sitä 
helposti unohda. Senlaisen yhdistyksen puheenjohtajan pitää olla joko 
viisaan, hyvän palvelijataren , jolla on johtajan taito ja hyvä vaikutus 
muihin, taikka vakavan kokeneen perheen emännän, joka on perehtynyt 
järjestetyn talouden vaikeaan koneistoon, sekä omistaa järjestävää taitoa 
ja  tarpeeksi aikaa kokonaan antautua sille asialle, johon on ryhtynyt.

Ehkäpä meillä ilmaantuu senlainen henkilö kun asia on kypsynyt.
Luther piti hyvää ja uskollista palvelijaa jokapäiväisenä leipä

näm m e ja varma 0 1 1 , että onnellinen on se koti, jossa perheen emäntä 
ja  palvelijat uskollisesti täyttävät velvollisuutensa.

M aria F unihjelm .»

Edelläolevaan hyökkäykseen vastasi yhdistyksen puheen
johtaja. Tässä m uutam ia kohtia vastauksesta:

»Olen kiitollinen siitä, että palvelijataryhdistys 0 1 1 tullut niin 
suuren huomion esineeksi, että siitä on kannattanut kirjoittaa niinkin 

1 pitkältä kun arv. kirjottaja on tehnyt. Avonainen keskustelu asian
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selvittämiseksi on aina parem pi kuin vihan purkaukset salongeissa ja 
keittiöissä, toisen asianosaisen, joko rouvien tai palvelijain selän- 
takana, jom m oinen tapa lisää vain m ielten katkeruutta.

Kirjoitus uhkuu läpeensä syvintä katkeruutta meitä palvelus- 
tyttöjä kohtaan, ei ainoatakaan hyväksyttävää kohtaa ole löydetty mei
dän vaatimuksistamnie.

Maria Furuhjelm  kirjoittaa, että H elsingin palvelija taret valitta
vat, että heidän täytyy nousta ylös klo 7 aam ulla ja vaativat että työ
päivän tulee kestää klo 7 aamulla klo 7 illalla, ja että vaatimus on 
herättänyt levottom uutta perheen emännissä. Mistä täm ä väite on 
tem m attu on meidän mahdoton tietää, m utta H elsingin Palvelijatar- 
yhdistyksen puheenjohtajana voin vakuuttaa, ettei yhdistyksessä ole asiasta 
siinä m uodossa keskusteltu, enkä ole edes kuullut kenenkään yhdis
tyksen jäsenen senlaista vaativan. Ja tähän väitteeseen on M. F. kom
pastunut niin pahasti, että vetää kansakoululapset, karjapiiat, tuleen
tuneen viljan, rankkasateet, ja täysikasvaneen ihmisen lepoajan todis
tam aan, että tuo väitös, joka on tuulesta tem m attu ja yhdistyksen syyksi 
väitetty, on aivan m ahdoton toteuttaa.

M utta menkääm m e eteenpäin. Jos M. F. kompastui jo ensimäi- 
sessä kohdassa, työajan lyhennyksessä niin pahasti, ettei tahtonut 
päästä jaloilleen, niin on hän sitä ketteräm pi hyppääm ään toisen koh
dan ylitse eikä tahdo siitä lainkaan puhua. Että juuri tässä kohdassa 
on tavattom an paljon epäkohtia ja ne juuri em äntien puolelta, sen 
kyllä näkyy M. F. tietävän, vaikkei hän tahdo sitä tunnustaa. Että 
palvelijaa aina epäillään, vartioidaan ja että hänelle annetaan määrän 
jälkeen ruokaa, sen voivat tuhannet tytöt todistaa, ja saman asian takia 
on yhtä m onella em ännällä paha omatunto. Tästä sam asta kohdasta .
on äsken ilm estyneessä palvelija tarien  album issa »Heikkojen ääni» 
laaja ja seikkaperäinen selonteko, ja jättäkääm m e se asia nyt tällä ker
taa, koska ei M. F:kaan tahdo siitä puhua.

Kolmas kohta, johon M. F. hyökkää, on siisti huone palveli
joille. Arkkitehtejä ei kuitenkaan pidä syyttää kaikesta. Olen itse pal
vellut perheessä, jonka huoneustoon arkkitehti ja rakennusm estari olivat 
asettaneet huoneen, tietääkseni palvelustytöille, koska sinne ei ollut 
m uuta käytävää kuin keittiön lävitse, vaan tähän huoneeseen asetettiin 
talon nuoret herrat asum aan ja palvelustytöt saivat asua keittiössä.
Voitte ymm ärtää kuinka hauska oli riisuutua ja pukeutua siinä kuu 
ei koskaan voinut olla varma siitä saiko olla yksin.

Todisteeksi mitä Helsingin palvelijatar-yhdistys on toim inut voin 
kertoa, että sen alotteesta on ollut komitea johon on kuulunut seitse
män palvelijaa ja seitsem än em äntää, jälkim äiset Unionin valitsemina.
Täm ä komitea ehdotteli että palvelustyttöjen työ päättyisi klo 10 illalla 
ja että he saisivat yhden vapaaillan viikossa klo 7:ltä, pyhäpäiväisin 
vapaata ainakin joka toinen pyhä vapautta iltapuolella, jonka tähden 
päivällinen syötäisiin klo 3 j. p. p. sekä myös jonkun vapaahetken töi
den lomassa. Ylityöstä jälkeen klo 10 ja aina klo 12 maksettaisi 25 
p:niä, s. o. 12 ja 'h p. tunnilta.

Mutta kuinka kävi.
Arvoisat rouvat eivät voineet edes tätä hyväksyä. He väittävät 

että ylityö alkaa vasta klo 12 yöllä ja että vasta sen jälkeen tarvitsee 
maksaa ylityöstä. Vielä väittävät rouvat, että on paljon köyhiä herras- *
perheitä, joilla ei ole varaa maksaa ylityöstä, vaikka heidän täytyy elää
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säätynsä mukaan. Heillä on kyllä varaa pitää useam piin kymmeniin 
markkoihin nousevia kestejä, m utta siihen ei ole varoja että palvelijat
tanne  maksettaisi joku penni ylityöstä.

Se väite että palvelustytöt iltahetkillä vaan joko lueskelevat (onko 
sekin pahe?), juttelevat toisten tyttöjen kanssa porraskäytävissä ja sei
soskelevat portilla, on niin typerä ettei luulisi M. F. asteella olevan 
sivistyneen naisen enää kehtaavan sem moista tuoda puolustukseksi. 
Että nuoret elonhaluiset tytöt, joiden aistit ja herm ot eivät ole turm el
tuneet täm än maailman yltäkylläisyydessä, kernaasti juttelevat toveriensai 
kanssa ja seisoskelevat talon porteilla, ei liene mikään rikos, vaan an
teeksi annettava pikku seikka, jolla ei ole mitään merkitystä. Jos tä tä  
kohtaa ruvettaisi todellisuudessa penkom aan, muodostuisi se sivisty
neille neideille paljo epäedullisemm aksi, jonka tähden lienee viisainta 
että jätäm m e sen asian tällä kertaa, sillä eihän M. F. tahdo penkoa 
pikkuseikkoja,»

Edellistä keskustelua se lven tävänä  julkasem m e Palvelijat- 
tarien album issa v. 1900 olleen seuraavan kirjoituksen:

»Eräs naisasian harrastaja sanoo kirjoituksessaan että »pal- 
velijattaret tarvitsevat ensin kaikin puolin  parantua, ennenkuin 
palvelijatar-kysymyksessä voidaan saada parannuksia aikaan». Ja  
m yöntää täytyy, että hän on oikeassa.

Mutta ei asia ole vielä sillä autettu.
Ei auta, että odotetaan palvelijattarien täydentymistä. Täy

tyy keksiä toisia ja parem pia parannuskeinoja.
Palvelijatar-kysymyksen ratkaisun m ahdollisuus riippuu 

em ännistä enempi kuin ehkä luullaankaan. Ei se yksistään auta,,
että palvelijataret koulutetaan oppineiksi, että voisivat tehdä m ah
dollisim m an hyvin työnsä. Ei tällä vielä voida parantaa em än
tien huonoa, ärtyistä luontoa ja alituista herm ostum ista.

Em ännät vaativat palvelijoiltaan enemmän, kuin itsekkään 
voivat täyttää. Palvelijain täytyisi olla varustettuna loppum atto
malla kärsivällisyydellä.

»Minä en kärsi että m inua vastustetaan», sanoo m oni emäntä, 
joka merkitsee samaa kuin että hän on ehdottom asti oikeassa. 
Ja palvelijatar on sem m oisen em ännän mielestä kaikkea arvoste
lukykyä vailla. Ei em äntä tule tässä ajatelleeksi, että voi tapah
tua niin, että palvelijatarta on joko ym m ärretty väärin, tai on 
hän saanut epäselvän käskyn. Luulevatko emännät, että he täl
laisella kopealla käytöksellään saavuttavat palvelijattariensa luotta
m uksen? Ei, siinä he erehtyvät. Toisella tavalla luottam us on. 
hankittava.

Säästäväisyyttä opetetaan myöskin huonolla tavalla. R uo
kaa annetaan toisissa paikoin määrälti, kun em äntä syö pöydässä 
ja panee om alle käytetylle lautaselleen palvelijan osan, menee se
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jo  liian pitkälle. O nhan  palvelijoillakin terveyden ja siisteyden 
vaatimukset ja useat eivät voi syödä käytetyltä lautaselta. O len 
nähnyt palvelijain joskus heittävän sem m oiset ruoka-annokset 
äm päriin. H e tahtovat puhdasta, vaikka ovatkin vaan palveli
joita. Sitten lukitaan kaikki paikat, toisissa paikoin puulaatikot
kin, eikä saa polttaa puita kuin ainoastaan ruuanlaitoksen aikana. 
Isommissa perheissä se riittää, mutta kun ruoka otetaan ulkoa, 
eikä pakkasellakaan saa lämmittää keittiötä, on se kylmä kuin kellari.

Kyllä on hyvä, että opetetaan säästäväisyyttä, m utta jos pal
velustytön täytyy kärsiä vilua ja nälkää, pakottaa hänen om a 
em äntänsä hänet varastamaan.

O len kuullut emäntien sanovan, »tilaisuus tekee varkaan», 
ja sentähden ettei palvelijalla olisi tilaisuutta, niin he lukitsevat 
kaikki m ahdolliset ja m ahdottom at paikat. M utta se on suuri 
erehdys. Palvelijana voin sanoa, että jos rehellistä ja luotettavaa 
tahdotte, niin osoittakaa hänelle itselleen ensin luottam usta, vasta 
silloin voitte odottaa sitä palvelijaltanne takasin. Älkää häntä 
epäilkö ainoastaan luu lo ttelusta , sillä palvelijan tunteet ja oikeus- 
käsitteet ovat samallaiset kuin m uittenkin ihmisten, vieläpä useasti 
paljon herkemmät, erittäinkin jos häntä syyttömästi epäillään.
Jos palvelijaa alituisesti epäillään, niin saattaahan tapahtua että 
hänenkin rehellisyyden tunteensa laimenee.

Tahtoisin erittäin kääntyä em äntien puoleen. Jos te toivotte, >
että löytyisi vaan kunnollisia palvelijattaria, niin pankaa enempi 
huom iota omaan käytökseenne palvelijoitanne kohtaan. E nsinnä
kin, antakaa hänelle puhtaat ja kunnolliset m akuu vaatteet ja mi- 
■käli mahdollista, läm m in ja raitis m akuusuoja. Toiseksi, antakaa 
hänelle tarpeeksi ravitsevaa ravintoa, eikä määrän jälkeen, kuten
monessa paikassa on tavallista. Kun tuodaan pala leipää palve
lijalle, annetaan pala sokuria teen kanssa ja särvintä, jos sattuu 
päähän pistämään, loukkaa se tavattomasti. Hän ei anna mitään 
arvoa sille emännälle, joka niin tekee. Siinä talossa, missä emäntä 
antaa määrältä, joko jauhoja lusikallisen mitä soppaan tarvitaan, 
ja voipalan paistiin, siinä ei palvelija koskaan pidä talon puolta.
Päinvastoin herää katkeruus mieleen ja sitä tekee mieli tuhlata
enempi kuin tarpeellistakaan on.

Antakaa palvelijatarillenne toisinaan vapautta johonkin vir
kistävään illanviettoon, tai sallikaa hänen kutsua tuttaviansa luok
seen, päästäkää hänet ulos toim ittamaan om ia toim iaan tarpeen 
vaatiessa. O lkaa hienotuntiesia palvelijatanne kohtaan, vaikka 
hänellä on maalaisen nuttu päällä, kyllä hänellä silti on sydän, 
joka tuntee ja kärsii aivan kuin »jalosukuisenkin». Älkää vaatiko t

74 —



häneltä työtä yli voimiensa. Palvelijan voim at loppuvat m yös 
vähitellen. Älkää vaatiko häntä pesemään pyykkiä yöllä, vaan 
antakaa siihen aikaa päivällä. Älkää vaatiko häntä kantamaan 
raskaita sänkyvaatteita ja huonekaluja yläkerroista alas tom utetta- 
vaksi ilman apua. Hän turm elee siinä itsensä. Eräs vanha, ar
vossa pidetty hieroja lausuikin kerran ettei hän ole pitkällä ijäl- 
tlään vielä sem m oista palvelijaa tavannut, joka ei olisi turm ellut 
itseään nostamisessa.

Että olosuhteet ovat palvelijattarille ylen kurjat, todistaa se
kin seikka, että palvelijatarten hyvin usein täytyy käyttää asian
ajajia, saadakseen ulos palkkansa ja todistuksensa. O n hyvin lii
kuttavaa nähdä sitä epätoivoa, m ihin palvelijatar voi vajota, kun 
•on kokenut yhtä, on kokenut toista ja hän huudahtaa epäto i
voisena: »Herra Jumala, mitä m inä teen, en enää tohdi palveluk
seen ruvetakkaan, jos saan taas yhtäläisen paikan».

Kaikkea luottam usta vailla 011 hyvin vaikea tehdä työnsä 
kunnollisesti. Jos tulee vahinko, rikkoontuu esim. astia niin ei 
riitä että siitä otetaan makso, torat tulevat vielä kaupanpäälle. 
T äm m öisien tapauksien varalta olisi em äntien otettava huom ioon, 
•että vahinko tulee usein heille itselleenkin, vaikkakin ovat varo
vaisia, ja ei silloin pitäisi riidellä kuin ottaa rahaa, sillä maksun- 
•otto pienestä palkasta on jo hyvä läksy. Eikä pidä ottaa uuden 
hintaa vanhasta kalusta, eikä panna palvelijaa syyttömästi m aksa
maan mitä ei hän huolim attom uudessaan ole rikkonut.

Toivon, että näm ä näkökohdat, joita itse kokeneena olen 
kirjoittanut, herättäisivät m yötätuntoisuutta palvelijattarien tukalan 
aseman parantamiseksi.

VAATIM US RAJOITETUSTA TY ÖPÄIVÄSTÄ JA ALIMMASTA 

PALKASTA SAA EM ÄNNÄT LIIKKEELLE.*)

Kun v. 1903 kysymys työpäivän rajoittam isesta ja alim 
masta palkasta oli tullut tunnetuksi, synnytti se niin suurta 
m ielten kuohua emännissä, että sen johdosta syntyi kiivas 
väittely H ufvudstadsbladetin palstoilla. N:ssa 265 oli seu- 
raavaa :

*) Katso siv. 2 /.
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Teidän kokouksissanne keskustellaan paljon palvelijain vapau
desta — suurista palkoista ja työn vähentäm isestä. M utta te unoh
datte, että meillä emännilläkin on oikeus puhua. Nykyaikana voidaan 
enim m ät työt — myöskin perheissä, teettää ulkona olevilla työvoimilla, 
niin että lähimm ässä tulevaisuudessa voidaan tulla toimeen ilman pal
velijoita. Me vaadim me että m eidän palvelijamme ansaitsevat meidän 
arvonantomm e ja ystävyytemme. M utta kuka teistä palvelijoista on 
ajatellut sitä asiaa? Aivan harvat — ja näillä harvoilla ei suinkaan 
ole syytä valittaa niitä koteja, joihin he ovat otetut ja joissa heitä suo
jellaan mitä lämpimimmin.

Kun taitam aton m aalaistyttö saapuu kaupunkiin, pitäisi hänelle 
heti teidän mielestänne tarjottam an 15 mk. kuukaudessa palkkaa, vaikka, 
ei hänen työnsä olisi 4 mkn arvoinen. Hänen pukuunsa ei suinkaan 
tarvitse kuulua hattuja, päivänvalo ja , hansikkaita, pitsejä, kellonperiä. 
ja muuta korua, joka ei sovi hänelle. Ei kukaan emäntä vaadi muuta 
kuin että hänen leninkinsä on sievä ja siisti, ainoastaan sitä me toi
vomme. Kun me otam me palvelijan kotiimme saa hän siellä suojaa 
ja hoitoa, ja jos hän toivoo pääsevänsä joskus ulos, ei sitä häneltä 
suinkaan kielletä. M utta että päivittäin saada säännöllisiä vapaatunteja 
huvitellakseen kaupungin kaduilla — se ei sovi meille, eikä se hyö
dytä palvelijaa. Me vaadimme vastaisuudessa palvelijoiltamme paljon 
enemm än moraalia ja tietoisuutta hyvästä ja pahasta. H eidän käytök
sensä on tullut meille emännille todelliseksi häpeäksi, ja meitä eivät. 
lie katso vähääkään olevansa velvolliset arvossa pitämään.

Kotimme ovat tulleet levottom uuden kodeiksi palvelijaimme 
röyhkeää käytöksen kautta. Sen lisäksi täytyy meidän valitlaa, että ne 
m onet yritykset joita on tehty palvelijain asem an kohottamiseksi yh
teiskunnassa ja kodeissa, ovat rauenneet palvelijain omaan itsekkyyteen 
ja raakuuteen. Ei siis ole ihme että sanom alehdet ovat täynnä paikkaa 
etsiviä. Palvelijat ovat luonnollisesti tulleet mahdottomiksi niissä ko
deissa missä ovat olleet ja hehän ovat aina vapaat lähtemään.

Minä kehohan kaikkia em äntiä olemaan enää ottamatta palveli
joita, vaan käyttämään tilapäisapua. Silloin, vasta silloin, voi rauha 
vierailla kodeissamme, ja palvelijat saavat koittaa kasvattaa itseään, 
senlaisiksi palvelijoiksi että he todella ansaitsevat hyvän palkan ja. 
hyvän kodin.

Vanha perheen emäntä».

Kolme päivää myöhemmin oli sam assa lehdessä Maria Furuh- 
jelmiltä kirjoitus. O tam m e siitä kohtia: Kirjoittaja huom auttaa miten
työpäivän lyhennysvaatimus on mennyt 10 tuntiin, ennen se oli 12 
tuntia ja miten alimmaksi palkaksi on esitetty 12 mk. kuukaudelta. 
Työpäivän lyhennyksestä hän sanoo:

»Useammassa kodissa on koululapsia, opettajia eli opetta ja taria , 
joiden täytyy olla koulussa klo 8 aamulla, ja joiden luonnollisesti jo 
viimeistään klo puoli 8 täytyy saada aamiainen, olkoon se sitten kuinka 
yksinkertainen tahansa. Talvella kahvia, teetä, puuroa eli jotain m uita , 
lämmintä. Ruokahuone täytyy siihen m ennessä olla luonnollisesti sii
vottu ja lämmitetty, joten palvelijan työpäivän täytyy alkaa jo klo puolii 
7 aamulla. Laskettuna puoli 7:stä puoli 5 tulee 10 tuntia. Siihen ai-

»Muutamia varoittavia sanoja Palvelijataryhdistykselle emänniltä.
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kaan syövät monet, jotka tulevat pankeista ja virastoista päivällistä, 
vieläpä myöhempäänkin. Jos nyt palvelijan työ silloin loppuu, niin 
kuka puhdistaa astiat, laittaa illalliset, syöttää lapsia, pesee ja auttaa 
heitä riisuuntumaan y. m .? Eli otaksutaan että palvelija saa 4 —5 tun
tia päivällä vapautta. Onko hän tähän tyytyväinen, kun kaikki kokouk
se t ja kurssit ovat iltaisin. Olisi hyvä tietää miten kokous on ajatellut 
“tämän asian? Kokouksessa huom autettiin miten useimmilla työläisillä, 
vieläpä maanviljelystyöväellä on 8—10 tunnin työpäivä. M utta voi
daanko palvelijan työpäivää verrata esim. tehtaalaisnaisen työpäivään. 
Palvelijan tehtävänä on siivota, laittaa vuoteita, puhdistaa astioita ja 
lam ppuja, keittää ruokaa, harjata vaatteita, kiillottaa kenkiä j. n. e. 
Täm ä työ on vaihtelevaa ja liikuntoa antavaa eikä tapahdu um m ehtu
neissa huoneissa, kuten verstaissa ja tehtaissa. Eikä se ole raskasta
terveelle ihmiselle. U seita pieniä vapaa-aikoja saa palvelija päivän ku
luessa. Käymällä torilla ja asioilla, hankkii palvelija itselleen tilaisuu
den raittiin ilman nauttim iseen ja tuttavain tapaam iseen.

Taloudelliset toim et niin emännän kuin palvelijankin ovat sen- 
laisia, että niitä ei voida helposti tunnilleen ja minutilleen m äärätä.
On tuhansia pikku tehtäviä, tuhansia huolia, 4 —5 ruoka-aikaa päivässä,
lasten ainainen valvonta, vieraita, ostoja y. m. Toisena päivänä on 
enempi työtä kuin toisena. Mutta kuten sanottu, olisi mieltäkiinnittä- 
vää saada tietää miten palvelijat ovat asiata ajatelleet.

Yksi ilta viikossa vapaata on luullakseni nyt jo palvelijoilla, kun 
kaikenlaisia kursseja ja yhdistyksiä toimii. On vapautta sunnuntai-ilta- 
päivällä ja aamupäivällä kirkkoon menoa varten kuten tavallista. Jos 
on emäntiä jotka vaativat yötyötä ja pyhätyötä, ja jotka eivät päästä
palvelijoitaan kursseille ja kokouksiin, niin on totisesti (minsann) myös
kin palvelijoita, jotka kuuluvat niin moniin yhdistyksiin (!) että he vaa
tivat 4—5 iltaa viikossa vapautta ja katkeroituvat jos se heiltä kiel
letään ».

Sitten kirjoittaja menee palkkakysymykseen ja sanoo: «Maa-
laispalvelijoita on useam paa lajia. Joku on voinut palvella pappilassa 
tai herraskartanossa, jossa hän on vähitellen oppinut kaikkiin herras- 
perheessä esiintyviin töihin. Senlaiselle voi maksaa yhtä paljon kuin 
kaupunkilaistytölle, vieläpä enempikin kuin taitam attomalle ja huolim at
tom alle kaupunkilaistytöile. M utta sitten on maalaistyttöjä, jotka eivät 
osaa m uuta kuin lypsää, leipoa, levittää lantaa pellolla, haravoida, ku
toa ja kehrätä. H än ei ole koskaan hoitanut parkettilattiaa, ei koskaan 
nähnyt teekeittiötä, ei koskaan silittänyt tärkkipaitaa, ei tehnyt ostoksia 
torilla, hän ei osaa m uuta ruokaa laittaa kun perunasoppaa ja puuroa, 
ei osaa kattaa pöytää, ei osaa hoitaa lam ppuja. Ajatteleeko palvelija- 
yhdistys että senlaiselle maksettaisi vähintään 12 mk. kuussa rahapalk
kaa, huone, läm pö, valo, ruoka ja pesu. Minä vetoan vanhoihin koke
neisiin, rehellisiin palvelijoihin, jotka itse kerran ovat olleet oppim atto
mia ja jotka tietävät miten paljon aikaa, tarkkuutta ja hyvää tahtoa on 
tarvittu ennenkuin he ovat oppineet sen minkä he nyt osaavat. Minä 
tahdon myös kysyä näiltä vanhoilta palvelijoilta, jotka ovat nähneet 
miten paljon vahinkoa ja ikävyyttä senlainen oppim aton tyttö saa ai
kaan, polttamalla, rikkomalla ja unohtam alla, onko se oikeen että kii
hotetaan senlaisia tyttöjä kohottam aan vaatimuksiaan, sen sijaan että 
heille sanottaisi: opi ensin jotakin, ja vaadi sitten palkka hyvästä työstä. 
O nko koko m aailm assa ihmisiä, jotka kantavat palkkaa ennenkun osaa-
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vat tehdä sen työn, jonka ovat ottaneet tehdäkseen? Ei muita kuin
palvelijat. Käsityöläiset, sotilaat, virkamiehet, kansakoulun opettajat, 
papit — kaikkien täytyy ensin maksaa opistaan, tai ainakin opetella 
jotain ja sitten vasta vaatia palkkaa Poisluettuna yksi ja toinen keit
täjä, joka 0 11 hotellissa opin käynyt, tai jossain koulussa, tai joku joka 
on käynyt silitysopin, tulevat palvelijat oppim attomina paikkaansa ja
perheenem äntä saa opettaa heitä ilmaiseksi ja senlisäksi maksaa heille 
palkkaa ja antaa vapaa ylöspito, ja sekä alistua kaikkeen siihen vahin
koon mitä tottum aton palvelija alussa saa aikaan».

P alvelija tk in  sakotetaan asiaan.

Ja aivan kun tilauksesta oli saman lehden mssa 279
vanhain palvelijain nimessä julaistu kiitoskirjelmä Maria Furu- 
hjelmille, sekä sen jälkeen, jotta palvelijain vaatimuksien m ah
do ttom uus oikeen saataisi todistettua palvelijoille, oli mssa 281
vielä »Työm iehen vaim on» nimessä julaistu vastaus. Kirjotukset 
k u u lu iv a t:

»Hvfvudst. lokak. 6 p. on Maria Furuhjelm in vastaus Palvelija- 
yhdistyksille Suomessa, jossa vastauksessaan hän in. m. vetoaa van
hoihin kokeneisiin palvelijoihin sanotuissa kysymyksissä, työpäivän ly
hentäm isestä, vapaa-ajasta ja suurem m an palkan maksamisesta nuorille 
oppim attom ille maalaispalvelijoille.

Me allekirjoittaneet, jotka olem me palvelleet 10—15 v. sam assa 
perheessä, tahdom m e täten lausua kunnioitetun ja lämpimän kiitolli
suutem m e rouva Furuhjelm ille hänen vastauksestaan, jonka joka kohdan 
allekirjoitamme. Sillä ne vaatimukset suurista palkoista ja yhä suu
rem m asta vapaudesta, joka palvelijayhdistysten kautta istutetaan nuo
riin ja  kokemattomiin palvelijoihin, ei voi m uuta kun herättää levotto
m uutta ja surua enempi kokeneissa palvelijoissa, jotka ovat läpikäyneet 
sekä oppim attom uuden että viettelysten kiirastulen vapaana aikana, 
mutta joilla myös on ollut onni tulla suojelluksi hyvän em ännän neu
voilla ja ohjauksilla elämän eri koettelemuksissa ja  oloissa.

Että on emäntiä, jotka vaativat palvelijalta enempi kuin hän voi 
tehdä, ja jota enempi tekee, sitä enempi vaaditaan, on valitettavasti 
totta, niinkuin sekin että on huonoja palvelijoita, mutta ne ovat poik
keuksia. Päinvastoin oppivat ihm iset kokemuksesta vähällä kärsimyk
sellä antamaan arvoa toinen toisensa hyvään tahtoon, ja oppivat vä
hitellen toisiinsa luottam aan.

Paria kohtaa, joihin rouva Furuhjelm ei kajonnut, tahdom m e vielä 
koskettaa. Jos me palvelijat nuoruudessam m e voimiemme päivinä kiel
lämme apumme ja palveluksemme m eidän taloudellisessa suhteessa 
parem piosaisilta kansalaisiltamme ainoastaan sen tähden että saisimme 
enempi huvitella, eli niinkuin sitä sanotaan — nauttia elämästä, niin 
tulee käymään siten, että silloin kun tulemme sairaiksi ja vanhenem m e, 
saam m e luottaa vain om aan itseemme. Ja jos ei kukaan ihminen ole 
saanut niin paljoa läm pöä ja ystävyyttä meiltä, että apua jossain m uo
dossa meille antaisi, niin senlaiseu sairasvuode ja vanhuus ilman apua, 
ilman ystäviä, on kauhea.
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Sen vuoksi me vanhat huudamm e teille nuoret toverit, älkää pe
lätkö työtä hyvien ja kunnollisten ihmisten luona, ja älkää muuttako 
paikastanne eusim äisen ikävyyden ja vastoinkäymisen kohdatessa, vaan 
pitäkää päälle kärsivällisesti ja te tulette palkituiksi! Älkää pelätkö 
työtä, vaan laiskuutta ja syntiä kaikessa muodossa. (!?)

Vielä tahdom m e vakavasti pyytää kaikkia emäntiä ja emäntäyh» 
distyksiä etteivät he millään ehdoilla myöntyisi ehdotettuun 10 tuimin 
työpäivään, koska hedelm änä tästä olisi ehdottom asti mitä suurin si
veellinen lankeem us nuorille kokemattomille palvelijoille.

Suurimm alla kunnioituksella ja nöyryydellä useat vanhat palvelijat»..

»Helsingin palvelijataryhdistykselle ja  Helsingin Työväenyhdistyksen: 
palvelijaosastolle.

Vaikka olenkin vain yksinkertainen työmiehen vaimo, enkä osaat 
puhua niin kauniisti kuin palvelijataret, joten he varm aan saavat hä
vetä minun puolestani, täytyy minun kuitenkin sanoa sydämmeui ajatus.. 
Tupa on täynnä pieniä lapsia, m inä työskentelen aam usta iltaan, mutta 
vaikeata se olisi ilman pientä palvelustyttöä. Nyt tahtovat palvelijatta- 
ret, että senlaisen alin palkka olisi 12 -15  mk. kuussa. Sitä en voi' 
minä eikä minun kaltaiseni maksaa. Kyllä se on sekä rumaa, että 
sydäm m etöntä teiltä, ettette enempi ajattele köyhiä ihmisiä. Kun itse 
tulette naimisiin, saatte nähdä miten vaikeata se on. Vaikka te kirjoit— 
teletteldn ja seivittelette tarkoituksianne, toivon etteivät kaikki palveli
ja t ole niin tyhmiä, että juoksisivat kun lam m aslaum a kellokkaansa: 
perässä. Minä luulen, että tästä lähtien ei monikaan em ännistä käänny 
toim istonne puoleen palvelijaa tarvitessaan. Yhdistykseenne kuuluvat, 
tytöt saavat jäädä ilman paikkaa.

Työmiehen vaimo.»

Yhdistyksen ja P. a.-osaston nimessä julaistiin ensimmäiseen, 
hyökkäykseen seuraava vastaus:

„ Em ännille Helsingissä.

Kun palvelijain yhdistyksissä keskusteltiin em äntäin moite- 
kirjoituksista, olivat useam m at aluksi sitä mieltä, että niihin er 
kannata vastata. Palvelijain mielestä oli »emännän» kirjoitus enem 
män kuin epähieno. O lisim m e toki vanhalta perheen emännältä 
odottaneet esiintyessään julkisuudessa yleisölle asiallisempaa. 
Kokouksessa olleista kuitenkin toiset puolustivat vastaamista sen- 
tähden, että on suuri joukko senlaisia, jotka eivät m uodosta 
omaa mielipidettään itsenäisesti, vaan ottavat vastaan mitä heille.- 
tarjotaan, oli se sitten oikein tai väärin, ja sentähden päätettiin, 
vastata.
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Em äntäin mielestä on palvelijain aseman parantam inen 
yksinom aan kodin tehtävä, ja niiden pitäisikin siihen ryhtyä, 
siitähän kysymys onkin. Mutta tässä tulee emäntäin ja palveli
jain edut vastakkain. Em äntäin etu vaatii, että palvelijoita pide
tään vähän ja m ahdollisim m an pienillä palkoilla, palvelijain edut 
ovat päinvastaiset. Kummallista kyllä on että kaikilla muilla 
töillä on enem m än arvoa, kuin työllä kodin hyväksi, joka luon
nollisesti joh tuu  siitä, että perheen jäsenet työskentelevät ilman 
palkkaa, ja kun otetaan vieras avuksi, katsotaan senkin työ 
miltei yhtä halpa-arvoiseksi, ja kun palvelijan työ tapahtuu per
heen keskellä, on palvelijaa ruvettu kutsum aan perheen jäseneksi. 
Mutta ettei hän sitä todellisuudessa ole, näkyy kaikkein paraiten 
siitä, että palvelija saa usein m uuttaa aivan vähäpätöisistä syistä, 
silloin ei ollenkaan oteta huom ioon, että hänkin on perheen 
jäsen.

Palvelijain työpäivän lyhennystä katsovat järkevämm ät ihm i
set kylläkin mahdolliseksi, sillä kodin oloja voidaan hyvällä tah
do lla  kylläkin muuttaa. Kyllähän em äntäinkin täytyy ymmärtää, 
jo s  ovat rehellisiä, että 16— 18 tunnin työpäivä on terveydelle 
vaarallinen.

Alin palkkam äärä sai kannatusta sen johdosta, että se osal
taan estäisi maalaistyttöjen yhä kasvavaa kaupunkiin muuttam ista, 
koska em äntä saisi taitavimmankin palvelijan samalla palkalla. 
Maalaispalvelijoita halutaan juuri pääasiallisesti pienen palkan 
vuoksi. Sitä seikkaa että palvelijoita on niin paljon vapaana, ei 
voida lukea palvelijayhdistysten viaksi, vaan ennenkaikkea em än
tien sekä paikanvälitystoim istojen, jotka viekkailla ilm oituksillaan 
saavat maalaispalvelijat siihen käsitykseen että täällä on paratiisi 
palvelijoille.

Palvelijain yhdistykset tahtovat kohottaa palvelijain sekä si
veellistä että henkistä tasoa, m utta ennenkuin siinä onnistutaan, 
täytyy palvelijain työpäivää lyhentää, jotta he saavat aikaa kehit
tyäkseen.

Em ännän kirjoitusten kautta tulivat toim em m e julkisuuteen. 
M eillä on syytä olla hänelle kiitollisia, sillä julkisuus on puoli 
voittoa. Täm än jälkeen koitam m e vielä tarm okkaam m in päästä 
pääm äärääm m e, joka on palvelijaluokan kaikinpuolinen vapautus.

Helsingin Työväenyhdistyksen Palvelijatarammattiosasto ja  
Helsingin Palvelijataryhdistys».

Väittelyä jatkui edelleen. N:ssa 301 kirjoitti nimimerkki 
M. N. seuraavaa:
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»PalveUjataryhdistysten ehdotus 10-tuntisesta työpäivästä ja 
12 mk:n alimmasta palkasta.

Täm ä ehdotus on kuten luonnollista, koska se koskee useam pia 
koteja, herättänyt vilkasta väittelyä myötä- ja vastaan, useam m alta ta 
holta kuitenkin vastaan. Mitä koteihin tulee, ei sen toteuttam inen pitäisi 
olla m ahdotonta, vaan tehnee ehdotuksen uutuus sen m ahdottom alta 
näyttäväksi. Se työ, joka useim m issa kodeissa on palvelijain tehtä
vänä ja johon nyt, ikävä kyllä, em äntäin järjestelyn kautta m enee aikaa 
13—14 tuntia, voitaisiin aivan varmaan tehdä 10 tunnissa. On huonoja 
em äntiä ja huonoja palvelijoita, m utta niin syvälle käyvässä uudistuk
sessa kun ehdotettu, täytyy ottaa lukuun mitä se vaikuttaisi useimpiin 
koteihin ja palvelijoihin.

Katselkaamme asiata ensin kotien kannalta. Luonnollisesti ei 
voida ajatella, että nuo 10 tuntia työskenneltäisi yhteen jaksoon, vaan 
noudatettaisi esim. seuraavaa työjärjestelm ää: Klo 7—11, 1—5 ja
7 —9; palvelija söisi vapaa-aikanaan. Jokainen perheenem äntä, joka on 
järjestänyt päivänsä määrättyihin tunteihin, ollessaan toim essa kodin 
ulkopuolella, tietää kuinka paljon nopeamm in ja täsmällisemmin työt 
näin toimitetaan. Järjestetty työaika vaatii ehdottom asti suurem paa 
tarm oa työssä. V elttoutta ja laiskuutta kodin hoitoon nähden on sekä 
em ännissä että palvelijoissa. Kun uuden järjestelm än kautta pakote
taan sekä emäntä että palvelija tarm olla toim ittam aan tehtävänsä ko
dissa, on täm ä suuri voitto. Itsestään on selvää, että jos palvelija 
huolimattom asti ja laiskasti työskennellen ei ehdi töitään suorittaa a ja l
laan, hän saa ottaa aikaa vapaa-ajastaan.»

Sitten kirjoittaja huom auttaa siitä että täm ä uusi järjestelm ä m ah
dollisesti vie siihen, että ruvetaan yhä enemm än ravintoloissa istumaan, 
m utta sanoo hän sam assa, että nyt jo on ravintolaeläm ä työntänyt perhe- 
eläm än syrjään. Sitä paitsi, huom auttaa hän, kun kerran yleisesti tie
detään talon järjestelm ä, voidaan sovittaa vierailu sen mukaan. Ja 
ennen kaikkea, huom auttaa hän, pitäisi meidän päästä siihen että vierailun 
päätarkoituksena olisi ajatusten vaihtaminen, eikä m ässääminen. Ylimeno- 
aikana voitaisi sopia palvelijan kanssa pestattaessa, että hän on vel
vollinen esim. kerran kuussa palvelemaan myöhem pään kutsuissa. Las
ten hoitoon nähden katsoo kirjoittaja sen voitoksi että em äntä itse 
tulee pahoitetuksi olem aan yhdessä lastensa kanssa.

Kuitenkin näkee kirjoittaja ehdotetun 10 tunnin työpäivän vai
kuttavan palvelijoihin niin vahingollisesti, että he eivät enään kelpaisi 
edes — työmiehen vaimoiksi, koska työm iehen vaimolla on työtä 16— 
IS tuntia vuorokaudessa. Jos 10 tunnin työpäivä otettaisi käytäntöön, 
niin palvelijain vapaus olisi alistettava emäntien valvonnan alaiseksi. 
Alimman palkan suhteen tekee kirjoittaja myös laskelmia ja saa ruuan 
ynnä asunnon kanssa palvelijan palkan nousem aan 57 mk. kuukau
dessa. Pankkineidit saavat ensi vuonna vain 60 mk.»

N:ssa 303 oli vielä seuraava kyhäys:

«Sen johdosta että sanom alehdissä on yhä väitetty palvelijain 
lisätyistä vaatimuksista, pyytää allekirjoittanut esiintuoda muutamia 
näkökohtia.

__ 8 i _  &



Palvelijain työ on nykyaikana puolta helpom paa kuin se oli pari 
vuosikymmentä sitten, ja palkka on kuitenkin puolta suurempi. Miksi 
palvelijan työ nykyään on niin paljon helpom paa, kävisi liian pitkäksi 
selittää, mutta sen voi jokainen oikeen ajatteleva vanhempi palvelija 
lähemmin ajateltuaan ymmärtää. M ainitkaamme esimerkiksi miten pal
jon helpotusta 0 1 1 palvelijoilla vesijohdoista, kaasukeittiöistä, sähköva
losta, em aljeeratuista keittoastioista, joita ei tarvitse kuurata, valmiiksi 
poltetusta ja jauhetusta kahvista, korkkimatoista, rappukäytävistä, jotka 
puhdistetaan talon puolesta j. n. e. sekä viimeksi, kuinka monta as
kelta säästääkään emäntä palvelijalta siten että, kuten useoissa per
heissä on tapana, tilaa puhelim itse melkein kaikki mitä talossa tarvitaan. 
Miksi puhua ainoastaan siitä palkasta, joka maksetaan rahassa, miksi ei 
koko siitä korvauksesta, jonka palvelija saa työstään. Jos palvelijan 
huone kalustettuna, valon ja lämmön kanssa arvioitaisi 18 mk. kuu
kaudessa, tekisi se 216 mk. vuodessa. Ruoka 1 mk. päivältä tekee 365 
mk. vuodessa, palvelijain vaatteiden pesu 20 mk. Joululahjani arvo 25 
mk., tähän lisää 15 nikan kuukausipalkka, tekee yhteensä 806 mk. 
Minä luulen, että se korvaus minkä palvelija nykyään pääkaupungissa 
saa työstään, on keskimäärin 800 mk. vuodessa, jonka summan pitäisi 
oleman enem m än kuin kylliksi, koska hyvän kasvatuksen saaneet tytöt 
usein saavat tyytyä 600 —700 inkan vuosipalkkaan, usein vähempäänkin. 
Surullista tosiaankin on että niin vähän pannaan arvoa sille työlle, joka 
tehdään palvelijain asem an kohottamiseksi. Meille emännille on annettu, 
suuri tehtävä puolisoina ja perheen äiteinä. Työssäm m e saam me usein 
osaksemme palvelijain tyytymättömyyden ja m ahdottom at vaatimukset.

M uutosta parem paan ei suinkaan saada senlaisilla toimenpiteillä 
kun palvelijayhdistykset ovat aikoneet käyttää, vaan ainoastaan siten,, 
että niin yksi- kuin toinenkin puolue täydellisesti käsittää tarmolla toi
mia velvollisuuksiensa täyttämiseksi.

Kokenut emäntä».

Yhdistyksen puolesta selosti Miina Sillanpää pitemmässä 
kirjoituksessa kysymystä sanoen m. m.:

»Palvelijat ovat ajatelleet asiata siten, että kun työt alote- 
taan klo 6 — 7 aamulla, niin pitäisi ne saada loppum aan illalla 
klo 9 aikaan. Töiden välillä olisi oleva sopivia väliaikoja. Ja 
perheessä missä noudatetaan järjestystä, ei se ole m ahdotonta 
saada yhtenä iltana viikossa klo 7:stä vapaata. Se seikka, että 
nyt jo on perheitä, joissa vapautta annetaan, ei m uuta asiata. 
Vapaus täytyy tulla kaikille, eikä vaan muutamille.»

Maalaispalvelijain suhteen mainitsee kirjoittaja miten kau
pungeissa 011 suuri osa emäntiä, jotka aina haluavat palveluk
seensa juuri maalta tulleita tyttöjä. Kaiketi useimmiten sen täh
den, että heillä on pienet vaatimukset. »Maalaistyttöjä halutaan 
palvelukseen» ilmoitetaan yhä sanom alehdissä ja annetaan näin 
käsitys, että kaupungissa on puute palvelijoista.

Am m attiopetuksesta lausuu kirjoittaja, että palvelijain täytyy 
oppia tehtävänsä perheissä, koska ei ole olemassakaan kouluja.
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Sitäpaitsi useimmat tytöt oppivat tehtävänsä helposti. Pahinta on 
se, että m onet em ännät eivät osaa itsekään mitään, joten eivät 
pysty heitä opettam aan.

EM ÄNNÄT RY HTYVÄT VASTATOIM ENPITEISIIN .

Palvelijain järjestäytyminen herätti em ännätkin. H e perus
tivat em äntäyhdistyksen vastapainoksi palvelijain järjestöille. Se 
seikka, että yhdistys oli perustettu juuri palvelijain toim innan 
vastapainoksi, selviää paraiten v. 1904 julaistusta vuosikokous- 
uutisesta, jossa sanotaan m. m.:

»Emäntäliiton ohjelm ana on, että jokainen em äntä sitoutuu 
ei ottam aan palvelukseensa palvelijaa, joka vaatii lyhennettyä työ
päivää. Samassa kokouksessa professorinrouva Schybergson sanoi, 
että nyt olisi otettava muitakin asioita esiin, koska hänen m ie
lestään em äntäliitto oli palvelijakysymyksen jo loppuun käsitellyt.» 
Ettei se kuitenkaan ollut sitä loppuun käsitellyt, selviää m yö
hem m in.

EM ÄNNÄT SIVEELLISYYDEN VALVOJINA.

Palvelijakysymys antoi em ännille yhä miettimisen aihetta. 
N iinpä ilmeni toisinaan sanom alehtien palstoille ehdotuksia pal
velijakysymyksen ratkaisemiseksi. Syyskesällä v. 1905 oli H-.ssa 
julaistuna seuraava sepustus, joka on omiaan näyttämään mihin 
suuntaan em ännät toivoivat palvelijakysymyksen ratkaisun menevän:

»Päivän sanom alehdissä yhä tiheämmin esiintyneet mielipiteet 
palvelijakysymyksestä osoittavat, että tehdään vakavaa työtä tämän 
vaikeasti ratkaistavan asian puolesta.

Asiata on m onipuolisesti käsitelty niin hyvin perheenem äntien 
kuin palvelijatarienkin näkökannalta, mutta vieläkään ei ole sopimusta 
saatu aikaan. Toivottavaa kumminkin olisi, että se pian saataisiin, 
sillä olosuhteet ovat vähitellen kärjistyneet. On syntynyt monenlaisia 
vaikeuksia. Ennenkuin kysymys kuitenkaan saavuttaa lopullisen rat
kaisun, (jos senlainen on ollenkaan m ahdollinen), tahdon esittää har
kittavaksi yhden näkökohdan, johon mielestäni ei ole tarpeeksi kiin
nitetty huomiota.

Valistuneen aikamme tuntomerkki 0 1 1 , ettemme väisty katsomasta 
todellisuutta kasvoihin vaikkakin se näyttäisi pelo ttavalta, hyvin tietäen 
että taistelussa tuntem atonta vihollista vastaan on vähän voittamisen 
toiveita. Yksi tänlainen salattu vihollinen, joka kaikkialla vaanii, ja 
josta useim m at aina viime aikoihin asti ovat olleet aivan tietäm ättömiä, 
on veneerisiä tautia koskeva tartuntavaara. Nykyään on toki tiedon levittä-
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niinen näistäkin asioista otettu päiväjärjestykseen. Neuvoja ja ohjeita 
annetaan niistä varovaisuuskeinoista, joita pitäisi ottaa huomioon suo
jellessaan itseään. Näihin varovaisuuskeinoihin kuuluu myöskin epäily 
tuntemattom iin henkilöihin nähden, jotka käyvät asunnoissam m e, tuo
den kotiin ostoksem m e y. m. Vaan kuinka usein tunnem m e palveli- 
jattaria ottaissam m e heidät kotiimme hoitamaan lapsiamme, keittämään 
ruokaam me ja laittamaan vaatteitam m e? Mikä vaara piilee tässä ko
dille, jossa heidät pitäisi katsottaman perheen jäseniksi ?

M utta m iten hankkia varmuus siitä, ettei palvelijattaren mukana 
kotiimme tuoda tartuntaa? A inoastaan siten, että kaikki palvelusta 
haluavat ovat varustetut lääkärin todistuksella. Minä en saata yksi
tyiseltä palvelijatarelta, jonka aion ottaa palvelukseeni, vaatia terveys- 
todistusta, sillä se olisi niinhyvin minulle kuin hänellekin epämieluista. 
Jos sitävastoin yleensä vaadittaisi kaikilta tarjokkailta tällaista todis
tusta, olisi asia huomattavasti toisin. V älttämätöntä olisi, että nämä 
todistukset jonkun määrätyn ajan kuluessa uudistettaisiin, jotta ne voi-, 
taisi katsoa täysin luotettaviksi.

Olisi aivan m ahdotonta vaatia palvelijataria tänlaisessa asiassa 
kääntym ään yleisöä palvelevan lääkärin puoleen, vaan olisi terveyslau
takunnan velvollisuus hankkia tätä tarkoitusta varten lääkäri, luonnolli
sesti naispuolinen, joka ilmaiseksi tai pienestä maksusta toimittaisi vaa
ditun tarkastuksen, sekä antaisi siitä todistuksen. Ehkäpä säästettäisiin 
yhteiskunnalta siten monia sairashuonem aksujakin. Ainakin se pois
taisi raskaan edesvastuukuorm an perheenem äntien hartioilta, tekisi yh
teiseläm än isäntäväen ja palvelijattarien välillä vapaammaksi ja luotet
tavammaksi. Kun useita palvelija taria  on sam assa perheessä, olisi se 
heillekin tärkeää että tietäisivät toveriensa terveydellisessä suhteessa 
olevan vaarattom ia, tullessaan heidän kanssansa joka päivä tekemisiin. 
Usein on tapahtunut, että esimerkiksi keuhkotauti, joka yhä enemmän 
on levinnyt kansaam me, 0 1 1  tarttunut hoitajasta lapseen.

O nhan luonnollista, että pim eät ja ahtaat keittiöt ja keittiökama- 
rit voivat tulla tartunnan pesäksi useille taudeille, jos ei kaikkia varo- 
vaisuuskeinoja oteta huomioon.

Jos näillä riveillä onnistuisin saamaan jonkun yhdistyksen tai 
jonkun vaikutusvaltaisen henkilön mielistymään asiaan, olisi tarkoituk
seni saavutettu.

A iti ja  perheenemänfä*.

Ja kirjoittaja saikin nähdä, että asia oli innostanut, ainakin 
—  palvelijoita, joiden puolesta yhdistyksem m e jäsen Miina L ind
berg  vastasi Hufv. seuraavasti:

»H ufvudstadsbladetin kirjoittaja on esilletuonut ehdotuksen, 
joka, jos se voittaa jalansijaa, asettaisi palvelijatarluokan u lkopuo
lelle laillisen yhteiskunnan ja alentaisi palvelijattaren toim en eni
ten ylenkatsottujen ammattien joukkoon. Ehdotuksen mukaan 
pitäisi, palvelijattarien alistua ajoittaisiin lääkärintarkastuksiin ja 
näyttää saamiaan todistuksia paikkoja hakiessaan.

»Äiti ja perheenem äntä» on ehdotukseensa niin ihastunut, 
että hän otaksuu, että ehdotus käytännössä toteutettuna toisi hei-
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poitusta nykyisiin kärjistyneisiin oloihin ja koko palvelijatarkysymys 
saataisiin siten onnelliseen ratkaisuun. Minä ja ehdottom asti suuri 
joukko m inun kanssani olem m e kuitenkin aivan päinvastaista mieltä. 
Me nim ittäin olem m e sitä mieltä, että m okom a vaatim us vielä 
enemmän tiukentaisi olosuhteita ja olisi samalla pahana loukkaus- 
kivenä terveellisen ja oikeudenm ukaisen ratkaisun aikaansaamiseksi.

O nhan  jo väite, että se 011 palvelija, joka saastuttaa per
heen, ahdas ja oikeudeton. Ei muka tarvittaisi m uuta kuin pal
velijattarien ajoittainen lääkärintarkastus ja koti olisi saastalta suo
jattu. Eihän pitäisi olla tuntem atonta kellekkään, kaikkein vä
him m än »Äidille ja perheenem ännälle», että täällä meidän hy
vässä kaupungissam m e löytyy joukottani epäsiveellisyyden pesiä 
viranom aisten suojeluksen alaisina, jotka eivät suinkaan pysyisi 
pystyssä ilman ahkeria kävijöitä. Ja ne henkilöt, jotka eniten 
kannattavat näitä laitoksia, kuuluvat juuri siihen varakkaampaan 
yhteiskuntaluokkaan, jolla on varaa pitää palvelijoita.

Viime talvena piti prof. Suksdorff näistä asioista esitelmän 
ja osoitti tilastolla, kuinka kauhean suuressa määrässä veneeriset 
taudit ovat levinneet miesten keskuuteen. Kun vuosina 1897—  
1900 tuli yksi kohtaus 22 miestä kohti, oli suhdeluku kohon
nut vuosina 1901 — 1904 siten, että jokainen 12 mies 15— 30 
vuoden ikärajalla oh saastutettu näillä taudeilla.

Kun asiat ovat tällä kannalla, voim m e täydellä syyllä ky
syä, eikö palvelijatar ole suurelle vaaralle alttiina, kun hänen täy
tyy palvella m okom ia taudin saastuttamia henkilöitä, pöyhiä hei
dän vuoteitaan, pestä heidän astioitaan, puhdistaa heidän vaattei
taan j. n. e. Meidän olisi siis jotakin tehtävä suojellaksem m e 
palvelijaa täm m öiseltä vaaralta.

»Äidin ja perheenem ännän» kanssa olen kyllä samaa mieltä 
siinä, »ettemme väisty katsomasta todellisuutta kasvoihin silloin
kin, kun se osoittautui peloittavim m aksi», mutta olkaamm e täy
sin oikeudenmukaisia. Ei sovi silloin etsiä pahaa ainoastaan yh
deltä puolelta, vaan kaikkialta, mistä se löydettäneekin, löytyi se 
sitten »ahtaista ja pimeistä kyökeistä ja kyökkikamareista» eli 
myöskin valoisista sänkykamareista ja salonkeista.

O n vanha tunnettu totuus, että siitä noustaan yli, missä 
aita on matalin. Sen tekevät viranom aisetkin, kun vaativat epä- 
siveellisyyttä harjoittavien naisten käymään lääkärintarkastuksissa 
samaan aikaan kun heidän saastuttajansa, miehet, käyvät täysin 
vapaina. Mutta että joku nainen ja vielä äiti ja perheenem äntä 
asettuu puolustajaksi näin kierolle ja oikeutta polkevalle katsanto
kannalle, se on kuitenkin enem m än kuin olisim m e odottaneet».
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VAPAA-AIKAVAATIMUS.

V. 1905 oli Tam pereella yleinen palvelijain kokous, jossa 
perustettiin Palvelijain liitto. Keskusteltiin myöskin, olisiko m ah
dollista saada palkollisalalla työpäivä 10-tuntiseksi. Tätä vaati
musta päätettiin ajaa, m utta ettei vaatim us esiintynyt aivan jyrk
känä, ilm enee kirjoituksessa »Vapaa-aikaa myöskin palvelijoille». 
Kirjoitus oli julaistuna Palvelijatar-lehden syyskuun num erossa 
ja kuului:

»Joka ainoalla työalalla yhteiskunnassa on työntekijöillä 
määrätty työaikansa ja määrätty vapaa-aikansa. A inoa luokka, 
johon  ei tämä yleinen määräys ulotu, on naispalvelijat. Mies- 
paikollisi 1'akin on jotakuinkin määrätty työaika, jonka jälkeen ei 
heitä usein pyydetä työhön, eivätkä he hevillä menisikään jos 
käskettäisiin. H e sanovat: päivä on luotu työtä varten ja yö 
sekä pyhä lepoa varten. Vaan näm ä säännöt eivät ole tähän 
saakka kuuluneet naispalvelijoille, ei m uiden, eikä palvelijain it- 
sensäkään mielestä. Ei ole palvelija tohtinut sanoa isäntäväelle, 
että on liikaa jos vaaditaan enem pi kuin hän päivän aikaan voi 
täyttää. Toisissa perheissä, jotka ovat inhimillisiä, annetaan pal
velijallekin kohtuullinen lepo, vaan toisissa siitä ei välitetä.

Palvelijataryhdistykset ja -osastot ovat jo useamm an kerran 
kääntyneet em äntien puoleen anom alla säännöllisesti järjestettyä 
vapaa-aikaa palvelijoille, ja ainakin »Emäntäliitto ja Naisasialiitto 
U nioni» on periaatteessa hyväksynyt vaatimuksen, että palvelija
tar saisi vapaata yhden illan viikossa, joka toinen sunnuntai 
aam upäivällä ja toinen iltapäivällä. Mutta se on heille itselleen
kin vaan periaate, eikä käytäntö. O len ottanut selvää m uutam ien 
em äntäliiton jäsenten menettelytavasta ja saanut kuulla että sitä 
päätöstä koitetaan näennäisesti seurata siten, että yhtenä arki- 
i 1 ta n a viikossa annetaan vapaata kokonainen tunti, pyhäsin voi 
saada kaksi tuntia, toisissa ehkä vähän enem m än, toisissa sitäkin 
vähemmän. Jotkut voivat päästä vapauteen joka pyhä, toiset 
joka toinen. Minä vaan kysyn, mitä sanoisi »opettaja, paukin- 
virkam ies tai raitiotienkonduktööri», jos he saisivat kuukaudessa 
6 tai 8 tuntia vapaa-aikaa, olisivatko he tyytyväisiä siihen? Sitä 
en kuitenkaan usko. Ja kum m inkin vaaditaan että palvelijan p i
täisi olla tyytyväinen tähän järjestelmään.

Vaan koska nyt Helsingissä ainakin on Naisasialiitto U nioni 
ja Em äntäliitto hyväksynyt periaatteessa että palvelijain pitäisi 
saada yksi ilta viikossa vapaata ja ainakin joka toinen pyhä 
aam u- ja joka toinen pyhä iltapäivällä. Useim m at em ännät aina-
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kili keskusteltaessa sanovat sen hyväksyvänsä, ja ovat tunnusta
neet sen oikeutetuksi vaatimukseksi. Vaatikaamme me nyt sitä 
käytännössä toteutettavaksi, ei sillä tavalla, että arki-iltana saa olla 
yhden tunnin  ulkona, ja pyhänä tunnin tai pari, sillä se on nau
rettavaa, vaan meidän pitää vaatia, että me saamm e yhden illan 
viikossa vapaata klo 7 alkaen koko illan, sekä joka toinen pyhä 
klo 4:stä alkaen koko iltapäivän ja illan sekä joka toinen pyhä 
aam upäivällä. T uon ei luulisi olevan paljon vaadittu. Jos ker
ran täm m öinen säännös saataisiin yleisesti käytäntöön, olisi siitä 
etua palvelijalle. Hän tietäisi varmaan, että silloin ja silloin on 
minulla aika, jonka saan käyttää om an mieleni mukaan, ja tun
tea itseni ihmiseksi.

Tiedän kyllä, että em äntien puolelta tullaan väittämään tätä 
vastaan. Kuka sinä iltana laittaa ruokaa perheelle? Voi tulla 
odottam attom ia vieraita y. m. Tähän voidaan vastata, että se ei 
ole ollenkaan m ahdoton. Em äntä voi järjestää perheensä olot 
m ainion hyvin jos hänellä vaan 011 hyvää tahtoa. Ei suinkaan 
se ole epäterveellistä emännälle, perheen tyttärille ja pojille, jos 
ne joskus avustavat om an itsensä »passaamista». Eihän siksi 
illaksi tarvitse asettaa mitään ylimääräistä työtä, sillä arkipäivänä 
■ehtii klo 7 saakka illalla tehdä jo paljon. Pyhäsin taas voidaan 
syödä päivällinen aikaisemmin, että klo 4:ltä voidaan saada va
paata. Illalla voi itse ottaa voileipää. Täm ä säännös tuntuu ny
kyään herrasväkiem ännistä mahdottom alta, sentähden että on 
totuttu häpeäm ään niin »proosalliseen» työhön ryhtym istä kuin 
ruuanlaitto on. Meillä Suomessahan on tavallista että kaikki, 
jotka luulevat olevansa »sääty luokkaa s, häpeävät ruum iillista työtä 
ja heillä pitää olla palvelija, vaikka eivät voisikaan maksaa sille 
palkkaa, eikä antaa tarpeeksi ruokaa. Isommissa perheissä, joissa on 
kaksi palvelijaa, voidaan taas järjestää asiat sillä tavalla, että va
paapäivät ovat vuoroin. Vieraiden vastaanoton sinä iltana voi 
välttää siten, että määrätään vapaa-ajaksi varma ilta viikossa, jo l
loin ei kukaan mene viemisille. Että tämä säännös otetaan käy
täntöön ei suinkaan ole paljon vaadittu. Palvelijat tällä tunnus
tettaisiin ihmisiksi, joille on myönnettävä luonnollisia oikeuksia, 
sillä jokaisen yhteiskunnan vapaan jäsenen oikeuksiin täytyy 
myöskin kuulua se, että heidän täytyy saada tuntea itsensä va
paiksi, saaden käyttää vapaa-aikansä om an itsensä hyväksi.

Että em ännät itse palvelijan vapaa-iltoina hoitaisivat omaa 
kotiaan, olisi myöskin m onelle sangen terveellistä, sillä silloin he 
oppisivat edes vähemmässä määrässä käsittämään työn arvon, 
oppisivat tuntem aan osan sitä taakkaa, jota palvelija kantaa.
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Nykyään syytetään palvelijoita siitä, etteivät osaa mitään, 
eivät ym m ärrä mitään ja eivätkä tahdo täyttää velvollisuuksiaan. 
Tähän voisi vastata: »millainen isäntä, sellainen palvelija». Mitä 
on palvelijoille opetettu? Mitä tehty heidän kehittymiseksensä? 
Sehän on yleisenä sääntönä että oppilas tulee opettajansa kaltai
seksi, ja koska tähän saakka em ännät ovat olleet ainoat opettajat 
palvelijoille, niin syy on siis suuressa määrässä myöskin opetta
jain. Palvelijoilla ei ole ollut erikoista am mattikoulua. Heissä 
on vielä suuri joukko sellaisiakin, jotka eivät ole käyneet edes 
kansakoulua. Tultuaan kaupunkiin he siis imevät opin juuri 
sellaisena kuin se heille tarjotaan. Eihän palvelijoilla yleensä 
ole aikaa, eikä myöskään johdatusta yleisen sivistyksen saamiseen. 
Tätä vajausta poistaakseen tahtoisi Palvelijataryhdistys toim een
panna kursseja ja luentoja. Tätä varten juuri on tarpeellista että 
palvelijat saavat vapaata ja että se vapaa-aika tulisi heille sään
nöksi, jonka nojalla voitaisiin toim et järjestää.

Nouskaa joka ainoa palvelija vaatimaan itsellenne vapaa- 
aikaa, ainakin yhdeksi arki-illaksi viikossa, ja joka toinen pyhä 
iltapäivällä, sillä siitä riippuu  tulevaisuudessa koko palkollisluo- 
kan kohottam inen. Muistakaa Ilkan lausetta: »Ei oikeutta kos
kaan saa, ken sit’ ei itse hanki».

Yhdistys päätti kysymyksen johdosta yhdessä H. T. Y. 
Palvelijatarosaston kanssa kutsua yleisen palvelijain kokouksen, 
joka pidettiinkin lokakuun 8 p:nä Polyteknikkotalon juhlasalissa, 
joka oli ääriään myöten täynnä palvelijoita. Kokouksessa hy
väksyttiin seuraava lausunto:

1) »Että palvelijoille on m yönnettävä vapaata yksi ilta vii
kossa klo 5 alkaen koko illan (keskiviikkoisin) ja joka toinen 
pyhä aamupäivällä kolme tuntia ja joka toinen pyhä iltapäivällä 
klo 4 alkaen koko illan;

2) että työt perheissä järjestettäisiin siten, että palvelijat ta
vallisissa oloissa pääsisivät vapaaksi klo 9 aikaan illalla;

3) että jokaiselle, vähintäin puoli vuotta perheessä palvel
leelle myönnettäisiin 8 päivän kesälom a täydellä palkalla».

Nämä vaatimukset herättivät kuten odottaa sopikin em än
nissä vastustushalua, ja niinpä alkoikin H ufvudstadsbl. n:o 310  
hyökkäykset, jotka kuitenkin suurlakko keskeytti. Ainoastaan seu
raava ehti lehteen:

»Emännän näkökohtia.
Molemmanpuolinen rakkaus em ännän ja palvelijan välillä on 

välttämätön. Palvelijan pitäisi kaikella tarm olla ja huolella koittaa
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täyttää velvollisuutensa. Emäntien taas. pitäisi opettaa heitä ja antaa 
anteeksi heidän vikansa.

Nämä sanat, jotka luettiin ruotsinkielisessä palvelijatarlehdessä 
n:o 2 v. 1898 ovat enää vain kaiku vanhem m asta ja parem m asta 
ajasta. Se oli sinä vuonna kun palvelijataryhdistyksen säännöt hyväk
syttiin, joitten ensim äisessä pykälässä luettiin, että yhdistys työskente
lee yhteisen kodin onneksi. On m ahdottom an suuri ero palvelijain 
katsantokannan välillä nyt ja silloin. Tarvitsee ainoastaan muistaa hei
dän vaatimuksiaan 10-tunnin työpäivästä y. m. T urhaan saa nyt etsiä 
heidän lausunnoistaan mitään m uistutusta palvelijain velvollisuuksista 
ja isäntäväen oikeuksista. He näkyvät uskovan, että osat ovat vaih
tuneet. Nyt asettavat palvelijat vaatimuksia ja kodit ovat menettäneet 
oikeutensa. Nyt ivataan emäntien taitam attom uutta ja katsotaan, ettei 
palvelijoilta voida vaatia taitoa ja uskollisuutta, sillä minkälainen isäntä,, 
senlainen renki. Uhataan väkivallalla ottaa, mitä ei hyvällä saada.

Mitä halutaan, mitä tahdotaan ja mitä toivotaan? Sama vastaus 
luetaan m onessa palvelijain lausunnossa, kuten esimerkiksi kirjoituk
sessa »Mihin pyrimme», jossa sanotaan: Vasta silloin saavutamme
vapauden ja sinne me pyrimme. (Katso palvelijain albumi v. 1900 
s. 62 nimimerkki Miina S. *)

Vapaus on siis palvelijain pääm äärä. Kaikki m uut ovat keinoja 
pääm äärän saavuttamiseksi. Emännät, pysähtykäämme mekin vähäksi 
aikaa miettimään mitä täm ä merkitsee meidän kodeillemme. Ei vä
hempää kun niiden kokonaan uudesti m uodostam ista eli hajoamista. 
Taloudellinen asem am m e ei myönnä palvelijain luvun lisäämistä, joi
den luku muihin verraten on jo nytkin liian suuri, ja emäntäin harteille 
ei voida työtä lisätä. Apu, joka meillä on nuorisosta, on verrattain1 
pieni, sillä heidän työnsä on usein kodin ulkopuolella.

Ei kannata keskustella palvelijain viimeisestä vaatimuksesta. 
Tottum attom in em äntä ja jokainen velvollisuuden tuntoinen ja koke
nut palvelija tietävät, että ne ovat mahdottom ia toteuttaa. Ja jos mei
dän tähän pitää vastata, on siihen vastattava voimakkaasti: ei. Meidän 
oikeutem m e ja velvollisuutemme on säilyttää kotimme. Vapautta siinä 
merkityksessä kun palvelijat vaativat, emme me emännätkään nauti.. 
A nnettakoon kodissa niin paljon kun se on mahdollista, jokaisessa eri 
tapauksessa, palvelijoille vapautta. Erittäinkin pitäisi valvoa, ettei pal
velijain yölepoa ilman aihetta supistettaisi. Mitään muuta yhteistä, 
emme voi päättää. Palvelijain valitus huonosta kohtelusta on täydel
lisesti oikeudeton; m uistelkaam me ainoastaan mitä palvelijoilta vaadi
taan Saksassa. Syystä selitti saksalainen pastori Berlinissä, että Ame
rikassa ja Suom essa ovat palvelijat saaneet suurim m at oikeudet. Kun 
esimerkiksi Tanskassa palvelijat vaativat vapautta yhtenä iltana vii
kossa klo 7:ltä, on täällä vaadittu vapautta klo 5:llä ja väitetään, että. 
em ännälle on pikkuseikka toimittaa palvelijan työt hänen vapaa-aika- 
naan. Em äntänä panen vastalauseeni moista emäntäin halveksimista 
vastaan, joka samalla paljastaa täydellistä tietäm ättömyyttä emäntäin 
työtaakasta kodeissa.

Nimimerkki Miina S. tekee Palvelijain album issa kysymyksen: 
kenelle lankeaa edesvastuu palvelijain katkeroitumisesta ja siitä, jos-

*) Kirjoittaja on kiivaudessaan erehtynyt. M ainitun kirjoituksen, 
on kirjoittanut nimimerkki H ihna ja on se sivulla 15.
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he liittyvät työväenjärjestöön. M iettimättä vapautan niinä em ännät 
edesvastuusta. H e eivät ole poikenneet oikeuden ja kohtuuden kan
nasta, päinvastoin ovat he palkkojen korotuksella ja muilla etuisuuk
silla katsoneet palvelijain parasta. Edesvastuu lankeaa n. s. palvelija- 
liikkeen johtajille. Niinhyvin sanom alehdissä kun aikakauskirjoissa, 
niin kokouksissa kun kodeissa akiteerataan avonaisesti ja salaisesti 
saman asian hyväksi, kylvetään vihaa ja eripuraisuutta, sekä opetetaan 
palvelijoille, ettei palvelijoille anneta ihmisarvoa kodeissa. H eitä kut
sutaan vankiraukoiksi, jotka kärsivät orjuuden ikeen alla. Vanhat 
uskolliset palvelijat, jotka rakastivat ja kunnioittivat heitä, kuten mui
takin perheen jäseniä, ne varmaankin m oisesta kääntyisivät haudassaan. 
Se on erehdys, että isäntäväki on sallinut ne tiheät m uuttam iset, 
jotka nykyään ovat kodeille niin sietäm ättöm iä ja palvelijoille turm iol
lisia. Palkkaussääntö ei tunne m uuta m uuttoaikaa kun 1 p. Touko
kuuta ja 1 p. M arraskuuta. Emännät, yhtykäämme ja neuvotelkaamm e. 
-  Ei pidä sivuuttaa eikä unohtaa, että kodeilla 0 1 1 oikeus asettaa var
moja ehtoja ja vaatimuksia, jotka palvelijain ovat täytettävät, jos pal
velijat tahtovat nauttia oikeuksista ja etuisuuksista kodeissa. Velvol
lisuus ensin, sitten palkka, niin täällä kun muuallakin.

—e—.--

SUURLAKKO JA PALVEL1JATARYHDISTYS.

Suurlakko sai aikaan mielten kuohua myöskin palvelijain 
piireissä, kuten luonnollista. Kun lakko julistettiin, annettiin 
lakkokomitean puolesta määräys töiden lopettamisesta. Lakon 
luonteeseen kuului, että se käsittäisi kaikki työalat, ei ainoastaan 
työt tehtaissa ja rakennuksilla, vaan myöskin virastoissa, vieläpä 
kodeissakin. Koko yhteiskuntakoneisto oli mikäli mahdollista 
saatava pysähtymään. Lakkokomitea kehoitti palvelijoitakin yhty
mään lakkoon. Yhdistyksen kokouksia ei lakon aikana voitu 
pitää, koska ei voitu kokouksista ilmoittaa, vaan silloin järjes
tettiin yleisiä palvelijain kokouksia, joissa selostettiin suurlakon 
merkitystä ja päivän tapahtum ia sekä palvelijain am mattioloja. 
Palvelijatar-lehti kirjoitti m arraskuun num erossaan asiasta!

»Lakkoviikko oli oikea naisten herätysviikko, odotettiin ja 
yhä odotettiin, uutta piti saada, puhujia piti olla, ja kokouksia 
niitä oli joka nurkassa, ja väkeä riitti joka paikkaan. Heti lakon 
alussa rupesivat naiset pitämään erityisiä kokouksia, joissa he 
ottivat taloudellisen asemansa keskustelun alaiseksi, ja näihin 
kokouksiin tulvi tulvimalla ihmisiä. Oli kuin nyt vasta su u r
lakon puhjettua olisivat naiset ymmärtäneet, että sittenkin riippuu 
heistä itsestään saadaanko naisen asema parannettua tai ei. Joka 
am m attikunta piti erityisiä kokouksia, joissa otettiin pohdittavaksi 
kysymyksiä am m attikunnassa olevien olojen ja epäkohtien kor-
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jäämiseksi. Palvelijattaret, tehtaalaisnaiset, pesijät, ulkotyöläis- 
naiset, ravintolapalvelijat, silittäjät y. tn. kokoontuivat kukin am 
mattikunnittani ja samalla he tekivät ehdotuksia am m attikuntansa 
työajan ja palkkausjärjestelmän suhteen.

Palvelijattarissa oli mieliala erittäin kiihtynyt ja heitä oli 
kokouksissa tuhansia mukana. Joka päivä klo 12 päivällä kokoon
tuivat palvelijat kansakoulun pihalla A nnankadun varrella, jossa 
piham aa oli aina täynnä.

Palvelijat esittivät seuraavat ponnet em ännilleen hyväksyttäviksi:
l:si. Että palkollislainsäädäntö, joka asettaa palkollisen 

erikoisasemaan, on poistettava, ja että palkollisille 011 m yönnet
tävä täydet kansalaisoikeudet, kuten äänioikeus ja vaalikelpoisuus.

2:si. Että palvelijattarille 0 11 myönnettävä vapaa-aikaa vähin
täin yksi axki-ilta viikossa klo 5:stä alkaen koko illan ja pyhäsin 
joka toinen pyhä aam upäivällä 3 tuntia, ja joka toinen iltapäi
vällä klo 4:stä alkaen koko illan.

3:si. Että työt perheissä järjestettäisiin siten, että työaika
olisi 10 t. päivässä, alkaen klo 7 aamulla ja tavallisissa oloissa
lopetettaisiin klo 9 illalla. Ylityötä vaadittaissa on maksettava 
25 p. tunnilla.

4:si. Että perheissä vähintäin puolivuotta palvelleet saavat 
8 päivän kesäloman täydellä palkalla.

5:si. Että kaikki yksityiset paikanvälitystoimistot ovat su
lettavat, ja on sallittava ainoastaan eri yhdistysten toim istoja omaa 
am m attiaan varten, sekä kunnan yleisiä työnvälitystoimistoja.

6:si. Että laillistettu epäsiveellisyys on heti lopetettava.
7:si. Että nykyisissä olosuhteissa 0 11 palvelijan sallittava 

ottaa osaa yleisiin kokouksiin.
»Kyllä kaikki m uut lakot voi käydä päinsä, mutta jos pal

velijattaret ryhtyvät lakkoon, on hukka perässä», lausui eräs her
rasmies, ja se lause näyttää ainakin nykyään pitävän paikkansa. 
Sillä, vaikka palvelijat eivät vielä olleet edes lakossa, ainoastaan 
m uutam ia oireita näkyi sinne päin, niin olivat em ännät ihan rai
voissaan, paljastaen yhden heikkouden toisensa jälkeen, ottamatta 
huom ioon, mitä palvelijat niistä ajattelivat. Mitähän sitten, jos 
palvelijat todella päättäisivät ryhtyä tosilakkoon? Ja saattaapa 
sekin kum m a tapahtua, jos oloja yhä kiristetään, ja jos palveli
joita yhä ärsytetään. O ttakaam m e huom ioon, että vaatim uksemm e 
ei ole liijoiteltuja, ja että koheneva sivistys kansassa vaatii pal
velijoita kilpailemaan tietojen ja kehityksen hankinnassa. Sillä 
aika rientää pitkillä askelilla eteenpäin, ja samalla täytyy olojen 
pakostakin m uuttua joka alalla, siis myöskin palvelijain ammatissa.»
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Kuten edellisestä ilmenee oli em äntäin piireissä mieliala 
erittäin ärsytetty. Kaikilla muilla oli oikeus ajatella ja toim ia 
lakon aikana, m utta ei palvelijoilla. M uutam at em ännät ajoivat 
palvelijansa heti pois, kun palvelijat tahtoivat käydä kokouksissa 
lakon aikana. Sen johdosta päätti yhdistys heti ensimäisessä ko
kouksessaan lakon jälkeen julaista lehdissä seuraavan paheksu- 
m islausunnon:

»H elsingin palvelijataryhdistys lausuu jyrkän paheksum isensa 
niille emännille, jotka tällä ajalla, jolloin suurlakon hyökyaallot 
ovat mullistaneet koko rauhallisen yhteiskuntajärjestelm än, ja jo 
hon liikkeeseen palvelijatkin tulivat mukaan vedetyksi, vaan jonka 
johdosta m uutam at em ännät ovat työntäneet palvelijansa kadulle, 
ottamatta huom ioon, että tälle lakolle oli valmistettu, maaperää jo 
kauvan sitten, ja ei aivan vähässä määrässä itse palvelijoiden kes
kuudessa, josta ymmärryksestä heitä ennen kiitettiin. Vaan nyt 
kuin lakko puhkesi, tahtoi työväki luonnollisesti saada lakon niin 
ehyeksi kuin mahdollista, ja oli siis päättänyt vaatia kaikkia ilman 
eroitusta, siis myöskin palvelijattaria ottamaan osaa lakkoon.. Että 
tässä agitationissa on tapahtunut paljon sellaista, jota ei voida 
puolustaa, on totta, m utta pitää ottaa huom ioon se kiihtynyt: 
mielentila, jossa ihm iset niinä päivinä elivät ja toimivat. Että 
palvelijat taas tekivät vaatimuksia, on luonnollista, sillä silloinhan 
heillä oli syytä ryhtyä liikettä kannattamaan. Ja näm ä vapauden 
vaatimukset, joita palvelijat esittivät, ovat ainakin useimpien em än
tien mielestä oikeutettuja vaatimuksia. Ponsien viimeisen kohdan 
mukaan ei palvelijoita vaadittukaan kokonaan lakkoon, vaan ainoas
taan, että he saivat ottaa osaa yleisiin kokouksiin, joka olikin 
luonnollinen seuraus asiain nykyisestä tilasta. Nyt on kum m inkin 
osa em äntiä sokeassa raivossaan hyökännyt palvelijainsa niskaan, 
saaden mielialan ärtyisäksi, moittim alla työväkeä roistoiksi y. m., 
m uistamatta, että he samalla parjasivat palvelijoita, sillä palveli
jatkin ovat osa työväkeä. O npa tapahtunut, että palvelijat, jotka 
ovat m onia vuosia palvelleet uskollisesti paikoissaan, luullen 
itseään jo  ehkä perheen jäseniksi, karkoitti ensim m äinen myrsky 
kodistaan ijäksi. Todellakin jalomielistä!

Yleisesti on päätetty, ettei kukaan tämän lakon johdosta tule 
taloudellisesti kärsimään, vaan että työnantajat maksavat työnteki
jöille täyden palkan. Vaan kuinka on palvelijain laita? Eikö 
samat oikeudet kuulukkaan heille? O nko niiden em äntien m enet
tely, jotka näin ovat menetelleet, suuren yleisön mielestä oikeutettu? 
Eivätkö em ännät juuri tällaisella menettelytavallaan ole kylväneet 
luokkavihaa, josta he palvelijoita yksinom aan ovat syyttäneet?»

  92 —



Ylläolevan johdosta oli Hufvudst. n:o 304 seuraava kirjoitus:

»Helsingin Palvelijataryhelistykselle i

Palvelijataryhdistyksen lausunnon johdosta sunnuntain num e
rossa, pyydän puolestani — sekä siinä laajuudessa kun se koskee ylei
siä loppuvaatiniuksia, ehkä useam pain em äntien puolesta — esittää 
seuraavaa: Ilman että olin saanut tietooni palvelijayhdistyksen lakkoa
koskevasta päätöksestä, ennenkun lakon loputtua, selitin heti siitä huoli
m atta että palvelijani, katsoen lakon vapauttavaan tarkoitukseen, saa 
ottaa osaa kaikkiin kokouksiin lakon aikana. Että palvelijani sen joh
dosta oli poissa joka päivä monta, parina päivänä aina 8—9 tuntia 
peräkkäin, siten saattaen suuria häiriöitä aikaan työhön ja järjestykseen 
nähden kodissa. Täm än katsoin vähäpätöiseksi asiaksi kun kysymys 
oli meille kaikille niin tärkeästä asiasta.

Alussa kun hän ei näyttänyt erittäin innostuneelta, kehoitin häntä 
ottam aan osaa kansalaism ielenosoituksiin, erittäinkin luettuani palveli
jain vaatimukset. Hyvällä om allatunnolla voin sanoa, että ne olivat 
oikeutettuja ja mahdollisia toteuttaa. Pian sain kumminkin havaita, 
että olin syvästi erehtynyt kun otaksuin että molemman puolisella luot
tam uksella politillisesti heränneet palvelijat ja oikeinajattelevat em ännät 
voivat yhtyä yhteistyöhön palvelijaluokan kohottamiseksi. Jota pitem 
mälle aika joutui, sitä selvemmäksi kävi, että mainitut kokoukset sen
sijaan että ne olisivat valm istaneet yhteistyön mahdollisuutta ja yhteistä 
luottam usta, herättivät vihaa ja katkeruutta kaikkia em äntiä ja »herroja» 
vastaan ylimalkaan. Usein minuakin vastaan vaikka minun ja palveli
jani välillä oli ollut mitä parhain ystävyys ja luottam us. Eräänä päivänä 
kun minä (palvelijan itsensä takia) tahdoin ottaa tilapäisapua talouteen, 
»kielsi» palvelijani täm än, lisäten että hän muussa tapauksessa heti 
ilmoittaa »asianomaisille», jotka kyllä osaisivat käyttää voimakeinoja 
sen estämiseksi. Palvelijani, joka alussa silmät kyynelissä valitti sitä 
pakkoa jota puoluetoverinsa olivat häntä vastaan käyttäneet, hän oli 
parissa päivässä m uuttunut mitä häikäilemättömämmäksi aseeksi mieli
valtaisuuteen. Taistelu ei käynyt enää kanssasisarien puolesta, vaan 
vihatun »herrasluokan» kukistamiseksi.

Kun suurlakon jälkeen katsoin itseni voimattomaksi sitä kurjaa 
v ierasta vaikutusm ahtia vastaan, tuntui elämä minusta sietäm ättömältä 
siellä missä palvelija periaatteesta katsoo jokaisen em ännän itsekoh- 
taiseksi vihollisekseen. Vaikka palvelijani olikin tyytyväinen palvelus
paikkaansa, katsoin itseni pakoitetuksi ylössanom aan hänet 1 p. joulu
kuuta. Hän lähti kumminkin heti, viranomaisten käskystä, kuten hän 
lausui, vaikka oli saanut palkkansa 15 p. m arraskuuta.

Minä tahdon uskoa, ettei tänlainen vaikutus eivätkä pakkokeinot 
ole kotoisin palvelijataryhdistyksestä, vaan toiselta taholta, jonka joh
dosta tahtoisin huom auttaa mainitulle yhdistykselle, että heidän tulisi 
lausua syvin paheksum isensa niille henkilöille ja aateryhmille, jotka 
häikäilem ättömällä hirmuvallalla vaikuttivat luonnollisen ja oikeutetun 
vastustuksen emäntien puolelta, sekä jotka käyttivät tuota vaikeata aikaa 
kylvääkseen epäilyksen ja vihan siem eniä em äntäin ja palvelijain vä
lille, kiihottaen palvelijoita luokkataisteluun, jolta rauhaarakastavan 
em ännän täytyy kotiaan suojella.
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T äm än kautta Helsingin Palvelijataryhdistys paremmin hyödyt
täisi sekä itseään että yhteiskuntaa, kuin että se arvostelemattomasti 
tuom itsee kaikki em ännät ilman eroitusta.

H. Ö.

Täm ä oli merkki hyökkäysten alkamiseen. M uutamien päi
vien väliajalla oli sanom alehdissä seuraavat kirjotukset:

».PalvMjataryhdistykselle ja  sen puheenjohtajalle Miina Sillanpäälle.

Täytyy enempi kun ihm etellä palvelijataryhdistyksen puheenjoh
tajan vakuutusta emännille. Tarkoituksenne tehdä itsenne viattomaksi 
siihen mitä tapahtui ei lakkopäivinä onnistu. Teitä vastaan puhuu 
monta seikkaa, kuten kiihkeät lausuntonne sekä Palvelijatarlehdessä että 
lakkokokouksissa. Tuorein esimerkki on palvelijataryhdistyksen lau
sunto täm än päivän lehdessä. Em ännät olivat täysin oikeutettuja erot
tamaan velvollisuutensa unohtaneet palvelijat. Esimerkkejä palvelijain 
julkeudesta ei puutu, jos totuus alastom uudessaan saa esiintyä.

Otaksuttavasti olitte yhdistyksenne mukana lausuntoa annettaessa, 
eli toimiiko palvelijataryhdistys ilman puheenjohtajaansa?

Toiselta puolen ei se ole palvelijataryhdistys, joka saa eli voi 
päättää siitä, voivatko palvelijat ottaa osaa kaikkiin niihin kokouksiin, 
joissa käsiteltiin omaetukysymyksiä, joita palvelijataryhdistys järjesti 
noina muistorikkaina päivinä, se riippui luonnollisesti etukädessä siitä, 
jos palvelijat voitiin kodista laskea juuri sinä hetkenä kun kokoukset 
pidettiin. Olisi erittäin mielenkiintoista saada yhdistykseltä tietää ketkä 
em ännät »jo useita vuosia sitten ovat valm istaneet maaperää tälle la
kolle ja ei aivan vähässä m äärässä, itse palvelijain keskuudessa, josta 
ym m ärryksestä heitä ennen kiitettiin:». Palvelijain osanottam isen syyksi, 
suurlakkoon koitatte te tehdä yleistä herm ostum ista, josta luonnollinen 
seuraus oli vaatimuksien esittäminen, ja että työväki luonnollisesti tahtoi 
lakon niin täydelliseksi kun mahdollista j. n. e. Tällä ei kuitenkaan, 
ketään vakuuteta siitä, että teidän puoluelaisillanne oli oikeus tunkeu
tua uhkauksilla ja väkivallalla koteihin.

Että te lausunnossanne taas tulette esiin vanhoilla lauseilla luokka
vihasta ja kostosta y. m., todistaa paraiten kuka yrittää kiihottaa epä
luuloa ja vihaa. Teidän puolustuksenne ovat ylimalkaan niin kestä
mättömiä, jo ten  on vaikeata niihin luottaa.

Jokainen järkevä ihminen tietää, ettei kukaan, mikäli se oli ko
deille mahdollista, tahtonut estää palvelijain osanottoa politilliseen 
lakkoon sekä Venäjän että Suomen vapauden puolesta, mutta meillä on 
oikeus vaatia, että se tapahtuu järjellisyyden rajoissa.

Yksi pcrlieenemäntä».

»Syy palvelijain lakkoon.

Hufvudst. luimme seuraavaa: »Helsingin palvelijataryhdistys lau
suu syvän paheksum isensa emännille». Palvelijain taloudellinen as-ma.
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oli ainoa syy, jonka he voivat esittää lakkoon yhtymiselleen. »Kum
mallista! Täällä olin sekä minä että palvelijani lakossa, s. t. s. kodin,, 
sekä sairaat että lapset me hoidimme, mutta kaikki ylimääräiset työt,, 
kuten pesu ja silitys saivat olla tekem ättä ja me kävimme kaikissa 
kokouksissa, mutta kyllä meillä oli muita syitä lakkoon kun Helsingin 
palvelijoilla. Me otimme osaa lakkoon toivossa saada valoisampi aika 
maallemme.

Perheen emäntä Loviisassa.».

EM ÄNNÄT VETO A V A T TAASKIN PALVELIJOIHIN.

Jotta saataisi mielet enem m än häm m ennyksiin, vedettiin pal
velijat mukaan kynäsotaan. Ensin julaistiin em äntäin puolelta 
seuraava kiitoskirjelmä palvelijoille:

»Velvollisuuksiensa täyttäneille palvelijoille.

Kaikille niille palvelijoille, jotka huolimatta punasen kaartin uh
kauksista ja väkivallasta suurlakon aikana, eivät saattaneet emäntiään 
pulaan, eli antaneet vaikuttaa itseensä, vaan uskollisesti täyttivät teh
tävänsä kodeissa, lausum m e täten meidän todellisen kiitollisuutemme.

Useat emännäU.

Tähän vastattiin palvelijain nimessä seuraavasti:

■Kunnioitettavat isännät ja  emännät.

Nykyisten tapahtum ien johdosta tahdom me myöskin me, joukko 
palvelijoita, esittää mielipiteemme, että me suuresti paheksum me pal
velijain lakkoa. Koska palvelija ensiksikin on perheen jäsen, jonka 
tulee toimittaa perheen työt, välittämättä tunneista ja ajasta. On kyllä 
ikävätä, että on monenlaisia emäntiä, mutta on myöskin monenlaisia 
palvelijoita. Ja huolim atta yhdistyksien pakoituksesta, on vanha tapa 
ollut, että palvelijalla on ollut pyhäsiu vapautta niin paljon kun aika 
on myöten antanut. Ensin aamupäivällä saa hän luvan mennä kirk
koon, ja päivällisen perästä on hänellä vapaus mennä ulos. Jos sen 
lisäksi on ollut tarvis mennä ostoksille tai jollekin muulle aivan vält
täm ättöm älle asialle, on hän myöskin siihen saanut luvan, jos emäntä 
on katsonut ajan sopivaksi.

Jos palvelija haluaa jotain oppia ja opetusta, niin on sitä varten 
sunnuntaikouluja ja muita rauhallisempia paikkoja kuin mainitut yhdis
tykset, jotka ovat enem m än vahingoksi kuin hyödyksi. Jokainen tyttö 
joka tulee maalta, on oppinut kunnioittamaan jum alaa ja jumalan huo
netta. Mitä he nyt kuulevat yhdistyksissä? Kirkunaa ja ivaa kaikkia 
näitä hyveitä vastaan. Täytyyhän kaikkien käsittää, että täm ä on siveel-
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lisesti turmelevaa. Kun olemme kuulleet, että palvelijataryhdistys on 
sekä kaupungilta että m onelta yksityiseltä henkilöltä saanut avustusta, 
olisimme toivoneet, että yhdistys olisi työskennellyt palvelijain hyväksi, 
mutta se näkyy tekevän päinvastoin. Nyt ymm ärrämme, että se on 
olem assa ainoastaan kiillottaakseen palvelijoita em äntiänsä vastaan. 
Tämä on hyvin sopim atonta, sillä jokainen 0 11 velvollinen suorittam aan 
tehtävänsä.

Suuri joukko palvelijoita».

Niinikään oli Helsingin Sanomissa palvelijain nimessä ju- 
laistu seuraava sepustus:

■ Vieläkin sananen niiden palvelijatarten puolesta, jotka vapauden- 
taiste lussa sekottivat koko isänm aan kysymykseen om at vapaa-iltansa ja 
työpäivän lyhennyksensä. Meille puhuttiin kokouksissa niin kiihottavasti 
koko yläluokkaa vastaan, että seotim me asioita. Ei riidalla palvelija
tarten asem aa paranneta. Parannusta meidän kuitenkin pitää saada, 
m utta se on emäntien nyt tehtävä. Siksi meidän olisi pitänyt keskus
tella emäntäyhdistyksen kanssa siitä sovinnolla, sillä väkisten emme voi 
pakottaa. Jos me asettuisim m e em äntien kannalle, niin kyllä me huo
maisimme vikoja palvelijoissam m e aivan kuten me heissä, vaikka nyt 
yksinomaan heitä kovasti moititaan. Miksi ei kukaan kysynyt palveli
joilta, teettekö te työnne niin huolellisesti, että voitte vapaa-aikoja vaatia? 
Y läluokkaa vastaan vain kiihotettiin, mutta miksikä kuitenkin aina, kun 
haetaan paikkaa joko konttorin tai sanom alehden kautta, haetaan hie
noon perheeseen, vaikka siellä on niin paljon vikoja. Syy on siinä, 
että ihm inen ei koskaan saa niin hyvää, että olisi tyytyväinen.

N äinä aikoina olen ikävä kyllä kuullut, että palvelijoita on tullut 
pois paikoistaan. Kenen on syy ja kuka heille leivän antaa — nyt 
juuri kun on kaikkein pahin aika saada paikkoja. Luulen että se on 
kaikki juuri noiden kansakoulun pihassa ja yhdistyksen om assa huo
neessa tehtyjen kiihotusten syy.

Neiti Sillanpää sanoi, että 0 11 300 tyttöä hänen mielipiteitään 
vastaan *), m utta minä luulen, että niitä on kaksi vertaa enemmän. En 
luule m uiden niihin kaikkiin yhtyvän kuin sem m osten nuorten tyttöjen, 
jotka eivät vielä ymmärrä, mitä palvelus onkaan. En minä sillä tahdo 
sanoa, ettei olisi hyvä saada vapaa-iltoja, m utta ei meidän ole siihen 
pyrittävä väkisten pakottamalla ja kiihotuksella; jätäm m e asian emäntä- 
yhdistyksen keskusteltavaksi.

Palvelijatar.»

Tähän kyhäykseen oli Palvelijatarlehdessä seuraava vastaus:

„ H elsingin Sano m a in “ „Palvelijattarelle“.

Eräs, joka kutsuu itseään »Palvelijatareksi», on lähettänyt 
H elsingin Sanom ille katumuskirjelmän, että hänkin erehdyksestä otti

*) Nämä tiedot lienee kirjottaja saanut Emäntäliiton jäseniltä, 
jotka siihen aikaan pitivät erittäin hellää huolta alleldrjottaneesta.
' M. S.
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osaa palvelijain vapaavaatimukseen. Nyt hän sitä ei enää tekisi 
vaan jättää koko asian Em äntäliiton keskusteltavaksi, ja hän to i
voo heidän antavan palvelijoille kaiken sen, m inkä he ansaitse
vat. »Palvelijatarelle» tahdon antaa m uutam ia lyhyitä tietoja 
Palvelijataryhdistyksen ja Em äntäliiton toim ien erilaisuudesta.

Palvelijataryhdistys työskentelee koko palvelijatarluokan ko
hottamiseksi, eikä ainoastaan m uutam ien yksilöjen, sillä joskin 
m uutam an yksilön asema em äntien hyväntahtoisuuden kautta voi
daan saada parannettua, n iin  ei se auta sitä suurta joukkoa, joka 
on ulkopuolella niinkutsuttuja hyviä perheitä, ja joita ei edes 
Em äntäliitto voi parhaalla tahdollaankaan auttaa. Ensinnäkin siitä 
syystä, että he eivät tunne kotien epäkohtia, he tuntevat vaan 
om an kotinsa, vaan ei naapurin perheestä m uuta kuin paraat 
puolet.

Ja miten voisikaan em äntä m ennä muistuttam aan naapu
rinsa emännälle, että hän rasittaa palvelijoitansa liiaksi, ei anna 
heille ehkä ruokaa tarpeeksi y. m. En sano, että Palvelijatar- 
yhdistyskään sitä niin helposti voi tehdä, m utta ainoa m ahdol
lisuus on saada palvelijat itse ensin ym m ärtäm ään, että heitä ei 
oikeuden mukaan saa kohdella epäinhimillisesti. Ja myöskin 
täytyy ymmärtää, että mitä kehittyneempi palvelija on, sitä arvok
kaammin häntä kohdellaan. Vaan jos palvelija ei käsitä mitään 
m uuta, kuin että hän on luotu palvelemaan ja aina nöyrtym ään 
ja että isäntäväkensä taas on jo  ajan alusta asti määrätty käske
mään, niin silloin palvelijaa kohdellaan myöskin aivan sillä tavalla 
kuin hän itse luulee. Sentähden olisi ensi tilassa saatava kaikki 
palvelijat ym m ärtäm ään om an arvonsa, sillä ainoastaan sillä ta
valla voivat he tulevaisuudessa kehittää itseään ammatillisessakin 
suhteessa pitemmälle kuin nykyään, jolloin vielä yksi osa ajatte- 
lee: »olen luotu kärsimään, eikä siis maksa vaivaa ponnistella 
kohtaloa vastaan». Kuin usko puuttuu, niin toim esta ei tule 
mitään. Tästä välinpitäm ättöm yydestä 0 11 ollut seurauksena, että 
suom alaiset palvelijat eivät ole ponnistelleet päästäkseen eteenpäin 
parem m ille paikoille ja korkeam m ille palkoille. N iihin on tuotu 
ulkomaalaisia, sillä meikäläiset palvelijat luulevat, kuten heitä 
luulotellaan, että he ovat luotu tekemään vaan ne raskaimmat 
työt, joista aina maksetaan pienin palkka.

Yksi seikka, joka vaikuttaa täällä Helsingissä palvelijatar- 
luokan rappeutum iseen, on se että tänne tulvii m aaseudulta pal
velijoita, jotka am m atin puutteessa antautuvat häpeällisiin ansait
sem iskeinoihin. M aaseuduilla taas on puute palvelijoista. Nyt 
syytetään yksinom aan palvelijoita siitä, että he eivät tahdo pal-
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vella maalla, sillä kaupungissa on muka hienom paa ja he m yös
kin tahtovat olla »neitejä» ja »fröökynöitä» kuten sanotaan. Mutta 
eivät ole syyttäjät juuri koskaan miettineet kutka ovat todelliset 
syypäät tähän. Ja m inun täytyy sanoa, että juuri sellaiset palve- |
lijat kuin se, joka kirjoitti H elsingin Sanomiin, ovat yhdet syyl
liset. Sillä he eivät suinkaan ym m ärrä maalle kotiin m ennessään 
olla kaunistelematta asioita, kehum atta paikkojaan ja suurta palk
kaansa y. m. K aupungin varjopuolet jätetään kertomatta, sillä 
ne onnelliset, jotka ovat onnistuneet paikoissaan, eivät niitä edes 
tunne. He oppivat pian katselemaan asioita em ännän silmillä 
ja ovat valmiit tuom itsem aan toiset palvelijat, jotka ovat epä
onnistuneet aivan samalla tavalla kuin yksi osa emäntiä.

Em ännät ovat siitä iloissaan, että paljon palvelijoita on  
vapaana, ja että yhä tulee uusia maantyttöjä, sillä silloin on aina 
saatavana vaikka joka päivä tarvitsisi uuden. Kun on paljon 
vapaana, niin niitä voi toisinaan saada ilman palkkaakin.

N iinpä yksi Em äntäliiton jäsenistä kirjoitti kesällä H ufvud
stadsbladetissa, että palvelijan palkan suuruus riippuu palvelijoiksi 
tarjoutuvien lukuisuudesta. Siis samaa, että he silloin mielellään 
ottavat kuinka halvalla tahansa, kuin vaan on tulijoita.

Em ännät eivät olekkaan tehneet mitään sen tulvan estäm i
seksi, jota vastoin palvelijataryhdistykset ovat jo useana vuonna ,
julkaisseet tietoja täkäläisistä oloista, sillä yhdistyksen toim innan 
yhteydessä näkee näm ä epäkohdat niin selvästi, jota muilla aloilla 
on melkein m ahdoton seurata.

Palvelijataryhdistykset ovatkin ottaneet ohjelm aansa työs
kennellä palvelijan keskuudessa, ei ainoastaan täällä pääkaupun
gissa, vaan myöskin m aaseutukaupungeissa ja maaseudulla. Että 
olot olisi ennen kaikkia saatava korjatuksi maaseudulla, on jo 
itsestään selvää, sillä pääpaino tulee sieltä. Tähän saakka ei maa- 
seutupalvelijain oloja ole kukaan ottanut huom ioonsa. Palveli
jain puutteesta on syytetty vaan m uutoshalua.

Mutta me palvelijat näem m e toisenkin puolen asiasta. Pal
velijain o lot ovat maalla useissa paikoissa niin huonot, ettei ole 
ihme, että he muuttavat kaupunkeihin. Ensi num erossa palaan 
maalaisoloihin.

»Palvelijatar» kirjoittaa vielä, että allekirjoittajalla olisi kaksi
kertaa enem m än kuin 300 palvelijaa vastustajana! Minä luulen, 
että niitä on ehkä vieläkin enemmän, sillä sitä joukkoa ei niin 
vähällä voi saada hereille.

Kerron pienen esim erkin: Tanskan palvelijataryhdistyksen
puheenjohtaja, josta meikäläiset em ännät sanovat, että hän toimi
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täydellisessä sovinnollisuuden hengessä, kun hän ryhtyi tekemään 
herätystyötä palvelijain keskuudessa, kävi keittiöstä keittiöön ja 
selvitti asiaa ja kehoitti palvelijoita liittymään yhteen. Vaan luu
letteko että häntä ym m ärrettiin? Hän tuli usein raa’asti kohdel
luksi ja työnnetyksi ulos ovesta. Palvelijatarlehti, jota hän jakoi 
ilmaiseksi, viskattiin usein hänen peräänsä rappusille. M utta hän 
ei väsynyt, sillä hänellä oli rakkaus ammattitovereihinsa, joita hän 
tahtoi auttaa, hän ymmärsi, että vastustus tehtiin ym m ärtäm ättö
myydessä, sillä ei oltu vielä opittu näkemään, että om alla voi
malla voidaan auttaa asiaa. Kum m inkin on hän nyt jo  saanut 
puolelleen kuudetta sataa palvelijaa, jotka kaikki ovat päättäneet, 
etteivät väsy, ennenkuin kaikki palvelijat ovat jäseniä heidän lii
tossaan ja että kaikki ymmärtävät vaatia täydellistä ihmisarvoa 
itselleen.

Lopuksi voin lohduttaa »Palvelijatarta», että m inun tietääk
seni tänä vuonna ei onneksi ole m onta palkatonta palvelijaa H el
singissä. Se on kyllä totta, että m uutam at saivat muuttaa, mutta 
sam oihin paikkoihin pääsi heti toisia tilalle niistä, jotka olivat 
vapaana sitä ennen. Siis palkattomien luku ei lisääntynyt, se
vaan m uuttui eri henkilöillä. Vapaista ovat useam m at taas sit
tem m in jo saaneet toisia paikkoja, m uutam at ovat matkustaneet 
maalle. Viime vuonna tähän aikaan oli palkattomia Helsingissä 
paljon suurem pi määrä kuin nyt, joka on selitettävissä siten, että 
tänä vuonna ei saapunut maaseudulta palvelijoita kaupunkiin,
sillä lakko peloitti heidät. Että täällä on talvisin aina joukko
vapaina, on luonnollinen ilmiö, sillä kaikki kesäravintolat, kylpy
laitokset ja laivat suletaan talveksi, ja se koko suuri henkilö
kunta on talven vapaana, luonnollisesti kilpaillen leipäpalasta 
toisten palvelijain kanssa. Täm ä on joka vuosi yhtäläistä, h u o 
limatta suurlakosta tai agitatsionista, josta nyt tehdään num ero. 
Että em ännät harrastavat työttöm äni palvelijain parasta ainoastaan 
om an etunsa kannalta, on esimerkkinä se tunnettu  uhkaus, että 
tuotetaan palvelijoita ulkomaalta, jotka taas vuorostaan voisivat 
saada muuttaa, sillä eivät nekään enkeleitä ole, ja kuka heistä h u o 
lehtisi vieraassa maassa, jossa voisivat yhtä helposti kuin koti- 
maalaisetkin, joutua vaikkapa vaan mielipiteittensä vuoksi paikat- 
tomiksi. Tätä toim enpidettä vastustavat palvelijataryhdistykset. 
Katsom m e palvelijain ulkom aalla olevan meitä niin lähellä, että 
pidäm m e velvollisuutenam m e heidänkin tulevaisuuttaan turvata.

Tunnettua on myöskin että nykyiset paikanvälitystoimistot 
ovat epäluotettavat. N e vaan kiskovat suuret rahat palvelijoilta, 
ollenkaan välittämättä, jos palvelija saa paikkaa tai ei. Em ännät
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tietävät kyllä, että juuri palvelijat saavat kärsiä näiden toim istojen 
tähden, ja kum m inkin on heillä ollut sydäntä tehdä uhkaus, että 
eivät muka tulisi ottam aan palvelijoita palvelijain om asta toim is
tosta, josta palvelijat voivat saada paikan, jäsenet ilmaiseksi ja 
palvelijat, jotka eivät ole jäseniä, maksamalla 10 prosenttia kuukau
den palkasta. Eihän tuonlainen uhkaus ole suuresta m erkityk
sestä, m utta se on vaan omiaan näyttämään, miten paljon em än
nät katsovat palvelijain tosiparasta.

»Palvelijatar» voi itse, vertaamalla olosuhteita toisiinsa, tehdä 
johtopäätöksen, kum pi-on  häntä lähempänä, Em äntäliittoko, vaiko 
Palvelijataryhdistys ?»

»Palvelijatarlehdessä» oli m arraskuun num erossa seuraavaa:
„Sen huhun, johdosta , että yhdistys vastaanottaa ja elättää 

suurlakon johdosta palkattomaksi jääneitä palvelijoita, saamm e 
ilmoittaa, että yhdistyksen ei ole tarvinnut sitä tehdä, sillä pal
kattomiksi jääneitä on  tänä syksynä kovin vähän ja ne, jotka 
paikoistaan irroitettiin, ovat jo enim m äkseen saaneet uuden 
paikan %

N A ISTEN  ÄÄNJOIKEUSKYSYM YS JA PALVELIJATAR- 

YHDISTYS.

Kun suurlakon jälkeen säädyt v. 1906 kokoontuivat päättämään 
äänioikeuskysymyksestä, valmistautui työväki siltä varalta, että ne 
eivät olisi yleistä äänioikeutta ja yksikamarijärjestelm ää hyväksy
neet. Päätettiin uudestaan alottaa suurlakko, jos vaatim usta ei 
kokonaan otettaisi huom ioon. Naiset keskustelivat erikoisesti 
naisten äänioikeusvaatim uksesta ja päättivät yksimielisesti seista 
sen takana. Palvelijayhdistyksen helm ikuun kokouksessa oli asia 
käsittelyn alaisena.

Kokous katsoi että suurlakko on oikeutettu, jos säädyt eivät 
hyväksy yleisestä äänioikeutta ja yksikamarijärjestelmää, ja piti 
toivottavana, että palvelijat niin lukuisasti kuin m ahdollista ottavat 
osaa lakkoon. Kuitenkin katsoi kokous että koska palvelijayhdis
tyksen jäsenet ovat ainoastaan osa kaupungissa olevista palveli
joista, niin yhdistys ei kokonaisuudessaan tee mitään päätöstä, 
vaan jättää jäsenilleen vapauden menetellä vakaum uksensa mukaan.

Täm än päätöksen julaistua seurasi heti em äntien puolelta 
hyökkäys lakkouhkaa vastaan. Hufv.-n n:ssa 45 oli seuraava 
kirjotus:



■> Palvelijain lakko.

Uutisen mukaan on palvelijataryhdistys päättänyt, että jos suur
lakko tulee, aikovat järjestyneet palvelijat yhtyä lakkoon. Palvelijatar- 
yhdistys hyväksyy täm än M. Sillanpään johdolla ja kehoittaa vilkkaaseen 
osanottoon.

Suvaittakoon minun kohteliaaseen kysymykseeni saada kohtelias 
vastaus. Mitä tarkoitetaan, ja mitä on palvelijain lakko? Suur
lakon jälkeen oli H ufvudstadsbladetissa 7 p. m arraskuuta v. 1905 seu
raava u u tin en :

»Palvelijain kokous hyväksyi 1 p. m arraskuuta yksimielisesti seu- 
raavan ponnen: Valkoinen risti avustaa hätää kärsiviä ruoalla y. m.
ja sentähden pitäisi palvelijain tehdä heti lakko, sekä jatkaa sitä niin 
kauan kun heissä on henki ja elämä, siksi kunnes kaatuvat ja kuolevat 
nälkään tai vaatim ukset hyväksytään».

Kun m uut kansalaiset tahtovat uhrata kaikki isänmaansa eteen, 
työskentelevät pa lvelija tare t omien etujensa puolesta. Ruotsalaisen 
Dagnylehden 18—10 vihossa on Naisliitto Unionin lähettäm ä kirjoitus 
vallankumouspäivistä. Tässä kerrotaan, että suurlakkoaikana punakaar
tilaiset y. m. henkilöt uhkauksilla ja väkivallalla pakottivat palvelijat 
kodeissa lakkoon. Levottomuudella ja katkeruudella kysyy m oni: uusiin- 
tuuko täm ä kaikki, ja mitä seuraa sitten? Aikovatko palvelijat tehdä 
lakon poistum alla heti paikoistaan, tai aiotaanko kieltää koteja käyttä
m ästä oikeuttaan ilman ylössanom isaikaa erottaa lakon tehneet palve
lijat? Mitään m yötätuntoa emäntäin puolelta ei tällä kertaa ole odo
tettavissa.

Emäntä».

Tähän kirjoitukseen vastasi yhdistyksen puheenjohtaja seu
raavasti :

Hufv. n:ossa 45 on »Emäntä» ottanut puheeksi palvelijain 
lakon, ja on vaatinut siihen vastausta. O len hänelle kiitollinen 
m ainitun kirjoituksen johdosta, koska siten sain tilaisuuden seu- 
raavaan selostukseen.

Ensiksikin ei »Emäntä» näy ym m ärtävän mitä hän lukee, 
tai tahtoo hän tahallaan lukem ansa tulkita väärin, koska uutisessa 
sanotaan, että »koska palvelijataryhdistyksen jäsenet ovat ainoas
taan osa kaupungissa olevista palvelijoista, niin yhdistys koko
naisuudessaan ei tee mitään päätöstä, vaan jättää jäsenilleen va
pauden menetellä vakaum uksensa mukaan.» Mutta «Emäntä» lu
kee kai senkin meille viaksi että olem m e uskaltaneet julkisuu
dessa ilmoittaa, että olem m e yhtä mieltä työväenjärjestöjen kanssa, 
jota samaa mielipidettä osa porvaristoakin kannattaa, nimittäin, 
että suurlakko on oikeutettu siinä tapauksessa, että valtiosäädyt 
eivät hyväksy kansan vaatim usta yleisestä yhtäläisestä äänioikeu
desta ja yksikamarijärjestelmästä. Pitäisihän meidän kaikissa ta-
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pauksissa olla vapaita kansalaisia, vaikka olemmekin palvelijan 
ammatissa, ja vapaina kansalaisina ollen olem m e ottaneet itsel
lem m e oikeuden seurata ja arvostella ym m ärryksem m e mukaan 
niinkin tärkeätä kysymystä kuin eduskuntalaitoksen uudistus on. 
E m m e tahdo alistua enää siihen järjestelmään, jota osa emäntiä 
tahtoo vieläkin käytännössä toteuttaa, nim ittäin, että palvelijan on 
ehdottom asti kuuluttava samaan puolueeseen kuin isäntäväkensä.

Että »Emännän» pelko on oikeutettu, tuo hän näytteeksi 
Hufv.-n keksimän ponnen suurlakkoajalta, joka oli julaistu samassa 
lehdessä kun palvelijain yleisessä kokouksessa hyväksymät p o n 
net. Kun Hufv.-n keksimissä ponsissa puhutaan että palvelijain 
on heti tehtävä lakko, ja että valkoinen risti avustaa ruualla y. m. 
Niissä palvelijain kokouksissa joissa allekirjoittanut oli mukana, 
ei edes puhuttu  edelläm ainittuun suuntaan. Että en silloin ru 
vennut niitä oikomaan, riippui siitä, että pidin kirjoituksia silloi
sen herm ostuneen ajan tuotteena, jolle ei järkevät ihmiset panisi 
mitään merkitystä ja siksi en niitä oikonnutkaan. Sitäpaitsi oli 
em äntien piireissä mieliala meitä palvelijoita vastaan siksi kiihty
nyt, että mitään m eidän puolelta sanottua ei olisi uskottu. E reh
dyksiä oli lisäksi niin paljon, että niitä olisi saanut oikoa joka 
päivä. Sitäpaitsi olen aina viimeiseen saakka tahtonut uskoa 
em äntien terveeseen järkeen, luulin että he itsestään olisivat ym 
m ärtäneet erottaa valheen totuudesta; ei suinkaan palvelijat 1 p. 
m arraskuuta olisi voineet hyväksyä kahta aivan vastakkaista pontta; 
toisessa olisi heitä kehoitettu »heti yhtym ään lakkoon ja sitä 
jatkamaan niin kauan kun heissä on henki ja elämä». Ja toi
sessa sanotaan »että nykyoloissa on palvelijain saatava ottaa osaa 
yleisiin kokouksiin». Näm ähän ovat selvästi toisiaan vastaan.

Em ännät ovat allekirjoittaneelle tavan takaa vakuuttaneet, 
että valtiosäädyt tulevat hyväksymään yleisen yhtäläisen äänioikeu
den ja yksikamarijärjestelmän, samaa ovat sanom alehdet melkeen 
poikkeuksetta sanoneet. Tiedetään m yöskin ettei työväki tee 
lakkoa jos tuo vaatimus hyväksytään. Minkä tähden siis »Emäntä» 
levottom uudella ja katkeruudella kysyy? Eikö hän itse usko oman 
puolueensa vakuutuksia? Kun niin on, niin onko sitten ihme 
jos työväki epäilee.

Palvelijatar-lehdessä on palvelijain osanotosta suurlakkoon 
ja lakon seurauksista sen yhteydessä valaiseva kuvaus, jota kehoi- 
tan »Emäntää» lukemaan. O n järjetöntä m ennä yli joen vettä 
noutam aan.

Kuitenkin ilomieliä tunnustan, että suuri joukko Helsingin 
em äntiä on ym m ärtänyt meitä oikeen. H e ovat nähneet palveli-
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jata rl i i kkeessä kansassa piilevän itsetietoisuuden oireen, pyrkim yk
sen parem paan päin. Ja kuka takaa, että ei meilläkin vielä voida 
tulla tarvitsemaan ei nöyriä orjia, vaan itsetietoisia, tarm okkaita 
kansalaisia, jotka uskaltavat toim ia silloinkin kuin voitto näyttää 
epävarmalta».

Väittely loppui tähän. Täm än yhteydessä julkaisen Palveli- 
jatar-Iehden helm ikuun num erossa olleen kirjoituksen, nim eltä:

»SUURLAKKO JA PALVELIJAIN M U U TTO .

Nyt kun suurlakon hyökyaallot ovat hiljentyneet, on tilai
su u s tehdä havaintoja suurlakon seurauksista.

Se, että työläiset eri am m attialoilla lakkasivat työstä ei ketään 
kum m astuttanut. Sähköm iehet olivat lakossa ja saatiin olla pim ey
dessä, vaan se otettiin tyynesti vastaan; telefooni ei välittänyt 
tiedonantoja naapuriin, vaan sekin kärsittiin. M yöhem m in oli 
telegraafi lakossa, ja vaikka se ehkä tuohikin toisille tuntuvia 
vahingoita, oltiin ainakin näennäisesti lakkolaisten puolella. Mutta 
kun palvelijat, jotka eivät tehneet edes lakkoa, esittivät ainoastaan 
m uutam ia pieniä taloudellisia vaatimuksia, kauhistui ja raivostui 
siitä H elsingin hienosto niin kovasti, että osa menetti mielen- 
m alttinsa ja käyttäytyi tavalla, joka on kaiken arvostelun ulko
puolella.

Nyt kun on tyyntä, ja osataan taas rauhallisesti puhua, tulee
ilmi yhtä ja toista, joka asettaa palvelijat ja em ännät ihan to isen
laiseen valoon kuin miltä alussa näytti. Lakkoaikana ja sen lo 
puttuakin oli yleinen m ielipide, että palvelijatkin olivat toim een
panneet suurlakon, ja että sen johdosta m onta sataa palvelijaa 
tuli paikattomaksi. Tätä tietoa levittivät em ännät mielellään ja 
osa palvelijoistakin sen uskoivat. O lihan se niin luonnollista.
O n käsittämätöntä se into, jolla em ännät levittivät kaikenlaisia
ju ttu ja  palvelijain ja ylimalkaan työläisten menettelystä lakon aikana, 
vieläpä suorastaan, jos ei sopivaa juttua ollut saatavissa, sellaisen 
tekasivat. Kenties he luulivat tällaisella menettelyllä edistävänsä 
em äntäin kallista asiaa, vaan tuskinpa sekään näin rum ia aseita 
tarvinnee. Seuraava tapaus olkoon esimerkkinä tällaisesta juttujen 
kertom ishalusta.

Rouvat A. ja B. olivat hyviä ystäviä. H e pitivät itseänsä 
erinom aisina em äntinä, koska heillä m olem m illa oli ollut palvelija 
m onta vuotta. Tapasivat toisensa kahvikesteissä lakon jälkeisinä 
päivinä. Palvelijain lakko oli pääkysymyksenä kuten siihen aikaan
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tavallisesti. O li kerrottu, miten raa’alla tavalla työm iehet olivat 
esiintyneet ja miten palvelijat olivat jättäneet kaikki ja liittyneet 
lakkolaisiin. Rouva kertoi m yöskin, että hänenkin asuntoonsa oli 
tullut joukko lakkolaisia, ja vaatinut palvelijan heti jättämään to i
m ensa ja yhtym ään lakkoon. Mutta hänen palvelijansa oli pol
kenut jalkaa ja sanonut, että hän on perheen jäsen, eikä siis 
yhdy heihin ja ajanut miehet pois. Rouva A:n palvelijattaren 
menettely oli rouvain mielestä kaunista ja uskollista, ja he päätti
vät, että ne heidän palvelijoistaan, jotka olivat käyneet kokouk
sissa, saavat m uuttaa heti, kun vaan saavat toisia tilalle.

Kuin rouva B. tuli kotiin, kertoi hän tietysti heti palveli
jalleen siitä suuresta raakuudesta, jota työväki oli osottanut rouva 
A:n kodissa, sekä siitä liikuttavasta jalomielisyydestä, jota palveli
jatar siellä oli osoittanut emäntäänsä kohtaan. Sattui sitten niin, 
että rouva B:n palvelija joutui vielä sam ana päivänä käymään 
rouva Am kodissa asialla ja luonnollisesti kysyi miten nuo mie
het oikein olivat esiintyneet, ja hämmästyksekseen sai hän kuulla 
että rouva Am kodissa ei ollut käynyt yhtään miestä lakkoaikana 
vaatimassa palvelijaa lakkoon! Vaan tuota ei olisi saanut ilm oit
taa, koska kerran rouva A. oli sen sanonut, niin totta sen täytyi 
olla. Ja rouva A:n palvelija, joka tämän kerran, tosin tietämät
tään, uskalsi olla toista mieltä, sai nyt muuttaa. Lakon seurauk
set olivat kuten näkyy m onenlaiset, ja palvelijat joutuivat m uutta
maan muistakin syistä kuin osanotosta lakkoon.

O n syytetty palvelijoita siitä, että tyytym ättömät agiteeraavat 
tyytyväisten keskuudessa. Mutta saman virheen tulim m e huo
maamaan em ännissä itsessään lakkoaikana. Tyhm ä palvelija
kin sen näki. Toisten em äntien mielestä ei palvelijoille olisi 
annettava mitään myönnytyksiä. Itsenäisyys-halu oli heissä kapa
loonsa tukahutettava. H eidän pitäisi nähdä, kenen kanssa he 
ovat tekemisissä. Toiset taas olivat valmiit tekemään m yönny
tyksiä ja pitivät palvelijain lakon aikana esittämiä vaatimuksia 
kohtuullisina. Mutta luuletteko, että näm ä palvelijoiden vaati
m uksiin tyytyväiset saivat olla rauhassa noiden tyytym ättömien 
agitatsiooniita. Ei suinkaan, vaan yhteentörm äys siinä syntyi ja 
päättyipä tämä toisinaan niinkin, että entisistä ystävyksistä tuli 
vihamiehiä. Ja se olikin kenties parasta.

Suomen porvaristo on ylpeillyt erittäinkin siitä, että on 
saatu maallemme tuo niin tärkeä kokoontum is-, paino- ja lau
sunto-vapaus. Mutta näyttää siltä, kun ei tuo  kokoontum isvapaus 
kuuluisikaan työväelle. Ainakin palvelijoita estetään kaikin tavoin 
liittymästä yhdistyksiin; niinpä Em äntäliiton johtavat henkilöt
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kysyvät tavan takaa palvelijoiltaan, jos he ovat ruvenneet jäseneksi 
yhdistykseen, uhaten samalla, että jos ovat vaan jäseninä siellä, 
saavat heti muuttaa. Eräs heistä sanoi, että palvelija ei saa kuu
lua m uuhun puolueeseen kuin siihen, johon isäntäväkensä kuu
luu! —  —  —  eikä liittyä m uuhun yhdistykseen kuin siihen, 
jota isäntäväkensä suosittaa. Em äntien toim enpiteet vaikuttavat 
kuitenkin toisin, kuin em ännät ovat tarkoittaneet. Palvelustytöt,, 
jotka ennen olivat välinpitäm ättöm iä yhdistystoim innalle, ovat 
nyt yhä suurem m assa määrässä ruvenneet sitä harrastamaan ja 
liittyneet yhdistyksen jäseniksi. Se vaino, jonka alaiseksi osa 
heidän tovereistaan joutui, herätti heissä uinuvan toveruushengen,, 
joka on ensimäinen ehto yhteistyön menestymiselle. Tästä tove
ruushengen herättämisestä saam m e olla kiitollisia, sillä sen avulla 
on  toivoa saada kehitystyö palvelijattarien keskuudessa suurem 
paan vauhtiin. Suurlakko-viikon seurauksista edistyi palvelijatta
rien edistyspyrinnöt enem m än kuin rauhallisissa oloissa kym m e
nen vuoden työ olisi voinut niitä edistää, ja siitä kiitos emäntiem 
kiihkeälle agitatsioonille».

Täm än jälkeen ilmestyi Hufv.-n kysymystä koskeva periaat
teellisempi kirjoitus otsikolla:

K Kun sosialismi tunkeutuu koteihimme.

Olisi suoraa hulluutta olla ottam atta sosialismia huomioon aset- 
taessam nie tulevaisuuden kodin silmiemme eteen. Niinkuin se tart
tuu yhteiskuntaan, niin se myös tarttuu pienoisyhteiskuntaan — kotiin. 
Kodeissa ovat myöskin ne kaksi tekijää, jotka tarvitaan synnyttämään: 
sosialism in: työnantajat ja työntekijät, isännät ja käskettävät. Kukaties 
täälläkin tullaan taistelem aan vallasta, jos ei, jo ta me kaikki toivomme 
sekä suuressa että pienessä yhteiskunnassa taistelun aihetta voida, 
tasoittaa terveellä ja rauhallisella kehityksellä. Täm än pitäisi voida 
tapahtua jos m olemm in puolin hyvän tahdon ja terveen järjen neuvot: 
otetaan huomioon.

Löytyy erilaisia m enettelytapoja sosialismin vastustamiseksi, mutta 
järkevälle kehitykselle perustettua sosialism ia ei kukaan o ikeudentun- 
toinen ihminen voi katsella epäilyksellä. Sosialismi vapautettuna kai
kesta m urrosajan erehdyksistä ja yksityisestä hum buugista ja seikkailu- 
halusta, joka nykyään piiloutuu sosialisminimen alle, on se kaunis 
tulevaisuuden pääm äärä, jonka eteen voi työskennellä.

Kun tässä liikkeessä, ikävä kyllä, varsin helposti esiintyy vilpil
lisyyttä, on välttäm ätöntä, että yhä enempi ollaan varovaisia, niin että 
täm ä liike pidetään m ahdollisten rajain sisällä. Voidaan tosin ajatella 
että kun liike on pohjaltaan hyvä, niin se itsestään vähitellen puhdis
tautuu kuonasta, joten on annettava sen estäm ättä kiitää eteenpäin..
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M utta senlaisessa eteenpäin syöksyssä joutuu vuosisatojen kehitys huk
kaan, sillä se muoto mikä sosialismilla nykyään on, ei ole oikeuden 
vaatimista kaikille, vaan vallan tavoittelua ruumiillisen työn tekijöille.
Siten ei tietoisuus ja sivistys, vaan raaka voima ottaisi ohjaksia. Että 
täm ä toisi hirveän ja varmasti onnettom an taka-askeleen, on helppo 
nähdä. Toista on, jos sivistyksen ankaruudella ja suuremmalla koke- !
Hiuksella ohjataan sosialismi oikealle kehityksen luonnolliselle tielle, 
jossa pian, kun kunnioitettaisiin toisten oikeuksia päästäisi päämäärään.

Voidaksemme sosialismia vastustaa, täytyy meidän omistaa ei 
ainoastaan sivistyksen voimaa, vaan meidän täytyy voida asettua riip
pumattom aan asem aan raa’an voiman kohtuuttom iin vaatimuksiin ja 
hyökkäyksiin nähden.

Suurimm assa yhteiskunnassa, tehdaslaitoksissa y. m. ei sivisty
neiden ehkä aina onnistu tunkeutua väliin, silloin voi tapahtua, että 
liikkeet voivat kukistua arvaam attomaksi, ehkä korvaamattomaksi vahin
goksi ennen kaikkea harhaanjohdetuille, jotka taitam attom uudessaan ovat 
onnettom uuden aiheuttaneet. M utta pienoisyhteiskunnassa — kodissa 
pitää sivistyneen naisen voida astua väliin, ja  murrosaikana itse hoitaa 
kotia, niin ettei se minkään riippum attom uuden kautta tule pahoitetuksi 
antam aan raakuudelle ylivaltaa.

Ensim äisen askeleen kotia kohden on sosialismi ottanut sillä että 
palvelijaliitto on pääkaupungissa esittänyt vaatimuksia vapaa-aikaan, 
alimpaan palkkaan y. m. nähden.

Toistaiseksi on täm ä kuitenkin ollut ainoastaan ehdotus ja pal
velijat näkyvät ylimalkaan olevan taipuvaisia kulkemaan tyynen kehi
tyksen tietä. Toivottavaa olisi, että emäntä- ja palvelijayhdistykset 
voisivat yhteistoiminnalla siinä suhteessa tulla hyviin tuloksiin.

Me em ännät voimme olla vakuutettuja siitä, että ensimäistä aske- 1
letta pian seuraa useam pia; sen vuoksi pitää meidän olla valmiita teke
mään myönnytyksiä silloin kun vaatim ukset ovat oikeutettuja, mutta 
myöskin asettaa itsemme riippum attomiksi m ahdottom uuksien ja uh 
kauksien varalta.

Me voimme esim. ajatella, että norm aalityöpäivä palvelijoille 
m äärätään 10 tunniksi. Tällöin ei tulisi mitään raskaampia taloustöitä 
ruumiillisesti heikomman em ännän tehtäväksi, m utta suurin osa kodeista 
tulisi silloin sivistyneen em ännän ja tyttärien suoranaisen hoidon alai
seksi, joka olisi onneksi kodille. Voitaisi myöskin järjestää siten, että 
yksi iltapäivä viikossa määrättäisi palvelijoille omia käsitöitä varten 
tai vissejä kursseja varten, m utta ei suinkaan ehdottom an vapauden 
käyttöön, laiskottelemiseen ja vetelehtimiseen, sillä tuskin voidaan sitä 
terveellä järjellä katsoa sopivaksi, että niinkin karussa maassa kuin 
meidän maa, jossa kaikkien voimien täytyy olla työssä, voidaksemme 
edes jossain määrin olla tasaväkisiä muiden s iv istyskansat kanssa, 
suuri osa väestöä tuhlaa puolipäivää enemm än viikossa kuin muissa 
sivistysmaissa. Jos senlaista laiskurin eläm ää tahdotaan toteuttaa, olisi 
parasta heti palata vanhaan aikaan, jolloin suom alaiset karhun tavoin 
makasivat puolitalvea uunilla ja jolloin tyydyttiin parkkileipään.

Ei myöskään sivistyneet kodit voi hyväksyä senlaista pakkoa, 
ettei vapaita sopimuksia saataisi tehdä yksityisten henkilöiden kanssa, 
sillä vaikka norm aalityöpäivä ja normaalipalkka saataisiinkin käytäntöön 
ovat olot kodeissa niin erilaisia, että erilaiset sopim ukset ovat aina 
-välttämättömiä, erittäinkin lasten, sairaiden ja vanhuksien tähden.
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Toinen painostus, jonka yhdistykset näkyvät olevan taipuvaisia 
kohdistam aan yksityisiin, ja jota vastaan jokaisen oikeudentuntoisen 
täytyy asettua, on vaatimus, että jokaisen täytyy liittyä yhdistykseen 
saadakseen työtä. Täm ä 0 11 mitä oikeudetonta henkilöllisen vapauden 
sortoa ja yksilön työn- ja elatuksensaannin rajotusta. Toista on, jos 
yhdistys voi asettaa siten, että sen jäsenet nauttivat senlaista arvoa, 
että työnantajista mieluummin käyttää vain heitä.

Löytyy niin monia päivänkysymyksiä, joissa yhteentörm äyksiä 
voi tapahtua työnantajan ja työntekijän välillä kodissa, m utta jota enempi 
jokainen 0 11 varustettu niitä vastaan, sitä suurem m at toiveet ovat rau
halliselle kehitykselle.

Valmistumattomana ei saa yksikään sivistynyt em äntä olla. O le t
takaamme esim. että osa palvelijoista joko syystä tai toisesta kiihote
taan lakkoon. Seisomilleko me sivistyneet em ännät silloin niin saa
mattomina, että emme edes lyhyenä aikana kykene kotiamme hoitamaan. 
Senlaista ei saa koskaan tapahtua, ja jokaisen terveen emännän, joka 
tietää ettei hän tarpeen vaatiessa kykenisi itse kotiaan hoitamaan, keit
täm ään ruokaa, leipomaan, pesem ään pyykkiä ja kuuraam aan välttä
mättöm im piä, hän ei saisi antaa päivääkään kulua niitä opettelem atta. 
Myöskin nuorten tyttöjen tulisi opetella noita kodille niin välttäm ättö
miä töitä, jotta he tarpeen vaatiessa voisivat olla apuna.

Huolim atta mistään lakosta, on palvelijoilla tietoisuus siitä, ettei 
hän ole välttäm ätön, hyvä keino yksimielisyyttä vastaan. Jos sivistynyt 
nainen todella tahtoo työskennellä sosialisen uudistuksen eteen yhteis
kunnan heikompain hyväksi, täytyy hänen useim m issa kodeissa valmis
tautua ottam aan useim pia käytännöllisiä töitä kun tähän saakka. Ja 
kodit eivät tästä suinkaan kadottaisi. Amerikassa on tavallista, että 
porvarillisissa perheissä em äntä huolehtii suurim m alta osalta talouden 
hoidosta, sam oin Saksassa ja Tanskassa. Joskin vanhain kotien on 
vaikea mukautua uusiin oloihin, pitäisi nuorien, jotka nyt alottavat 
perhe-eläm ää, heti ensi hetkestä alkaen ottaman esimerkkiä yllämaini
tuista m aista ja heidän terveestä ja onnellisesta perhe-eläm ästään. Ei 
suinkaan voida moittia m eidän sivistyneitä nuoria naisiam me siitä, että 
heillä olisi taipum usta näytellä kedon kukkasia, päinvastoin he työsken
televät ylimalkaan sangen tarmokkaasti, mutta se on ajatustyötä, joka 
0 11 suuressa määrin estänyt sitä käytännöllistä työtä, joka on välttäm ä
tön kodeissa. Korkealle kehittynyt kouluopetus on suureksi osaksi 
syynä tähän yksipuolisuuteen. Toivottava on, että koulu-uudistuksessa 
otetaan käytännöllinen puoli enempi huomioon. Jos ei käytännöllistä 
puolta voitaisikaan sovelluttaa kouluihin, pitäisi sovelluttam alla vapaa-' 
aikoja ja antamalla kohtuullisesti kotityötä, varattam an lapsille aikaa 
■ottaa osaa kotitoimiin.

Kuta enempi sivistyneet omaavat käytännöllistä kykyä, sitä suu
remmalla tyyneydellä ja joutuisuudella voidaan terveellisiä sosialisia 
uudistuksia toteuttaa.

M . AL

Ylläolevan johdosta oli »Palveiijatarlelidetis» kesäkuun n u 
m erossa v. 1906 seuraava selostava vastaus:
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»KUN SOSIALISMI T U N K EU TU U  KOTEIHIM M E.

H ufvudstadsbladetissa mo 108 kirjoittaa nimimerkki M. N. 
kirjoituksen ylläolevalla otsakkeella, jossa hän aluksi väittää että 
luonnonlain  m ukaan täytyy sosialismin m yöskin tunkeutua siihen 
pienoisyhteiskuntaan, jota kutsutaan kodiksi, koska siellä kerran 
löytyy siihen tarvittavat ainekset, työnantajat ja työntekijät, isäntä
väki ja palvelijat. Ja M. N. otaksuu myöskin, että kodeissa tu l
laan vallasta taistelemaan, jos ei kummaltakin puolelta koiteta 
johtaa liikettä kehityksen oikealle tolalle. Samalla kun hän 
otaksuu, että palvelijat voisivat saada 10 tuntisen työpäivän 
käytäntöön, niin ei silloin kuitenkaan mitään raskaimpia töitä 
tarvitse jäädä ruum iillisesti heikom m an em ännän tehtäväksi, vaan 
ainoastaan kodin sisäinen järjestäminen, josta toim enpiteestä olisi 
kodeille ainoastaan hyötyä. Vielä hän erittäin kehoittaa emäntiä 
opettelem aan  kotitöitä, jos eivät sitä osaa, ja että opettaisivat vielä 
tyttärensäkin.

Me olem m e aivan yhtä mieltä M. N. kanssa siitä, että 
em äntien ja tyttärien olisi välttämättä opeteltava taloustoimia. 
Nykyaikana on, ikävä kyllä, hyvin paljon sellaisia emäntiä, jotka 
eivät ole koskaan elämässään panneet kortta ristiin taloustoim ien 
alalla, m uuta kuin antam alla käskyjään. Tästä taloustoim ien tu n 
tem attom uudesta johtuukin, että emäntä, joka ei koskaan ole itse 
tehnyt ruum iillista työtä, ei m yöskään osaa arvostella miten voi
mia kuluttavaa ja väsyttävää se on. M. N. sanoo myöskin, että 
em ännät ovat ruum iillisesti heikom m at. Hän on siis vielä siinä 
vanhassa uskossa, että Jum ala jo luodessaan on m äärännyt yhden 
luokan herrasväeksi ja koska ei herrasväen tarvitse tehdä työtä, 
eivät he siis ole tarvinneet niin vahvaa ruum istakaan, vaan palve
lija on sen ajatuksen mukaan luotu erityisen vahvaruum iiseksi ja 
hermoiseksi.

En olisi tähän sanaan takertunut m uutoin, m utta sama
ajatus on vallalla yleensä em ännissä; luullaan, että palvelijan täy
tyy jaksaa, onhan hän palvelijatar, joka ei saa väsyä, ja sitä paitsi
on hän jo luotu sitä tarkoitusta varten. Jos nyt M. N. tahtoisi
vertailla em äntien ja palvelijain terveyden tilaa yleensä, ottamatta
lukuun äiteyden aikaa, niin täytyy kai myöntää, että useam m at 
palvelijat lähennellessään neljääkymmentä ovat jo vanhoja, kuih
tuneita, jota vastoin em äntä useissa tapauksissa on vielä kukois
tava ja täysissä voimissa. Ja voitteko hyvä M. N. tietää •niistä 
tämä jo h tu u ?  Se joh tuu  siitä, että palvelevan luokan terveys 
m urretaan usein jo lapsuusaikana liian raskaalla työllä. Täytyy
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hän useim pain alkaa uransa 8 — 12 vuotiaina, ja eipä aina isäntä
väki surkuttele pienen palvelustytön terveyttä, saahan niitä toisia, 
jos yksi sattuu sairastum aan. Työ 0 11 palveluksessa myöskin 
useamm issa paikoin voim ia kysyvää, kun palvelee vuoden to i
sensa jälkeen ilman mitään lepoa tai virkistystä, ilman mitään 
toivoa tulevaisuudesta; jos tunteekin itsensä liian rasittuneeksi, ei 
voi jättää itseään silti vapaaksi, koska ei ole siihen varaa. Näin 
tapahtuu, että terveys, jota olisi voinut varallisuuden avulla yllä
pitää, nyt täytyy varallisuuden puutteessa murtua.

M. N. kehoittaa Suom en emäntiä seuraam aan em äntien esi
merkkiä Amerikassa, Saksassa ja Tanskassa, jossa em äntä itse ottaa 
osaa perheen töihin tuntuvalla tavalla. Täten hän tunnustaa, 
että em ännät ylläm ainituissa maissa ovat käytännöllisem piä kuin 
em ännät ylimalkaan ovat meillä. Täm ä selvittää sen seikan että 
saksalainen ja tanskalainen em äntä voi tulla toim een vähemmällä 
palvelusvoim alla kuin mitä meillä on tavallista. Tähän saakka 
ovat em ännät yksinom aan antaneet tästä tunnustuksen Saksan ja 
Tanskan palvelijoille, vaan M. N. mukaan on siitä kunniaa m yös
kin niiden maiden emännille.

Ettei em äntä itse, eikä liioin tyttärensä puutu  mihinkään 
ruum iilliseen työhön, tuo palveluskansalle ikäviä seurauksia aineel- 
lisessakin suhteessa. Kun joku säätyluokkaan kuuluva perhe jo u 
tuu huonoon  taloudelliseen asemaan, niin ettei ole penniä, jolla 
palvelijatarta paikkaisi, niin täytyy kaikista huolim atta ottaa pal
velija, koska ei emäntä eivätkä tyttäret ole tottuneet taloustöihin 
ja sitäpaitsi pitävät ruum iillista työtä häpeänä. Vaan entäs ne 
onnettom at palvelijat, jotka joutuvat tällaiseen köyhään perheeseen. 
Ensiksikin he eivät saa ruokaa riittäm ään asti ja toiseksi eivät saa 
palkkaa, kauppapuodista lähetetään hakemaan velaksi ja saa hävyt
töm yyksiä kuulla kaikkialla, vieläpä tahtovat kauppiaat pakottaa 
toisinaan palvelijan maksamaan »herrasväelleen» ottam ansa lainan.

T oivom m e M. N. kanssa, palvelijatarkysymyksen ratkaisun 
vuoksi hartaasti, että kaikki n. k. säätyluokan naiset »opettelevat» 
jo  tänä kesänä työntekoa, sillä silloin voi palvelijakin helpom m in 
saada kesälomaa».

PALVELIJAT VAATIVAT PALKKAUSSÄÄNTÖÄ 
KUM OTTAVAKSI.

Yhdistyksessä oli monasti keskusteltu voimassa olevasta 
palkkaussäännöstä, sen epäinhim illisistä määräyksistä. Siinä anne
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taan  isännille oikeus vieläpä ruum iillisen kurituksenkin antam i
seen alaikäisille palkollisilleen, tehdään vuosipalvelus pakolliseksi 
y, m. Yleinen palvelijain edustajakokous oli päättänyt, että palk- 
kaussääntö on kum ottava. Tärnän johdosta ryhtyivät em ännät 
vaatimaan, että palkkaussääntöä, jota kaupungeissa ei yleensä enää 
noudateta vuosipalvelukseen nähden, olisi lain ankaruudella vaa
dittava noudatettavaksi.

T am m ikuun kokouksessaan v. 1907 käsitteli Helsingin 
Em äntäliitto palkoliiskysymystä. Kokousuutisessa sanotaan:

»Palvelukseen otetaan vuodeksi, on vähintään tehtävä puolen vuo
den sitoum us. Vasta-alkavat, jotka eivät ole am m attikoulua käyneet, 
otetaan, jos heillä on oikein hyvä koulutodistus, ja jos emäntä tahtoo 
ottaa hänet oppiin vuosipalvelukseen, josta ensimäinen puoli tulee olla 
ilman palkkaa ja jälkim äiseltä annettaisi — 10 mk. kuukaudessa. Sa
m assa kokouksessa taas uudestaan muistutettiin, että em ännät ovat 
15 mk. sakon uhalla velvoitetut vetäm ään ristin palvelijansa ulospalvel- 
lun päästökirjan ylitse.»

Em äntäyhdistyksen päätöksen johdosta päätti yhdistys kutsua 
yleisen palvelijain kokouksen, joka pidettiin ylioppilastalon juhla
salissa 4 p. maalisk. 1907. Kokouksessa, jossa oli osanottajia 
avara sali aivan täynnä, päätettiin emäntäliiton päätöksen johdosta 
seuraavaa:

»1) Palkollissääntö on kokonaan kumottava ja vuosipalve
lus lopetettava, sekä vapaa kuukausisopim us sallittava niin maalla 
kuin kaupungeissa.

2) Työpäivä on rajoitettava 10 tuntiin ; yksi arki-ilta on 
oleva vapaa sekä joka toinen pyhä aamu- ja toinen koko iltapäi
vän klo 4 alkaen.

Kesällä vähintäin puoli vuotta palvelleelle viikko, pitemmän 
aikaa talossa olleelle vähintäin 2 viikkoa vapaata täydellä palkalla.

3) Palkkaa vasta-alkaville palvelijoille m aksettakoon ensi 
vuonna 15 mk., toisena 17 ja kolm antena vuonna 20 mk. kuussa. 
Kolme vuotta palvelleen, joka katsottanee täysin palvelleeksi, alin 
palkka olkoon 25 mk. kuukaudelta.

4) Ilman palkkaa älköön yksityisillä olko oikeus pitää 
palvelijaa oppilaan nimellä. A inoastaan järjestetyille am m atti
kouluille on tämä oikeus sallittava».

Päätöksen johdosta syntyi Em äntäliiton sihteerin ja yhdistyk
sem m e puheenjohtajan välillä seuraava väittely. Hufv. n:ssa 70 oli:
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■>Palvelijakysymyksestä.

Palvelijain kokous maalisk. 4 päivänä, joka oli kokoonkutsuttu 
Emäntäliiton päätöksen johdosta ottaa palvelijoita vuosipalvelukseen, 
lausui jyrkän paheksum isensa Emäntäliiton epäinhimillisen päätöksen 
johdosta, jolla koetetaan pakottaa palvelijoita tyytymään kohtaloonsa.. 
Niin kerrottiin kokousuutisessa.

Emäntäliitto ei ole koskaan tehnyt senlaista päätöstä, että palveli
jat pakotettaisi ottamaan vuosipalvelusta. Se olisi yhtä käsittäm ätöntä 
kun m ahdotonta toteuttaa. M utta em ännät katsovat, että ne palvelijat, 
jotka käyttäytyvät siten, että heitä mieluusti pidetään paikassaan useam 
pia vuosia, ovat hyviä palvelijoita, kun sitä vastoin ne, jotka yhä muut
tavat paikasta toiseen, ovat huonom paa lajia. Palvelija tarvitsee pi
tem m än ajan ennenkuin hän täydellisesti ehtii perehtyä talon tapoihin 
ja vaatimuksiin. Samoin tarvitsee emäntä aikaa oppiakseen tuntem aan 
palvelijansa hyvät puolet, jotka eivät aina ensi kuukausina näyttäydy. 
Sittenkun emäntä ja palvelija ovat molemmin puolin oppineet tuntem aan 
toisensa, tapahtuu että he hyvin viihtyvät yhdessä, kun sitä vastoin ko
dikkuus kärsii yhtäm ittaisesta m uuttam isesta, eikä myöskään se palvelija,, 
joka ainoastaan kuukauden tai pari viihtyy paikassaan, voi koskaan 
tuntea sitä siunaavaa vaikutusta mikä on kodilla, joka suojelee ja huo
lehtii hänestä. Vielä vähemmin ehtii hän oppia mitään täsmällisyyttä 
palveluksessaan, sillä kellä emännällä 0 1 1 aikaa ja halua joka kuukausi 
opettaa uutta palvelijaa.

N äiden epäkohtain perusteella lausui osa emäntiä toivom ukse
naan, että pestaus pitemm äksi aikaa, aluksi esimerkiksi puoleksi vuotta 
tulisi yleiseksi. Täm ä todellisesti edistäisi niinhyvin palvelijain kun 
kotien parasta.

Näm ä Emäntäliiton kokouksessa lausutut näkökohdat ja toivo
mukset, jotka jokaisen ajattelevan ihmisen täytyy katsoa järkeviksi, eivät 
olisi aiheuttaneet »ankaraa vastalausetta» palvelijoilta, jos heitä ei olisi 
kiihotettu näkemään em ännissään vihollisiaan, eikä ystäviänsä, kasvatta
jiansa ja suojelijoitansa. Senlainen kiihotus on todellista myrkkyä ko
deille, joiden pitäisi olem an vapaita siitä luokkataistelusta jota, ikävä 
kyllä, nykyään käydään yhteiskunnassa.

Emäntäliiton antam an määräyksen mukaan
Sihteeri».

S .Vastaus Em äntäliiton sihteerille.

Hufvudst. mossa 7 011 Em äntäliiton sihteeriltä kirjoitus, jossa 
hän tahtoo pestä Em äntäliiton puhtaaksi koko vuosipalvelus- 
kysymyksestä. Kirjoitus on kum m inkin aivan epäjohdon
mukainen. Loppu kum oaa alkuosan. O lin toki odottanut asial
lisempaa vastausta. Sihteeri sanoo, että »Emäntäliitto ei ole 
koskaan tehnyt päätöstä pakottaakseen palvelijoita ottam aan vuosi- 
palvelusta, ja että se olisi m ahdoton toteuttaa». Saman kirjoi
tuksen lopussa hän kuitenkin tunnustaa, että »osa em ännistä lau
sui, että olisi toivottavaa, että pestattaisi palvelijat pitemmäksi
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aikaa, aluksi puoleksi vuotta». Ja tämä lausunto ei ole sihtee
rin mielestä »epäinhim illinen». Hän jatkaa: »näm ä Em äntäliiton 
kokouksessa lausutut näkökohdat ja toivom ukset, jotka jokaisen 
ihmisen täytyy pitää järkevinä». Sihteeri siis tunnustaa, että he 
ovat keskustelleet vuosipalveluksen käytäntöön ottamisesta. Emäntä- 
liiton kokousuutisessa lausuttiin, »että pestattaisi esimerkiksi p u o 
leksi vuodeksi tai koko vuodeksi.» Sihteeri sanoo kirjoituksessaan, 
että »se olisi m ahdotonta toteuttaa». Miten näin ollen voi ym 
märtää kirjoittajaa. Liiton puheenjohtaja professorska Schybergson 
huom autti kyllä, että liitto ei ole vielä tehnyt asiasta päätöstä. 
Toivom m e päätöksen täm än jälkeen tulevan toisenlaiseksi.

Emäntäliitto »Hennnet» on kuten lehdistä on näkynyt teh
nyt aivan samallaisen päätöksen vuosipalveluksesta, vieläpä m en
nyt etemmäksi siinä, että ehdottaa vasta-alkavia oppilaan nimellä 
pidettäviksi pvolivuotta —  ilman palkkaa. En tiedä miten pal
jon näillä m olem m illa yhdistyksillä on yhtenäistä, m utta ainakin 
palvelijain järjestäytymistä vastustavat molemmat. Em äntäliitto 
»Hem m et» viim e kokousuutisessa mainittiin että kokouksessa oli 
tämän yhteydessä m uistutettu palkkauslain 32 §, jossa 15 mk. 
sakon uhalla velvoitetaan emäntää vetämään ristin palvelijansa 
ulospalveltujen todistuksien ylitse.

Vielä sanoo sihteeri kirjoituksessaan: »jota vastoin ne, jotka 
yhtäpäätä m uuttavat paikasta toiseen ovat huonoja palvelijoita». 
Syy m uuttoon on siis yksinom aan palvelijoissa. Saman ajatuksen 
kuulin  lausuttavan Em äntäliitossa sen perustam isvuosina. Silloin 
sanottiin »kun kerran on emäntä, kyllä hän tietää mitä tekee».

»Emäntäliiton sihteeri vastaa uudestaan.

Minulle osoittam assanne kirjoituksessa moititte Te Einäntäliittoa 
epäjohdonm ukaisuudesta, vaikka ette itse näy osaavan erottaa pakko
keinoa vapaasta sopim uksesta. Ja kuitenkin on Emäntäliitto lausunut 
ainoastaan toivomuksen, että taas tulisi tavaksi, että molemm in puoli
sella vapaalla sopimuksella palvelijat pestattaisi pitemmäksi aikaa kun 
kuukaudeksi. Täm än kautta päästäisi yhteistyöhön, joka on välttäm ä
tön kodin rauhalliselle kehitykselle. Sehän on selvää, että jos emäntä 
ja  palvelija vapaaehtoisesti sitoutuvat työskentelem ään yhdessä pitem
män ajan, esimerkiksi puoli vuotta, niin he molemmilta puolin tekevät 
palaansa, niin että yhteistyö ja yhteisymmärrys saadaan aikaan. Silloin 
he koettavat ottaa toisiansa enem pi huomioon sekä oppivat antam aan 
arvoa toistensa työlle ia hyvälle tahdolle.

Nykyään on yleistä, että palvelija pienem mästäkin muistutuksesta 
•vastaa nenäkkäästi, vieläpä uhkaa kuukauden lopussa m uuttaa. Mel
kein yhtä tavallista on, että emäntä tyytymättömänä nuoren palveli
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jansa taitam attom uuteen tai huolim attom uuteen kiihottuneessa m ielen
tilassa sanoo hänet ylös ajattelematta, että suurem m alla kärsivällisyy
dellä ja ymmärryksellä olisi ehkä voinut kasvattaa hänestä kunnollisen 
velvollisuuksiensa täyttäjän kodissa. Tänlaista menettelyä katsomme 
me em ännät onnettom uudeksi molemmille puolueille, jonka vuoksi toi
vomm e asian uudestaan järjestämistä.

Te sen sijaan pidätte tänlaisia ylössanomisia palvelijain viihty- 
myksen kannalta erittäin toivottavina, koskapa niin innokkaasti agitee- 
raatte vuosipalvelusta vastaan. Ettekö todellakaan jaksa käsittää, mihin 
onnettom aan asem aan ja mielentilaan Te saatatte palvelijat ja miten 
epämiellyttävä tapa on pienem mästäkin tyytymättömyydestä joko yh
deltä tai toiselta puolelta heti tarttua ylössanom iseen.

Että on järjettöm iä, aivan liian vaativia emäntiä, ei kukaan tah
tone kieltää, ja juuri sentähden Emäntäliiton yhtenä tehtävänä on kes
kustella m. m., miten sopivammilla keinoilla saataisi aikaan yhteisym
märrys, joka perustuisi emäntäin ja palvelijain oikeuksiin ja velvolli
suuksiin. Siten toivomme epäkohtien lopultakin selvenevän. M utta se 
ei tapahdu käden käänteessä. Ja  kaikkein vähimmin se tapahtuu siten, 
että palvelijoita opetetaan yksinomaan vaatimaan suurem paa vapautta 
ja  korkeam paa palkkaa, ilman että heitä opetetaan ym m ärtäm ään, että 
heidän täytyy olla taitavia sekä velvollisuudentuntoisia tehtäviensä toi
mittamisessa.

Teidän agitationinne johtaa ehdottom asti siihen, että em ännät 
koittavat tulla toimeen niin vähillä palvelijoilla kuin mahdollista, jolloin 
vaativam m at jäävät paikatta. Mihin he joutuvat sen kai Te tiedätte.

Kaiken yhteiskuntakehityksen tulee kulkea vähitellen, koska sen 
täytyy rakentua ihmisien johtoon ja voimaan. Sisäinen parantuminen, 
jos ei vapautta tahdota, johdattaa mielivaltaan, sekasortoon ja siitä seu- 
raavaan taantum ukseen, on totuus, jota monien nykyajan yhteiskunta- 
uudistajain on vaikea käsittää, ja kuitenkin on se horjum aton sosiaali
nen totuus, jota ei voida ylimielisesti sivuuttaa.

Emäntäliiton sihteeri».

„ Vastaus edelliseen.

Hufv. n:ssa 141 on Em äntäliiton sihteeri väittänyt, että 
en ole käsittänyt pakkokeinon ja vapaaehtoisen sopim uksen väliä 
ja että Emäntäliitto on lausunut ainoastaan toivom uksen vuösi- 
palveluksesta. Mitä m uuta he olisivat voineet tehdä? Sitäpaitsi 
on sopim us em ännän ja palvelijan välillä tulkittu vapaaehtoiseksi 
silloinkin kun laki määrää vankeusrangaistuksen niille, jotka eivät 
tahdo alistua pakkopaivelukseen. Erittäin valaiseva on se sihtee
rin  lausunto, että vasta sitten kun saadaan aikaan lainvoimainen 
vapaasopim us, esimerkiksi puolen vuoden, vasta silloin on em äntä 
levollinen sovinnollisesta yhteistyöstä kodissa, sillä sinä aikana 
voi ajattelematon kiusanteko rauhallisesti jatkua, sillä palvelija on 
sidottu  — lailla.
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Sihteeri ei näy ollenkaan tuntevan palvelijattarien toimialaa, 
koska hän sanoo, että meidän ainoana tehtävänäm m e on opettaa 
palvelijoita vaatimaan suurem paa vapautta ja korkeaa palkkaa ilman 
että heitä opetettaisi käsittämään että heidän täytyy olla taitavia siinä 
am m atissa minkä ovat ottaneet tehtäväkseen. H än ei ole edes 
kuullut, että palvelijataryhdistys on usein keskustellut am m atti
koulun välttämättömyydestä, sekä että sitä varten on olemassa 
pieni pohjarahasto, jonka hyväksi parhaillaan valmistellaan arpajai
sia; että palvelijain työ tässä suhteessa menee vitkallisesti eteenpäin, 
voi ymmärtää ainoastaan se, joka tuntee heidän olosuhteitansa.

Sihteeri sanoo vielä, että allekirjoittaneen agitatiooni vie 
siihen, että em ännät koittavat tulla toim een niin vähillä palveli
joilla kun mahdollista. Palvelijat tietävät varsin hyvin että osa 
em äntiä on jo kauvan, aivan sihteerin sanain mukaan, harjoitta
nut kostoa, mutta toisella tavalla kuin sihteeri sanoo, nimittäin, 
että kahden henkilön työ kodissa säilytetään yhdelle henkilölle, 
tai mikä pahem pi puolikasvaneen tytön harteille (emännät sen 
pahem pi eivät ole itse ryhtyneet työhön). M uutam at sitkeim mät 
em ännät ovat koittaneet tyttäriensä tai jonkun m adam in avulla 
tulla toimeen, m utta ovat m uutam an viikon kuluttua siirtyneet 
vanhaan järjestelmään, koska apurit tekivät lakon. Heiltä lop
puivat voimat. Sairaalani päiväkirjat ja lääkärein m uistiinpanot 
puhuvat tästä puolesta synkkää kieltään. Senlainen 0 11 niiden 
palkka, jotka nöyrästi tekevät mitä em ännät vaativat. M inne he 
sitten joutuvat, pitäisi »Teidän tietämän».

Toiset kohdat sihteerin kirjoituksessa eivät ansaitse vastausta».-

PALVELIJAT VAATIVAT SUOJELUSLAKIA.

Yhdistyksessä oli usein ollut keskustelun aiheena alaikäisten 
palvelijain asema. Yleensä oltiin sitä mieltä, että palvelijain alin 
ikäraja olisi laissa määrättävä samaan tapaan kun teollisuusalalla. 
Palvelijain yleisessä edustajakokouksessa v. 1909 käsiteltiinkin 
kysymystä ja siinä päätettiin vaatia palvelijoille sam ansuuntaista 
suojeluslakia kuin teollisuusalalla.

Kysymyksen johdosta toim eenpanivat Palvelijataryhdistys ja 
H. T. Y. Palvelijatarosasto yleisen palvelijain kokouksen tam m i
kuun 25 p. v. 1910. Kokous, jossa oli toistatuhatta palvelijaa, 
hyväksyi seuraavan lausunnon:

»Kokous lausuu että palvelija-ammattilaiset ovat tunnustet
tavat lain edessä saman arvoiseksi kuin m uutkin kansalaiset, ja
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että lain on turvattava palvelijain työvoim an väärin käyttöä sa
malla tapaa kun teollisuusväestön, se on erikoisella suojeluslailla. 
Kokous lausuu toivom uksenaan, että sosialidemokratisen eduskunta
ryhm än on koetettava vaikuttaa niin että saadaan palvelijoille 
erikoinen suojeluslaki, jossa:

1) alin ikäraja palvelukseen otettaissa olisi määrättävä 15 
vuotta, ja että 15— 17 palvelijoilla työpäivä ei saisi olla 6 tuntia 
eikä 17— 19 vuotiaan 8 tuntia pitempi sekä että alaikäisellä ei 
saa teettää niin raskaita töitä, että siitä olisi vaaraa hänen ter
veydelleen ;

2) 19 vuotta täyttäneen palvelijan työpäivä ei saa olla 10 
tuntia pitempi, järjestettynä siten, että työ ei saa alkaa ennen klo 
7 aamulla, eikä jatkua jälkeen klo 8 illalla;

3) ylityöstä 0 11 maksettava 40 p. tunnilta;
4) sunnuntaisin on palvelijan saatava vapaata joka toinen 

aamu- ja joka toinen iltapäivällä.
Pyhätyö supistettava vähintään 6 tuntiin;
5) jos on välttämätöntä erikoistapauksissa olla työssä yöllä, 

on palvelijan saatava vastaava lepoaika päivällä;
6) kesälepoa on palvelijoille, jotka ovat vähintään puoli 

vuotta perheessä palvelleet, annettava kaksi viikkoa täydellä palkalla.»
Että näin pitkälle menevien vaatimusten esittäminen herätti 

huom iota oli luonnollista, ja kaksi päivää m yöhem m in olikin 
Hufv. heti kirjoitus osotettu personallisesti Miina Sillanpäälle, 
m utta kun asia koskee niin tärkeätä asiaa julkaisem m e tämänkin 
väittelyn:

»Palvelijakokouksen uutisen johdosta perjantain lehdessä, tahto i
sin kysyä kuinka Miina Sillanpää ja hänen kannattajansa luulevat per
heen emäntien monen lapsen kanssa tulevan toimeen, jos palvelijat 
tekevät työtä ainoastaan 6 —8 tuntia päivässä, ja kuinka me sitäpaitsi 
näinä kalliina aikoina voimme maksaa 40 p. ylityöstä. Kuinka minä ja 
moni muu minun kanssani, joilla on virka tai liike, jossa heidän on 
oltava suurin osa päivästä, voivat tarkastaa kuinka monta tuntia pal
velija työskentelee ja kuinka monta tuntia menee puhum iseen. Entä 
ne emännät, jotka ovat kotona. Onko tarkoitus, että he seisovat kello 
kourassa joka ison työn alkaessa ja lopetettaessa, jotta sitten voisivat 
laskea kaikki koko- ja puolitunnit yhteen? Eli aiotaanko ruoka- ja 
kahvitunnit laskea työaikaan.

Ei, esittäkää hyviä ja käytännöllisiä uudistuksia, niin me olemme 
mielellämme mukana niitä toteuttam assa, mutta älkää koittako estää 
niiden työhalua, joilla sitä vielä on, ja tehkö heitä semmoisilla ehdotuk
silla kun käsillä oleva laiskemmiksi ja hulttiomammiksi kun he. ennes
tään ovat. Kun minulla on hyviä palvelijoita, teen minä kaikki mitä 
voin ilahutiäakseni heitä ja koitan helpottaa heidän työtään minkä voin.
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Annan myös vapautta milloin tahansa he sitä pyytävät, eikä ole tä r
keitä tehtäviä. Minä olen varma, että jokainen sivistynyt emäntä te 
kee samoin.

Svenska».

Täm än lisäksi oli heti sen jälkeen:

»Vieläkin muutama sana Miina Sillanpäälle.

Aikaisemm assa lausunnossa ihmetteli »Svenska», onko em ännän 
seisottava kello kädessä saadakseen tietää milloin palvelija on tehnyt 
6 —8 eli 10 tuntisen työpäivänsä, m utta sillä asialla on toinenkin puo
lensa, joka painavammilla syillä puhuu sitä vastaan. Ja se on palveli
jain om alta näkökannalta. On paljon perheitä, ainakin m aaseudulla ja 
pikkukaupungeissa, jotka pitävät enempi palvelijoita kun välttäm ättä 
tarvitsevat. He voivat antaa näille työtä, m utta voivat myöskin pienillä 
m uutoksilla perheessä olla niitä ilman. Kumpaistako menettelyä he 
tulisivat noudattam aan teidän ehdottam illanne muutoksilla, tarvitsee 
tuskin ottaa huomioon. Nytkin on ainakin paikottain enem pi palveli
joita kun on paikkoja, ja nyt saa kumminkin sekä oppineet että oppi
m attom at paikkoja. Mutta jos tulisi vain muutamia työtunteja, niin
minä luulen, että silloin ainoastaan taitavat palvelijat saisivat paikkoja, 
sillä minä en luule, että kukaan em äntä ottaa palvelijaa 6 tunnin työ- 
ajalla, jos hän ei mitään osaa, joka meillä on tavallista. Pitääkö em än
nän käyttää nämä 6 tuntia palvelijan opettam iseen tai tehdä itse työt. 
Ainakin minä tekisin itse työni. Mitä minä silloin tekisin palvelijalla? 
On vissejä perheitä, jotka ovat pakoitettuja pitäm ään apulaista, jos
kin harvem pia kun ennen. Mutta, jotka täten saisivat paikkoja, olisi
vat vain m uutam at siihen suureen lukuun verraten, jotka jäisivät pai
katta. Minä luulen, että ne ovat palvelijat itse, jotka tästä uudistuksesta 
etupäässä tulisivat kärsimään. Onneksi heille ei tänlainen uudistus 
tule käytäntöön niin kauvan kun on suuri joukko niitä, jotka aivan tai
tam attom ina ovat pakoitettuja etsim ään itselleen palvelusta. Vaaditaan 
taitoa ja tottum usta, jotta m uutam assa tunnissa voi järjestää työnsä. 
Ei, antakaa meille kunnollisia ja hyviä palvelijoita, sillä myöskin em än
nät ovat oikeutettuja vaatimaan uudistuksia, — ja silloin voidaan työ
päivääkin lyhentää kun tarpeeton vitkastelu vältetään; me tulemme 
tyytyväisiksi palvelijoihimme ja he meihin.

Pikkukaupungin Martta. >»

Tähän vastasi Miina Sillanpää:

„Vastaus nim im erkille „Svenska" ja  „P ikku  kaupungin  M artta

Hufv. tammik. 31 p. on »Svenska» ja sam an lehden hel- 
mik. 9 p. nimimerkki »Pikku kaupungin Martta» tehnyt allekir
joittaneelle kysymyksiä, joihin koitan antaa lyhyen vastauksen.
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»Svenska» kysyy, kuinka em ännät m onen lapsen kanssa tulevat 
toim een, jos heidän palvelijansa työskentelevät ainoastaan 6 — 8 
tuntia päivässä. Täm än johdosta kysyn »Svenskalta», onko teillä 
tarkoitus pitää ainoastaan alaikäisiä palvelijoita, koska kokous- 
uutisessa mainittiin että aikuisten työpäivä on oleva 10 tuntia, 
mutta koska »Svenska» puhuu vain 6— 8 tunnin työpäivästä, on 
siis kysymys ainoastaan alaikäisistä. Sen puolen olemme mekin 
ottaneet huom ioon, sillä yhä enem m än m uuttuu palvelijaluokka 
alaikäisiksi. Ja kun perheissä, jossa on kuten »Svenska-.; sanoo, 
m onta lasta, pidetään alaikäisiä palvelijoita aivan rajoittam atto
malla työajalla, niin siellä tarvitaan suojeluslaki, jolla estetään ala
ikäisten palvelijain liikaa rasittumista. »Svenska» näkee palveli
jassa ainoastaan välttämättömän työkoneen, jota perheessä tarvi
taan. Me sitä vastoin näem m e nuorissa työtovereissamme ihmis- 
alkuja, joiden terveyttä ja kehitystä täytyy suojella ja ohjata oikealle 
tolalle, aivan sam ojen periaatteiden mukaan kun varakkaampien 
yhteiskuntaluokkien lapsien. Sillä minä olen vakuutettu ettei 
Svenska eivätkä m uutkaan em ännät ota palvelijaa, jonka terveys 
on pilalla. Ei, kyllä näm ä saavat yhtyä siihen suureen köyhä
listön joukkoon, jotka täyttävät köyhäin talon.

»Svenska» kysyy, kuinka em äntä voi valvoa kuinka monta 
tuntia työskennellään ja kuinka m onta tuntia puhutaan? Jos 
em äntä ei ollenkaan luota palvelijaansa, eikä osaa järjestää tö itä; 
jos hän antaa kymmenen käskyä samalla kertaa antamatta aikaa 
niiden toim ittamiseen, on sanom alehden palstoilla m ahdotonta 
selostaa, miten senlaisen kodin työt olisivat tehtävät. Sitä vastoin 
on koteja, joissa työt järjestetään ajan mukaan ja joissa nyt jo 
noudatetaan kokouksessa ehdotettua järjestelmää. Minä olen aja
tellut itse puolestani seuraavaa järjestelmää. Aamuaskareille 4 
tuntia, päivällistoim ille 4 ja iltatoimille 2 tuntia. Luonnollisesti 
järjestyy aika eri perheissä eri tavalla. Että ruoka-aikaa ei lueta 
työajaksi, on luonnollista.

»Pikku kaupungin Martta» tekee myöskin allekirjoittaneelle 
m uutam ia kysymyksiä antaen samalla ym m ärtää että hän puhuu 
palvelijain puolesta. Jos hän itse uskoo sanottavansa, on hän 
todellakin »pikkukaupunkilainen».

Kirjoittaja nimittäin sanoo, että on ainakin m aaseuduilla ja 
pikkukaupungeissa niitä, jotka pitävät useampia palvelijoita kun 
välttämättä tarvitsevat. Jos niin  on, jos kodeissa on useampia 
palvelijoita kun välttämättä tarvitaan, niin mikä siellä estää otta
masta uudistusta käytäntöön? Jos palvelijoita on useampia kun 
välttämättä tarvitaan, niinkuin kirjoittaja väittää, niin siellähän
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voivat palvelijat vuorotella ja kuitenkin tulevat kaikki isiltä peri
tyt vaatimukset täytettyä. Eli käytetäänkö näinkin suurissa karta
noissa ainoastaan alaikäisiä?

Erittäin kauniiseen valoon asettaa kirjoittaja em ännät väittä
mällä, että vaikka on ainakin toisin paikoin enempi palvelijoita 
kun tarvitaan, niin saavat kuitenkin niin »oppim attom at kun op p i
neetkin paikkoja». Jotavastoin uuden ehdotuksen aikana ainoas
taan »taitavat» saisivat paikat.

Niinä vuosina kun allekirjoittanut on ollut tilaisuudessa 
seuraam aan em äntäin menettelyä, en ole vielä tavannut y h tä ä n  
ainoaa, joka olisi ottanut taitamattoman, jos samaan aikaan ja 
samalla palkalla olisi ollut taitava saatavissa. Vissit em ännät aina 
hakevat juuri maalta tulleita palvelijoita. Heidän menettelynsä ei 
kuitenkaan johdu  jalomielisyydestä. Kirjoittaja koittaa vielä peloi- 
tella palvelijoita työttöm yyden peikolla, yrittäen todistaa, että jos 
palvelijat eivät vaadi työpäivän rajoitusta, niin saavat edelleen 
sekä oppim attom at että oppineet paikkoja. Kirjoittaja tulee sa
maan johtopäätökseen kun eräs H elsingin kaupungin valtuuston 
jäsen, joka väitti että työttöm yys johtuu siitä, että työläisillä on 
liijan lyhyt työpäivä. Senlaista johtopäätöstä en ym m ärrä enkä 
luule m onen palvelijan sitä ymmärtävän, joten olisim m e kiitollisia 
jos kirjoittaja sen meille selittäisi.

Lopuksi huudahtavat m olem m at k irjoittajat: »Antakaa meille 
hyviä ja kunnollisia palvelijoita» ja esittäkää »hyviä ja terveitä 
uudistuksia, niin me olem m e kernaasti m ukana niitä käytännössä 
toteuttamassa». Tähän tahdon vastasa Ellen Keyn sanoilla:

»Kuinka voidaan vaatia että juuri työväen puolue olisi 
maailmanhistoriassa ensim äinen joka pidättäytyisi toim im asta kun
nes olisi saavuttanut erehtym ättöm yyden. Kuinka voidaan työ
läisiltä vaatia täydellistä aatelismieltä, jota ei yksikään aateli ole 
koskaan om annutsk

»Vastaus M iina Sillanpäälle.

Kun minä niinkuin M. S. näen Teidän nuorissa työtovereissa ih- 
misalkuja, joiden terveyttä ja kehitystä pitää suojella ja ohjata, pyydän 
Teitä laittamaan tulevan suojeluslakinne senlaiseksi, että se antaa 
emännälle oikeuden pidättää alaikäinen palvelija kotona levolla jälkeen 
klo 10 illalla. Sillä enim mät voimat kulunevat sen jälkeen niiltä, se t. s. 
useammilta, jotka tahtovat juosta ulkona öisin. Tiedän, että olen an
tanut palvelijoilleni vapautta iltaisin, esim. klo 7, mutta silloin eivät he 
ole tahtoneet mennä ulos, mutta kylläkin klo 10 aikaan illalla kirjettä 
postiin viemään, jolla tiellä ovat olleet aina klo 1 ja 2 yöllä. Tästä
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ovat seuraukset pian näkyneet sitten kun ovat tulleet toisten palveluk
seen. Minulla on ollut ainoastaan 2 alaikäistä palveluksessani, mutta 
olen saanut heistä yllämainitun kokemuksen.

Että palvelusluokka yhä enempi muuttuu alaikäiseksi, on ilahut- 
tavaa kuulla. Ehkä me aikaa myöten saamme kunnollisia palvelijoita, 
kun he aikanaan saavat oppia. Ei M. S. tarvitse luulotella, että työ
läisperheistä tulevat alaikäiset ylimalkaan voivat paremmin saadessaan 
kauvan olla kotonaan vetelehtimässä kaiket päivät, antaen äitinsä työs
kennellä. Jos hän tulee aikoinaan ulos ja saa paikan, oppii hän, jos 
ei m uuta niin ainakin järjestystä, jota oppia hän kyllä tarvitsee, sillä 
ei se ole ollenkaan tavatonta nähdä palvelijan esim. vetävän sukan 
reijän kokoon rullalangalla, ompelevan Valkoseen vaatteeseen nappia 
m ustalla langalla j. n. e.

M. S. otaksuu, että minä katson palvelijaa välttämättömäksi työ
koneeksi, ja minä tunnustan, että hän on minulle välttäm ätön niin- 
kauvan kun minulla on pieniä lapsia, mutta myöskin välttäm ätön paha 
niinkauvan kun hän ei tahdo oppia tekem ään töitään kunnollisesti 
ilm an m uistutusta. Onko M. S. mahdollisesti nähnyt, että joku palvelija 
olisi tom uttanut kunnollisesti; minä en ole nähnyt. Työkonetta ei löydy 
minun sanakirjassani, se on ainoastaan Teidän mielikuvituksessanne.

On selvää, että minä, enempi kuin muutkaan emännät, en ota 
palvelijaa, jonka terveys on murtunut. Sillä kun kerran maksaa palkan, 
antaa asunnon ja ravinnon, tahtoo luonnollisesti työtä vastineeksi, (niin
kauvan kun en ole koroilla eläjä). Mutta olen minäkin ilman valitusta 
pitänyt 3, sanoo 3, raskauden tilassa ollutta palvelijaa palvelukses
sani, kunnes ovat m enneet sairashuoneelle, ja paitsi heidän suurta 
palkkaansa, antanut vaatteita pienokaisille. Kiitokseksi tästä on yksi 
palattuaan sairaalasta varastanut minulta. On huomattava, että nämä 
ovat olleet raskaina ennenkuin ovat tulleet minulle palvelukseen.

Nyt minulla, ilahuttavaa kyllä, on kaksi palvelijaa, joihin minä 
voin täydellisesti luottaa. Heidät tahdon minä asettaa loistavaksi poik
keukseksi suuresta palvelijain laumasta. En ole kuullut kenelläkään 
olleen palvelijaa, johon olisi voinut luottaa, erittäinkin kun koko päivän 
täytyy olla poissa kotoa. Ei ilman aihetta ole syntynyt sananlasku: 
»kun kissa on pois, tanssivat hiiret pöydällä».

Minä olen oppinut, että järjestyksellisessä kodissa sanotaan 
aam ulla, mitkä työt ovat tehtävät päivän kuluessa, paitsi tavallisia, ja 
toteutan sitä myös käytännössä.

M. S. kokemus niistä järjestelm ällisistä kodeista, joissa Teidän 
uudistuksenne jo on toteutettu, supistuu luultavasti Teidän omaan, 
kuten otaksun lapsettomaan kotiinne, ei niihin todellisesti järjestel
mällisiin erikoisiin ruotsalaisiin koteihin, joiden em ännät jos kutkaan 
ovat päteviä ja myös tunnettuja siitä, että osaavat järjestää työt. Juuri 
sentähden, että me emännät, Teidän ehdotuksestanne päättäen ym m är
räm m e, että ette kuulu meidän luokkaan, katsomme me ehdotuksenne 
mitättömäksi.

Eli. ajatteletteko, että tulevaisuudessa on poistettava lapset 
maailm asta?

Siinä tapauksessa on M. S. tehtävä uudistus ensin palvelijoissa, ettei
vät ne auttaisi yhteiskunnan lisääntymistä. Kaikilla rouvilla, joiden kanssa 
olen puhunut, on ollut jokaisella yksi, minulla kolme sitä lajia palvelijaa.

Svenska».
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»Pa/kolliskysymyksestä.

Kun laaditaan laki, pitäisi sen olla senlainen, että sitä myöskin 
voidaan seurata. Miina Sillanpään ehdottamalla lailla on niin paljon 
puutteellisuuksia, jotka etupäässä tulevat koskemaan juuri palvelijoita 
itseään, joten niiden, jotka tahtovat sen viedä lävitse, olisi tarkastettava 
sitä kaikilta puolin ennenkuin täydellä todella työskentelevät sen toteut
tamiseksi. Meidän kotimme ovat tähän asti olleet myöskin meidän 
palvelijaimme koteina. Pitääkö palvelijan nyt uuden aikajaon mukaan 
asettum an amm attityöläisen asem aan. Siinä tapauksessa hän myöskin 
kadottaa kodin tuottam at mukavuudet. Y hteistä lakia kaikkia koteja 
varten ei voida laatia, sillä niin monta kuin on kotia, 0 1 1 myöskin tapaa, 
niin m onta kuin on palvelijaa, niin erilaiset ovat myöskin heidän ky
kynsä, taipum uksensa ja luonnonlaatunsa. Niiden 40 vuoden ajalla 
kuin minä olen ollut em äntänä, osittain maalla, osittain pikkukaupun
gissa, luulen saavuttaneeni suurem m an kokemuksen näissä asioissa 
kuin Miina Sillanpää.

Suuri osa palvelijan työstä koituu samalla kertaa hänen omaksi 
hyödykseen. Silloin kun lapsenhoitaja valvoo lapsen nukkuessa, on 
hänellä usein oma käsityö tehtävänä. Kun sisäkkö lähetetään ostok
sille, toimittaa hän usein omia asioitaan joko ompelijalle tai suutarille 
samalla kertaa. Kun keittäjä laittaa ruokaa kaikille perheenjäsenille 
sekä siistii keittiön ja palvelijain yhteisen huoneen, tekevät he samalla 
myöskin omaa työtään. Täm än lisäksi tulee erilainen lahjakkuus eri 
palvelijoilla. Minulla on ollut palvelijoita, jotka ovat tehneet yhdessä 
tunnissa saman kun toiset kolmessa 7 -  miten täm ä lasketaan? Sen 
lisäksi ei Miina Sillanpää ole luultavasti ajatellut, eli tahtonut ajatella 
sitä suurta joukkiota laiskoja, ajattelemattom ia palvelijoita, jotka eivät 
välitä saada töitään tehdyksi m äärätyssä 10 tunnissa, vaan venyttävät 
työtään, voidakseen ansaita ehdotetut 40 p. ylityötunnilta.

Sitten tulee tässä ehdotuksessa vielä yksi erittäin ajateltava kohta, 
joka enin tulee vahingoittam aan palvelijoita. Ennenkuin em ännät tule
vat näm ä ehdot hyväksymään, tulevat he erottam aan mahdollisen suu
ren m äärän palvelijoita, josta seuraa tyättömyyttä, joka tuottaa suurta 
vaaraa kodittomille ja työttömille nuorille tytöille. Tosin on jokaisella 
kodilla aikoja, jolloin työt kodeissa kasaantuvat, kun tulee n. s. suur
siivous, m utta tällä välin on taas aikoja, usein viikkokausia, jolloin 
työt palvelijoilla supistuvat alle 10 tunnin päivässä. Jokainen hyvä 
em äntä on tähän saakka ja tulee myös vastaedes sopimaan hyvien ja 
ahkerien palvelijainsa kanssa siitä, että vapaampi aika korvaa kiireelli- 
sem m än. Emännän oma työ on myöskin riippuvainen jokapäiväisistä 
seikoista.

Niinkuin edellä on viitattu, on kodeissa suuri joukko senlaisia 
töitä, jotka ovat sam alla sekä isäntäväelle että palvelijoille eduksi, niin 
että on vaikea tehdä rajaa niiden välillä. Edellisenä talvena ompelin 
palvelijatarelleni tusinan paitoja, puhum atta niistä lukem attomista puse
roista ja hameista, joita olen heille leikannut ja avustanut neulom aan. 
Että tässä aina voitaisi eroittaa emännän ja palvelijan työtunnit on yhtä 
mahdotonta kuin epäkäytännöllistäkin ja saattaa se aikaan epäsopua, 
sekoitusta.

Kieltämättä 0 1 1 koteja, joissa palvelijan asem a on huono, mutta 
ei ole mitään alaa, jossa olosuhteet eivät voisi m uodostua huonoiksi;.
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m utta jokaisen velvollisuus olisi silloin tehdä voitavansa epäkohdan 
korjaamiseksi.

Ylläolevasta on jo paljon sanottu tätä ennen ; kuitenkin näyttää, 
että olisi tarpeellista sanoa se yhä uudestaan ennenkuin se ym m ärre
tään vastapuolueelta.

Varoittava sana Miina Sillanpäältä niille monille nuorille huoli
mattomille, taitamattomille ja ynseille nuorille tytöille, jotka vaativat 
yhä suurem pia vapauksia, olisi paremmin paikallaan, kun että yhä kii
hottaa heitä emäntiänsä vastaan.

Vanha perheen emäntää.

»Vieläkin muutamia sanoja »Svenskalle».

»Svenska» on rakentanut vastauksensa yksinomaan omiin koke
muksiinsa, joista hän vetää johtopäätöksiä. Ja sen mukaan, mitä »Svenska» 
on kokenut, on koko palvelijaluokka niin rappiolla, että ei voi tulla 
kysymykseenkään heitä puolustaa, vielä vähemm än ehdottaa heille 
suojeluslakeja. Tänlaisilla perusteilla asioita käsitellä ja vetää johto
päätöksiä, on enem m än kuin yksipuolista. Voisinhan minäkin esittää 
hyvin räikeitä esimerkkejä emännistä, mutta mitä sillä voitettaisi. Ei 
mitään muuta kuin että oma persoonallinen katkeruus saisi purkautua 
ja samalla saisi tuoda oman hyvyytensä ja toisten huonouden esiin. 
Asialla on periaatteellinen puolensa, joka ei riipu pienimm ässäkään 
m äärässä siitä, ovatko palvelijat tai em ännät hyviä tai huonoja, onko 
se tai se onnistunut valinnassaan; yksilöt, olkoot kuinka tärkeitä tahansa, 
ovat kuitenkin yksilöitä. Ja tässä enemmän kun muualla pitää paik
kansa sananlasku: »Järjestelmä m uodostaa yksilöt».

Palvelijain huonoutta valitetaan, mutta kuten jokainen tietää, on 
täm ä valitus yhtä vanha kun palvelusammattikin. Meidän kirkkoisämme 
Lutherus kirjoitti aikoinaan jyriseviä kirjoituksia huonoista palvelijoista 
sanoen m. m.: »Ei ketkään ole nyt petollisempia ja kiusallisempia,
yksin silloinkin kun heitä kohtuudella rankaistaan, kun palvelijat». Ja 
sam a valitus erimuotoihin puettuna uusiintuu tänäkin päivänä. Ja kaik
kina aikoina vedotaan aikaisempiin oloihin, »siihen vanhaan hyvään 
aikaan», jolloin kaikki oli paljon parem paa kun nykyään.

Mitä tämä todistaa? M ielestäni sitä, että tällä alalla samoin 
kuin muillakin uusiintuu sama ilmiö, ettei tahdota erottaa metsää 
puista. Tuom itaan omien katkerien kokemusten perusteella, ottamatta 
yleisiä näkökantoja huomioon. Eiköhän olisi syytä ottaa selvää, eikö 
vika voi olla jossain muualla kuin palvelijain ehdottam assa »huonou
dessa». Sillä ei suinkaan »Svenska» tahdo väittää, että palvelijat kaik
kina aikoina, samoinkuin nytkin, olisivat aivan erikoista rotua, huo
nompia kun kaikki m uut ihmiset, ja suurem m assa m äärässä parantu- 
m attom am pia kuin muut.

»Svenska» vaatii, että palvelijain pitäisi niin aikaisin kun m ah
dollista ryhtyä palvelukseen, jotta em ännällä olisi tilaisuus heti lapsuu
desta alkaen opettaa heille järjestystä. M utta niinhän on tapahtunut 
tähänkin asti. Köyhälistön tyttäret ovat — valitettavasti kyllä — olleet 
pakoitettuja jo 8—10 vuotiaina rupeam aan palvelukseen. Mutta tu
loksiin ei »Svenska» ole tyytyväinen. Mitä takeita on »Svenskalla» 
siitä, että emännät tästä lähin onnistuisivat parem m in, kun tähän asti-
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nen on näin huonoja hedelm iä tuottanut. Ja mitä tuohon kasvstus- 
järjestelm ään tulee, 0 1 1 se usein niin ja näin, sillä joka talon järjestelm ä 
on erilainen. Usein tapahtuu, että palvelija oltuaan useam m an vuoden 
paikassaan em äntänsä täydelliseksi tyytyväisyydeksi, ei toisessa pai
kassa kelpaa mihinkään. Maku ja vaatimukset ovat niin erilaiset. Kuti 
yhdessä paikassa vaaditaan siisteyttä siinä m äärässä, ettei suursiivous 
koskaan lopu, niin toisessa paikassa vaaditaan joutum ista, siisteyteen 
ei panna niin suurta painoa. Palvelijan pitäisi olem an enem m än kuin 
ihmisen, voidakseen täyttää kaikkien emäntien oikut ja vaatimukset.

Eräs vanha lapsirikkaan perheen em äntä, joka lukeutui Suomen 
ruotsalaisiin, en tosin tiedä oliko hän »spesiella», lausui kerran alle
kirjoittaneelle, että hän ei ole vielä koskaan saanut oikeen huonoa 
palvelijaa. Eiköhän sananlasku: »niinkun m etsään huutaa, niin metsä 
vastaa» pidä jonkun verran paikkaansa. Yksipuolinen ystävällisyys ei 
voi kauvan kestää.

Kuvaavata Svenskan > m aailm ankatsomukselle on se ilo, minkä 
hän tuo esiin siitä, että palvelusluokka yhä enempi ja enempi muuttuu 
alaikäiseksi. »Svenskan» m ielestä riittää työväelle se, että he oppivat 
tekem ään — työtä. Yleissivistystä eivät he tarvitse. On minulle tosin 
ennenkin joku perheen em äntä avonaisesti tunnustanut, että kyllä tyhmä 
palvelija sentään on parem pi kuin järkevä, sillä se ei ymmärrä mitään 
vaatia. Ja tässä lauseessa on kokonainen selitys siihen, miten eräissä 
piireissä palvelijakysymystä katsellaan. Siitä huolimatta uskallan edel
leen olla sitä (entiselle piialle kylläkin kapinallista mielipidettä), että 
työväen perheistä tulevat alaikäiset tarvitsevat lainsuojaa, jotta he sai
sivat tilaisuuden koulun käyntiin, jota »Svenska» tosin kutsuu »vete- 
lehtimiseksi». Tuntuu enempi kuin omituiselta, että kun kansan 
pohjakerroksissa pyritään tilaisuuteen hankkimaan edes alkeistietoja, 
niin yläluokka asettuu sitä »Svenskan» tavalla ivaten vastustam aan.

Päävalttina »Svenskan» hyökkäyksessä on palvelijain oletettu ke
vytmielisyys ja taipuvaisuus yläjuoksuun. Surullista kyllä, ovat palveli
jat nykyaikana vielä enem pi kun muut kiusauksessa ja enempi kun toi
set turvattomia sitä vastaan. Eikä asia ole sillä autettu, että saadaan 
yöjuoksu lopetettua. On niin paljon koteja, joissa talon herra tai 
nuori herra omaa suojattomalle palvelijalle kylläkin tuhoisan taipumuk
sen. Ja kun ei palvelijalla ole varaa kuten hänen parempiosaisilla 
kanssasisarillaan  matkustaa ulkomaalle »umpisuolen leikkausta varten», 
0 1 1  hän pakoitettu näyttäm ään »Svenskalle» esimerkkiä palvelijaluokan 
siveellisestä rappeutum isesta.

M yönnettäköön, että palvelijakysymys on kylläkin vaikeasti rat
kaistavissa, sillä se on yhteydessä tuhansien muiden yhtä vaikeasti rat
kaistavien kysymysten kanssa. Mutta sillä, että moititaan palvelijoita, 
ei voiteta m itään; täytyy kajota itse järjestelm ään.

Lopuksi sanoo »Svenska», että kokouksessa ehdotettu uudistus 
täytyy rajoittua minun, kuten »Svenska» otaksuu, lapsettomaan kotiini. 
Tähän tahdon huom auttaa, että minulla ei ole kotia siinä merkityksessä, 
kuin tässä on kysymys. Ne sukkeluudet ja enempi tai vähempi likaiset 
olettam ukset, joilla »Svenska» on katsonut arvolleen sopivaksi kaunis
taa kirjoituksensa, jätän kernaasti om aan arvoonsa. Jos ne huvittavat 
niitä »erikoisia ruotsalaisiin koteihin kuuluvia emäntiä», suon heille 
sen ilon hyvin mielelläni.
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Näiden hyökkäysten jälkeen ilmestyi Hufv. palstoille vielä 
5 p. toukok. yksi kirjoitus, jossa peitetyin sanoin annetaan ym 
märtää, että »Svenskan» ynnä m uiden sam antapaiset hyökkäykset 
ovat häpeäksi vieläpä vahingoksikin em äntien arvolle, ja että 
olisi parasta hillitä itsensä. K irjoitus kuului:

»Palvelijakysymyksestä.

Häm m ästyksellä saa nykyään lukea väittelyjä palvelijakysymyk
sestä. Ennen muinoin tapasivat em ännät moittia palvelijoitaan kahvi- 
kekkereissä. Nykyaikana on tapana vuodattaa sydänsurunsa sanom a
lehden palstoilla. Emännät valittavat vaikeasti ratkaistavaa palvelija- 
kysymystä. Minä en ole koskaan kuullut kansakoulunopettajain valit
tavan vaikeasti ratkaistavaa kansakoulukysymystä, siitä huolimatta että 
heillä 0 11 opetettavana ja ohjattavana 30—40 oppilasta käsittävä luokka 
ja  huom ioonotettavana yhtä monta kotia, eli sairaanhoitajatarien, tai 
sairaskotien joh tajatarien , joilla on monta sairasta hoidettavana ja 
samalla pidettävä silmällä alihoitajia ja palvelijoita. Ulkomaalla lienee 
tavallista, että perheessä pidetään suurem pi määrä palvelijoita, ilman 
että mitään valitusta kuulee. Meikäläisten emäntien Elsa Törnestä 
aina pikkukaupungin rouviin asti on vaikea tulla toimeen muutamien 
palvelijainsa kanssa. Kirjoitus- ja painom uste valuu virtoina valitus- 
virsiä ja »piikain» vikoja ja vajanaisuuksia esitettäessä. Ovatko ne 
pienet olot, jotka kasvattavat pikkumaisia ihmisiä tai mikä se on joka 
saattaa em ännät näkemään palvelijat niin huonoina.

On yksi keino palvelijakysymyksen ratkaisemiseksi, nimittäin: 
suurem pi amm attiopetus ammattikouluissa, jotka ovat vuorovaikutuk
sessa työläiskotien kanssa. Enemm än edesvastuuntunnetta, enemmän 
tarm oa työssä kun on kysymys perustuksen laskemisesta lasten tule
vaisuudelle. On niin mukavaa saada lapset sijoitettua herrasväelle 
palvelukseen. Siellä ne saavat, kuten N. sanoo, asunnon, lämmön 
valon, ylläpidon, vaatteet ja lahjoja — ja tulevat täm än kautta kodin 
välttäm ättömäksi pahaksi. Sitä minkä he voivat antaa vastineeksi ei 
juuri voida työksi kutsua. Sen ajan joka m enee ohjatessa ja opet
taessa niiden töiden tekemisessä, jotka tulivat hullusti tehdyksi, voisi 
em äntä käyttää kodin töiden tekoon. Olisikohan taloustointen tekem i
nen sivistyneen emännän ja neidin arvoa alentavaa. Tarvitaan yhtä 
paljon tietoa ja taitoa kodin hoidossa, kun konsanaan kirjoituskoneen 
tai telefoonikeskusaseman. Ja minä menen vielä pitemmälle. Moni 
sivistynyt tyttö tuntisi itsensä varmaankin paljoa onnellisemmaksi sei
soessaan hellan edessä, tai lastenhoitajana iloisen lapsilauman keskuu
dessa, kuin konttoripulpetin tai telefooninkoneen ääressä. Ja jos työ
läisperheet, sen sijaan että lähettävät lapsensa kodista nuorella ijällä 
ja aivan liijan aikaisin asettavat heidät kiusausten alaisiksi, antaisivat 
heidän nauttia kodin suojeluksesta kunnes ovat tulleet kehittyneempään 
ikään, jolloin luonne on vakiintunut, vähenisi taitam attom ien palveli
jain lukum äärä osaltaan. Työläiskodeissa pitäisi opettaa lapsille joku 
ammatti, joka heidät elättäisi ja tyttöjen, joilla on taipumuksia talous- 
toimiin, — sillä halua ja taipum usta tarvitaan sellaiseenkin halveksit

—  123



tuun toimeen kun on palvelijan toimi; ei kukaan ole piiaksi syntynyt 
vain sentähden, että on työläiskodista, — pitäisi opetettam an palvelija- 
kouluissa. Palvelijain am m attioppia pitäisi kohotettam an, mutta se 
jää emänniltä tekemättä. Em ännät eivät voi kehittää palvelijoitaan, 
sen he ovat suurella melulla sekä kokouksissaan että sanom a
lehdissä palvelijoita moittiessaan julkituoneet. On vaadittu, että Miina 
Sillanpää esittäisi palvelijoille emäntien vaatimukset, vaan ei häntä — 
ainakaan vielä — ole nimitetty piikain ylitarkastajaksi.

Enempi am m attiopetusta talouskouluihin, työläisperheisiin koh
distettava enempi herätystyötä edesvastuutunteen herättäm iseksi las
tensa tulevaisuudesta ja palvelijakysymys ratkeaa yleiseksi tyytyväisyy
deksi. — Niin luulee ainakin yksi

Marid«.

Vaatimusta vappuvapaildesta vastustetaan. *)

Vapautus työstä Vapunpäivänä. Viime aikoina on yhä enemm än 
ruvettu käsittämään levon ja huvituksen tarpeellisuus niille, jotka ovat 
kovassa työssä. Täm ä etu on myös hankittu useimmille työntekijöille, 
osaksi työnantajien hyväntahtoisuudesta, osaksi työntekijöiden itseotta- 
malla oikeudella. Ainoastaan palvelija taret ovat tätä etua vailla, sanoo 
neiti Sillanpää, sentähden, että ovat vain palvelijataria.

Niin ei ole asian laita. Se ei ole sentähden, että ovat vain pal
velijataria, jotain huonom paa muka, kuin muut ihmiset, vaan juuri 
sentähden, että ovat palvelijataria. Työ kodissa, niinhyvin emännän 
kuin palvelijattaren, on sarja tuhansia pikku-askareita. Sen tietää neiti 
Sillanpää sangen hyvin. Kirjan voin ostaa tänään yhtä hyvin kuin 
huom enna. Kenkäparin voin valmistaa huomenna, jollei se tänään 
valmistu. M utta kodissa tarvitaan siivousta, ruuan laittamista, lasten
hoitoa joka päivä, myöskin Vapunpäivänä. Maalla tulee tähän vielä 
lisäksi karjan ruokkiminen, lypsäminen y. m. s. Nya Pressenissä eh
dotti muuan kirjoituksen lähettäjä, että perheen em äntä ottaisi mie
hensä mukaansa syöm ään päivällistä jossakin ravintolassa. H än ei 
olisi siitä pahoillansa. Sen kyllä uskon. P itäväthän miehet ravinto
lassa syöm isestä. M utta olisiko hauskaa ottaa sinne mukaansa, paitsi 
vaimoaan, myöskin kapalolapsi, kaksivuotias ja pari koululasta? Ja 
jos kodissa vielä sattuu olem aan joku vanhus tai sairas, niin sitä ei 
voi viedä ravintolaan eikä jättää yksinkään kotiin. Palvelija tare t teke
vät lakkaamatta työtä muiden hyväksi, sanoo neiti Sillanpää. Eiköhän 
ole asian laita sama m oneen muuhunkin henkilöön nähden? Sairaan
h o itaja taret, ravintolain tarjo ilija taret, astiainpesijättäret ja keittäjättä- 
ret tekevät myöskin työtä muiden hyväksi. Eivät hekään voi saada 
vapautta Vapunpäivänä koko päiväksi. Ei siitä syystä, että kiellettäi
siin heiltä ihmisarvo, vaan heidän työnsä laadun vuoksi.

Jokainen hyvä emäntä suonee mielellään palvelijatarelleen  Va
punpäivänä vapautta, ja voihan sen järjestää niin, että siellä, m issä on

*) Katso sivu 39.
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useam pia palvelijataria, näm ät voivat vuorotellen olla vapaina ja siellä, 
m issä on vain yksi, on perheen emäntä vapaana aamupäivällä ja pal
velijatar iltapäivällä tai päinvastoin.

M. Furuhjelm.

Vastaus ylläolevaan: »Uuden S uom etaren  tuossa 109 on
rouva M. Furuhjelm  kirjoittanut »Palvelijoille vapaa V appu»- 
nim isen kirjoitukseni johdosta, josta m uutam a sana.

Allekirjoittanut ei voi ym m ärtää rouva Furuhjelm in k irjo i
tusta. Siinä sanotaan, että on m onta muuta, jotka eivät voi saada 
vapautusta koko päiväksi. Mutta eihän palvelijoilla ollut edes 
vaatim usta koko päiväksi, koska he tahtoivat pysyä tosiasiani 
pohjalla, ja siksi en kyhäyksessänikään ehdottanut, että vapautta 
olisi annettava ehdottom asti koko päivä. Lauseeni kuulu i: »Pal
velijain yleisessä kokouksessa lausuivat palvelijat toivom ukse
naan, että perheen em ännät järjestäisivät työt siten, että ne pal
velijat, jotka haluavat ottaa osaa ulkoilm ajuhliin, joita vietetään 
aamupäivällä, saisivat siihen tilaisuuden, joskaan ei koko päivää, 
niin ainakin osan».

Tässä palvelijain om an toivom uksen mukaan lausuttiin, 
että kodissa asiat järjestää tai sopii yhteisesti em äntä ja palvelija 
miten sopii olosuhteiden mukaan. Lohdutukseksi rouva M. 
Furuhjelm ille mainitsen, että oli niitä palvelijoita kristillistenkin 
kävely retkellä, sillä vapauden vaatiminen ei edellyttänyt, että jo 
kaisen olisi ollut velvollisuus saapua Mäntymäelle. Palvelijat 
kokouksessaan eivät myöskään esittäneet vaatim ustaan siinä m uo
dossa, että vapaudesta olisivat tulleet osallisiksi ainoastaan ne, 
jotka kuuluvat yhdistyksiin, eikä myökään että jokaisen olisi ollut 
pakko m ennä ulos. Siinä sanottiin, »että ne palvelijat, jotka 
haluaisivat ottaa osaa ulkoilm ajuhliin» j. n. e. Rouva Furuhjelm  
sanoo vielä: »Jokainen hyvä emäntä suonee mielellään palveli
ja tarelleen  Vapunpäivänä vapautta». Sen me kyllä tiedämme, ja 
näiden rouva Furuhjelm in sanojen johdosta teem m e sen jo h to 
päätöksen, että hänkin tunnustaa olevan niitäkin emäntiä, joita ei 
lueta hyviksi emänniksi. Mutta kun tiedämme, että heilläkin pal
velee tyttöjä, jotka janoovat vapautta V appuna aivan kuin nekin, 
jotka palvelevat hyvillä emännillä, niin tahtoivat ne, jotka tiesivät 
vapautta saavansa, kum m inkin yhtyä vaatimukseen, sillä he rakas
tivat lähimäistään niinkuin itseään.

Että palvelijain työ on lakkaamatonta työtä m uiden hyväksi, 
ei rouva Furuhjelm  koetakaan kieltää; hän tuo vain esiin, että 
monen m uun on samoin. Kuka sitä on kieltänyt? Mutta se 
väite, että palvelijalla ja sairaanhoitajalla on sama ihm isarvo, ei
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pidä paikkaansa jokapäiväisessä elämässä. Yksi todiste aivan 
tuores on seuraava. Viime viikolla, kun eräs keski-ikäinen pal
velija meni lääkäriin Pohjois-Esplanadinkadun varrella, oli hän 
roh jennu t m ennä istum aan saliin odottaessaan sisäänpääsöä. Mutta 
lääkäri huom autti hänelle heti, että eteinen on hänenkaltaisiaan 
varten! Olisiko lääkäri tehnyt sam oin sairaanhoitajalle? Minä 
ainakin uskallan epäillä.

Palvelijain vaatimus torstai-iltapäivävapaudesta antoi aiheen 
rouva Maria Furuhjelm ille seuraavaan sisunpurkaukseen:

-Meidän orjattaret. *)

Lyhyt palanen Hufvudstadsbladetissa n:o 51 olleen kirjoituksen 
johdosta, »Meidän palvelijataret».

U seam m at hyvistä ja a jate lev ista  emännistä tunnustavat, että 
palvelijain tulisi saada säännölliset ja määrätyt vapaapäivänsä. Muuta
mat em ännät ovat jo vuosikausia antaneet palvelijoilleen vapaahetken 
joka päivä ja järjestäneet taloutensa niin, että mahdollisimman vähän 
on tehtävätä sunnuntaisin. Toiset taas antaisivat kernaasti vapautta, 
m utta ovat katsoneet mahdottom aksi myöntää vapautta vissinä viikon 
päivänä eli vissinä tuntina päivästä.

Palvelijat ovat nyt päättäneet pyytää torstai-iltapäivää.
Allekirjoittanut, joka on 50 vuotta hoitanut taloutta ja pitänyt 

palvelijoita sekä maalla että kaupungissa, uskoo, että muutamia poik
keuksia lukuunottam atta voidaan suostua palvelijain vaatimuksiin.

M utta kirjoituksessa oli yksi sana orjuus, fslaveri). Ennen kuin 
palvelijain piti nousta ylös kello 4 namusin ja maalla kello 2 kun men
tiin riihelle tai peilavasaunaan, kun hänen täytyi kuurata maalaam atto
mia lattioita öisin, kantaa vettä monta saavia päivässä, kutoa, kehrätä 
ja karstata joka hetki vakituisten töiden lom assa — silloin ei kukaan 
puhunut orjuudesta. Palvelijat söivät hyvällä ruokahalulla kuorittua 
maitoa, suolaisia muikkuja, perunoita ja soppalihaa. H änellä oli puna- 
set posket ja tyytyväinen mieli. H än kumarsi kiitollisuudesta vastaan
ottaessaan palkkaansa esim. 80 mk. vuodessa ja kaksi paria kotitekoisia 
kenkiä. Ja kun hän meni naimisiin, oli hänellä pieni varasto alusvaat
teita, yksi peitto ja kaksi merenruohotyynyä, sekä useam pia paria 
säästettyjä nahkakenkiä ja pieni pussi rahaa vaatekirstun pohjalla.

Näm ä palvelijat palvelivat usein 2 0 T 30 vuotta sam assa per
heessä. Niillä oli luottam us isäntäväkeensä, jotka myös antoivat arvon 
palvelijoilleen ja pitivät heistä.

H uonoja palvelijoita ja huonoja emäntiä on löytynyt kaikkina 
aikoina.

Miten on palvelijain asem a nyt m uuttunut orjuudeksi?
Palvelijakomitea sanoo, että kun he vertaavat asem aansa am- 

mattityöläiseen, huom aavat he selvästi orjuutensa.
Mikä on orja?

*) Katso sivu 41.
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M onet palvelijat ovat kai lukeneet »Setä Tuom on tuvan» sekä 
orjuudesta Venäjällä muutama vuosikymmen sitten.

Orja tekee työtä ilman palkkaa. H änen täytyy alistua ruumiilli
sen kurituksen alaiseksi. H än kuuluu isännälleen samalla tavalla kuin 
hevonen tai koira. H änet voidaan myydä, vuokrata tai lainata toiselle 
isännälle. H änet voidaan vaihtaa sen kanssa, jonka isäntä määrää. 
Hän ei omista mitään, hän ei voi mitään säästää vanhojen päiviensä 
tai lapsiensa varalta. Hän ei koskaan saa jättää isäntäänsä hakeakseen 
uutta paikkaa. Vertaa tätä huonoim paan alhaisesti palkattuun ja huo
nosti kohdeltuun palvelustyttöön meidän m aassa (!).

Palvelijat vertaavat itseään am m attityöläiseen.
Hyvä. Verratkaamme!
Ulkotyöläisnaisen täytyy kantaa muurisavea selässään ylös 4 - 5  

kerrokseen. Tehtaalaistyttö seisoo kaiket päivät yksitoikkoisessa her
moja järkyttävässä työssä, huonossa ilmassa ja korvia särkevässä m e
lussa. Palvelijain työ on vaihtelevaa, laittaa vuoteita, siivota, pestä as
tioita ja  laittaa ruokaa läm pöisissä huoneissa ja hyvässä ilmassa, hän 
saa liikuntoa ja raitista ilmaa käydessään, ostoksilla ja asioilla.

Ulkotyöläisnainen ja tehtaantyttö asuvat toisen nurkassa, tai 
asuu heitä 6 yhdessä huoneessa, jossa he usein saavat maata vuo
teella, joka on lattialla. Jos on kylmä, makaavat he vaatteet päällä. 
Minä olen heiltä itseltään kuullut, että he maanantaisin vievät hatun, 
saketin ja parem m at vaatteet panttiin, lunastaakseen ne ulos lauvan- 
taina, saatuaan viikkopalkkansa.

Palvelijalla 0 1 1  oma huone, tahi asuu hän keittiössä. H änellä on 
kunnollinen vuode, hän voi polttaa herrasväkensä puita niin paljon kuin 
hän tahtoo. (?) Palvelijalla on hyvä huoneusto, ruoka ja kahvi aivan 
sam aa kuin herrasväellä. Vähän yksinkertaisem paa siellä, missä her
rasväellä ei ole varaa parem paan, mutta usein on ruoka ensiluokkaista, 
jollaista tehtaalaiset eivät ole edes nähneet saatikka sitten maistaneet.

Ammattityöläisillä on joko isompi eli pienem pi palkka, mutta 
heidän täytyy sillä hankkia itselleen huone, lämpö, valo ruoka ja puhtaus.

Palvelijatarella on 15—30 mk. kuukaudessa, huone, lämpö, valo, 
ruoka ja puhtaus.

No, entä sitten ne vapaat illat ja pyhäpäivät. Ammattilainen 
saa sivistää itseään esitelmillä niin usein kuin hän tahtoo. H än voi 
mennä eläviinkuviin ja tanssiin. H änellä voi olla kavaljeeria ja hän 
voi viettää yönsä niinkuin hän tahtoo, ilman että kukaan kysyy, missä 
hän on ollut, tai millon hän tuli kotiin.

Jotta nyt tehtäisi loppu orjuudesta, on toivottava, että jokainen 
emäntä antaisi palvelijoilleen vapaata torstai-iltapäiväisin.»

VASTAUS MARIA FURUHJELM ILLE.

Hufvudstadsbladetissa n:o 54 on rouva Maria Furuhjelm  
kirjoittanut kirjoituksen otsikolla »Meidän o rja tare t» . K irjoituk
sensa aiheena on palvelijain vapaapäivävaatimus, jota vaatimusta 
M. F. pitää täysin oikeutettuna ja m ahdollisena toteuttaa, joten 
hän kehoittaakin em äntiä m yöntym ään palvelijain vaatimukseen.
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M utta samalla on kirjoitus mitä herm ostunein hyökkäys koko 
vapaus vaatimusta vastaan. Kirjoitus sinänsä ei oikeastaan ansait- 
seisi vastausta, mutta toisaalta olen kuullut, että on niitäkin, jotka 
katselevat asiata yhtä yksipuolisesti kuin M. F., huomaamatta, että 
asialla on toinenkin puolensa. N iiden varalta pyydän valaista 
asiaa lyhyesti.

Aiheen kirjoitukseensa sanoo M. F. saaneensa palvelijaosas- 
tojen emäntä- ja naisyhdistyksille lähetetyissä kirjelmissä käyte
tystä sanasta »orjuutta» (slaveri) jota sanaa vastaan M. F. pole- 
miseeraa, väittäen että palvelijan asema 0 11 nykyaikana niin erin
om aisen hyvä, ettei voi tulla kysymykseenkään verrata häntä 
orjaan. Katselkaamme palvelijan asemata hieman.

Miksi palvelijat eivät voi olla tuntem atta erikoista orjuutta 
asemassaan, riippuu siitä, että palvelijalla on rajaton työpäivä. 
Hänellä ei ole yhtään järjestettyä säännöllistä vapaa-aikaa; hän 
voi tosin joskus saada vapaata, m utta se vapaus on aina sattu
man varassa ja saadaan sitä vaan erikoisesta pyynnöstä. Ja tuo 
pyytäm inen on vastenmielistä, erittäinkin kun pyytäjä huomaa, 
ettei pyyntöön mielihyväliä suostuta. Useat palvelijat pysyvätkin 
viikkokausia kotona, kun eivät tahdo pyytää lupaa. Palvelija ei 
voi koskaan edeltäkäsin sanoa, että silloin ja silloin minä olen 
vapaa sillä hänen vapautensa on yhtä hyvin em ännän mielival
lasta riippuvainen, kun entisajan orjan. Ja juuri siksi tahtovatkin 
palvelijat päästä siihen, että tulisi yleisesti käytäntöön vissi viikon 
päivä palvelijain vapaudelle, sillä vissinä viikon päivänä vapauden 
antam inen ei käytännössä pitäisi kokdata yhtään enempi vakeuk- 
sia kuin sekään, että palvelijat saavat vapaata satunnaisina päivinä, 
jonka vapauden oikeutettua vaatimusta ei kukaan nykyaikana enää 
tahtone kieltää.

Todisteeksi nykyajan palvelijain muka hyvästä asemasta tuo 
M. F. kuvauksen entisajan palvelijain oloista, heidän pitkästä työ
päivästään, huonosta rimastaan ja erittäinkin heidän suuresta tyyty
väisyydestään. Mutta onko tarvis m ennä näinkään kauvaksi, sillä 
samanlaatuisia oloja löydäm m e keskeltä meidän sivistynyttä H el
sinkiä, sillä m uutoksella vain, että aam utunnit ovat siirtyneet ilta- 
tunneiksi. Vielä tekee lukem attom at palvelijat Helsingissäkin 16— 20 
tuntisia työpäiviä, (sillä eroituksella entisyydestä, että nykyään ei 
nousta ylös, vaan mennään levolle klo 1— 2 aikaan aamulla, 
erittäinkin kahviloissa, ravintoloissa ja yöm ajoissa palvelevat, vie
läpä toisissa yksityisperheissäkin). Vielä on palvelijoilla ruokana 
yksinom aan ja ainoastaan suolasia silakoita (ei toki muikkuja, ne 
ovat täällä kalliita), kuorittua maitoa ja. soppalihaa. Vielä on pal
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velijoita, joiden palkka ei nouse, jos ottaa huom ioon vaatteiden 
ja  jalkineiden kallistumisen, yhtään korkeam m alle M. F. m ainit
seman sum m an. Vielä on palvelijoita jotka palvelevat paikois
saan 2 0 —30 vuotta ja näm ä »uskolliset» palvelevat yleensä pie
nem mällä palkalla kun ne, jotka useim m in muuttaa. Kuvauksia 
nykyajan palvelijan uskollisuudesta isännistöään kohtaan voisin 
luetella kuinka paljon tahansa, mutta eihän se vaikuta itse järjes
telmään. Me puhum m e itse järjestelmästä, em m e yksityisistä 
tapauksista.

H uolim atta pienestä palkasta, ankarasta työstä ja huonosta 
ruuasta, ei entisajan palvelija puhunu t orjuudesta, eikä ilm aissut 
tyytymättömyyttä, sanoi M. F. En todellakaan ym m ärrä mistä 
M. F. 0 11 saanut sellaisen käsityksen, siitäkö, että palvelijat eivät 
silloin perustaneet yhdistyksiä, eivätkä kirjoittaneet sanom alehtiin, 
vaan että tyytym ättöm yyttä palvelijain puolelta on o llut kautta 
vuosisatain, se ilm enee niin lainsäädännössä kuin kirjoituksissa, 
joista M. F. pitäisi ainakin osittain tietää.

Seuratessa palkkauskin historiaa huom aa, että senaikuiset 
säädyt, ehdotellessaan uusia, kiinteämpiä lakimääräyksiä palveli
joille, perustelivat vaatimuksiaan sillä, että palkollisväki on  tu llu t 
yhä uppiniskaisem m aksi ja vaativaisemmaksi, joten isäntien pitää 
saada laajempia kuritus- ja pakko-oikeuksia. Eihän liene ihnan 
aihetta erilaisia palkkaustaksoja palvelijoille annettu, joissa taksoissa 
sanottiin, että säädetyn taksan ylitse ei isäntä saanut maksaa. Ku
vaavasti kirjoittaa m eidän kirkkoisämme Martti Lutherus aikansa 
käsityksen palvelijoista, sanoen:

»Maailmassa valitetaan nykyajan palkollisista ja työläisistä, 
kuinka he ovat tottelemattomia, epärehellisiä ja raakoja; se on 
Jum alan lähettämä rangaistus meille. Joka päivä saam m e me nähdä 
ja kokea, kuinka epäkohteliaita, ylpeitä, hävittöm iä (riettaita) he
ovat, vaikka he ovatkin ainoastaan kurjia kerjäläisraukkoja — -------- .
Ei kukaan usko enää, että se on Herralle otollinen, joka on us
kollinen palveluksessaan, sillä jos he sen uskoisivat, menisivät 
rengit ja piiat ilolla työhönsä ja sanoisivat: m inä tahdon ker
naasti tehdä kaikki mitä m inun isäntäväkeni käskee. Vaan jos ei 
renki tahdo tehdä työtä, on sitä varten otettava vahva keppi, jolla saa 
sellaisen selän pehmittää, että kepin jäljet näkyy. Sillä tavalla 
voidaan uppiniskaisuus poistaa».

M yöhemmältäkin ajalta voim m e esimerkkejä mainita. N iinpä 
Uudessa Suom etaressa v. 1851, num erossa 40 nimimerkki A. M. 
kirjoittaa haikean valituksen palvelijain suurista vaatimuksista, lo 
pettaen kirjoituksensa seuraavaan huudahdukseen:
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»Lienee syy mikä hyvänsä, m utta jos palvelusväki yhä n iin  
kallistuu kuin kahtena viime vuonna, niin kukaties m uutam ien 
vuosien perästä ei kukaan voi palvelijaa pitää».

Erittäin merkillepantava lausunto, joka kuvaa ajan henkeä 
on se, jonka valtiopäiväm ies J. Brusila on liittänyt lakivaliokunnan 
m ietintöön v. 1863— 1864 valtiopäivillä nykyisin voimassaolevaa 
palkkauslakia laadittaessa. Silloin kun poistettiin kotikuri aikui
siin palkollisiin nähden. Ja vaikka kotikuri säilytettiinkin nais- 
palvelijoihin 14 vuoden ja m iespalvelijoihin 18 vuoden ikään,, 
n iin  J. Brusila ei siihen tyytynyt, vaan liitti valiokunnan m ietintöön 
seuraavan vastalauseen:

»Kotikuria tulisi saada käyttää ainakin kunnes palkollinen: 
on  saavuttanut 30 vuoden ijän, sillä kokem us on selvästi osoit
tanut, että ihm inen, joka vielä 14 tai 18 vuoden ijässä on lap
sellinen, ei vielä ym m ärrä olla oikeen juonikas ja oikullinen, 
m utta antaapa ijän kasvaa, niin kasvavat myöskin paheet ja juo
nikas mieliala lisääntyy aina yhä, kunnes se vanhuuden heikkou
desta m asentuu».

Ja ettei J. Brusila edustanut tuota mielipidettä yksinään, sel
viää erinäisten edustajain lausunnoista asiata eri säädyissä käsi
teltäessä.

Eikö näm ä kaikki todista, että tyytymättömyttä ja kapinan 
henkeä on ollut olemassa, vaikka se ei ole voinut löytää selvää 
ja yhtenäistä ilm enem ism uotoa, mutta se on kytenyt ja kytenyt 
kunnes se ajan tullen on puhjennut ilmielävänä m eidän keskuu
teemme.

• Kun M. F. koskettelee kirjoituksessaan palvelijain muka terveel
lisiä työoloja ja kunnollisia asuntoja, niin niistäkin jokunen sana. 

O nko palvelijan työ terveellistä sentähden, että se tapahtuu 
herrasväen huoneustoissa? Katsokaamme sitä. Sisäkön työhön 
kuuluu huoneiden siivoaminen, joka siivous useimmiten pitää 
tehdä akkunain ollessa auki, vieläpä ristivedossa, käydä huoneesta 
huoneeseen tomuttam assa. jossa itse saa niellä tom un ensimäi- 
seksi. Siivota jokaisen jäljeltä vuoteet, ulostusastiat, vaatteet y. m., 
oli ne sitten millaisessa siivossa tahansa, oli ne sitten tartunnan 
saastuttam ia tai ei. Pestä pyykit, olla koko perheen käskettävänä,, 
juosta kaikkien asialla usein kovalla kiireellä. Keittäjän työ on 
yhtä epäterveellistä, jos ei epäterveellisempää. U seim m itenhan ta
pahtuu, että ruuanlaiton aikana ollaan pakoitettuja pitämään ikku
nat tai ovet auki. Toisella puolen kuum a hella, toisella raaka 
ulkoilma. Hikinen ruum is jäähtyy vedossa ja kylmässä. Palveli
jain on nimittäin pidettävä huolta, ettei ruuankäry tunkeudu sisä-
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huoneisiin. Harvat, tuskin kukaan syödessään muistavat ajatella, 
millaisissa oloissa ruoka on valmistettu.

Entä sitten ne hyvät asunnot. M. F. sanoo, että palveli
jalla on usein om a huone. M utta jos se on osalla palvelijoista,
niin  mitä se hyödyttää niitä, joilla ei ole? Ja ne, joilla sitä ei
ole, ovat enemmistönä. Eikä kaikilla ole kunnollista vuodetta edes 
keittiössä, vaan saavat, aivan kuten M. F. sanoo ulkotyöläisnais- 
ten tekevän, maata lattialla, vieläpä vaatteet päällä, koska keittiö 
on  kylmä. T apahtuupa vielä niinkin pahasti, että palvelijain 
vuodevaatteet säilytetään ulkona joko vinnillä tai jossain ulko- 
konttorissa, ja saa palvelija ne nostaa sisään vasta nukkum aan 
mennessään. Kuinka terveellistä tämä on, voi jokainen itsekseen 
kuvitella. Entä sitten ne hyvät huoneet, joissa palvelija saa M. F. 
tiedonannon mukaan »polttaa herrasväkensä puita niin paljon 
kuin hän tahtoo». Että vanhem m issa taloissa ei rakennusjärjes- 
tehnässä useimmiten ollut otettu huom ioon palvelijan huonetta, 
on  tunnettua. Toisissa taas, joissa palvelijoilla on huone, on se 
joko läpikäytävä, tai niin pieni ja epämukava että sitä tuskin 
huoneen  nim ellä kannattaa kutsua. Usein menetellään nykyaikana 
vielä niinkin, että palvelijata varten rakennettu huone otetaan 
herrasväen itsensä käytettäväksi, ja jotta palvelijoille voitaisi sanoa 
että heitäkin varten on huone olemassa, on sisustettu ruokakont- 
io rista  palvelijoille huone. Se on luonnollisesti ilman uunia, 
kaikki seinät kylmät. Läm pönsä saa huone keittiöstä. Mutta jos 
nyt puita säästävä emäntä, joita kaupungissa on paljon, ei anna
kaan keittiössä enää pitää tulta illallisen laitossa edes kovilla pak
kasilla, vaan laitetaan illallinen joko kaasulla tai öljykeittiöllä. 
Hella kun tavallisesti jäähtyy m uutam assa tunnissa, niin illalla 
maafamennessä terveellisen ja puhtaan läm m ön sijasta kaasun tai 
ö ljyn  katku ja kostea höyry täyttää huoneen. Sänkyvaatteet tun tu 
vat silloin kosteilta, joten kyllä saa pitää vaatteet päällään nukku
maan mennessään. Keittiöt, joissa useamm at palvelijat saavat 
nukkua, ovat yleensä, kuten tunnettu hyvin vetoisia ja kylmiä, 
jo ten  suuri osa palvelijoita asuu yhtä huonosti jos ei huonom m in 
kun esimerkkinä m ainitut tehtaalaiset.

M. F. sanoo että palvelijalla on hyvä huoneusto, ruoka ja 
kahvi aivan sam oin kun herrasväellä. N o niin, en tahdo kieltää 
etteikö pienellä osalla sitä olisi, m utta uskallan väittää, ettei sitä 
liene edes kym m enennellä osalla palvelijoista. Paljon puuttuu 
siinä suhteessa. Ja väitteeni tueksi vetoan viralliseen tilastoon. 
Jos palvelijan työ, kuten M. F. sanoo, olisi niin »vaihtelevaa», 
jo s hänen työpaikkansa aina olisi »lämpöisissä huoneissa ja hy
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vässä ilmassa», niin mistä joh tuu  sitten että palvelijain kuolevai
suus on niin hirvittävän suuri, kun vielä ottaa huom ioon  että 
useam m at palvelijat ovat kotoisin maalta, siis tervettä rotua. Mistä 
joh tuu  että palvelijan keski-ikä on 20 vuotta alhaisempi kun 
säätyläisnaisten. H elsingin terveyshoitolautakunnan vuosikertom uk
sessa v. 1901 ilmenee että vuosien 1882 ja 1892 välillä keski- 
ikä oli

sääty lä isna isilla ..........................................59 v.
k ä s ity ö lä isn a is illa ....................................50 »
ty ö lä is n a is i l la  47 »
tehtaalaisnaisilla..........................................43 »
palvelijatarilla . . . . . . .  39 s
o m p e lija ta r il la  34 »

Jos M. F. voisi selittää täm än ilmiön, olisim m e kiitollisia, 
koska työläisnaisilla, joihin ulkotyöläisnaiset luettanee, keski-ikä on 
8 vuotta enempi ja tehtaalaisnaisillakin, joiden täytyy »seisoa koko 
päivän yksitoikkoisessa herm oja kuluttavassa työssä, huonossa 
ilmassa ja korvia särkevässä melussa», keski-ikä on 4 vuotta kor
keampi kun palvelijain. Jotain täytyy olla olemassa joka vaikut
taa tuohon  suureen kuolevaisuuteen. Ja tähän vaikuttaa se, että 
palvelijoilla ei ole suojeluslakia, heidät pahoitetaan toisinaan jo  
8 — 10 vuotiaina tekemään rajattom an pitkiä työpäiviä. Usein on 
asunto ja ravinto niin huono, ettei sitä lapsen terveys kestä enem pi 
kuin aikuisenkaan. Kun siihen vielä lisää ettei palvelijalla ole 
mitään vapaahetkeä, vaan on hän sidottu paikkaansa yöt päivät, 
pyhät aret aivan kuten entisajan orja, niin tulos on juuri sellainen 
kun tilasto osoittaa.

Lopuksi tekee M. F. sangen ilkeän viittauksen sekä am matti- 
työläisnaisten että palvelijain vapauden käytöstä. Tähän puoleen 
en oikeastaan tahdo tällä kertaa puuttua, sillä tämä syytös ei ole 
uutta siltä taholta, se vaan todistaa kirjoittajansa moraalia ja vapaa
herrallista katsantokantaa työluokan naisista, joiden itseoikeute
tuiksi holhoojiksi he ovat oppineet itseään katsomaan. Pal
velijat vaatiessaan vapaata, tekevät sen siinä tietoisuudessa, että he 
vapautensa käytöstä vastaavat ennen kaikkia om alle itselleen, sillä 
lopullisesti täytyy niin palvelijan kun am mattityöläisenkin omalle 
itselleen olla edesvastuussa käytöksestään. Sillä kuinka m onen 
palvelijan siveellisyys olisi turvattu emäntien valvomisella, jos ei 
palvelijoissa itsessään olisi siveellistä tarm oa taistella ei ainoastaan 
ulkoapäin tulevia, vaan myöskin isännistön puolelta asetettuja
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siveellisiä vaaroja vastaan. Yleensä ei enempi am mattityöläis t 
kun palvelijatkaan ole niin huonoja kun porvarisnaiset yleensä 
väittävät, vaikka heidän kiusauksensa ovatkin m onta kertaa suu 
rem m at kun uskotaan».



Palvelijattarien marssi.
Omistettu Kööpenhaminan palvelijataryhdistyksette.

Tule, sisko, j a  auttava, kätesi- suo, 
ja lo  m eillä on. p yrkim ys, m äärä!
M e tahdom m e ka tkoa  kahlehct nuo, 
jo i t ’ asetti kohtalo väärä.
Työn kunhan nostam m e arvoonsa, 
on kunnia  palvella .

M e ka uvan  ju h tin a  raadoimme, 
niin ka uvan  kahlehet kesti,
Ja  a lttius h irm uvallalle  
m eitä  vapaaksi käym ästä  esti. — 
Vain lepoa jo sk u s  rahtunen  
oli pa ljon  se orjillen.

Tosin kä ttä  me tiukasti pu istim m e  
. j a  harmista, kuohui, mieli.

M u t v a i t !  —  E i heikoille viisasta  se, 
s ik s ’ hilliten ta lttu i kieli.
— M oni m ykkä n ä  taipui, orjuuteen, 
m eni hautahan hiljalleen.
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M e y k s in  oom m ekin heikkoja, 
on toivoton silloin työmme.
M u t kunhan  kuljem m e jouko lla  
on loppuva m usta yöm m e.
Ylös siis, jo  siskot rientäkää, 
on kaunista  pyrin tö  tä ä !

H yve  kärsim ys on. S itä  ihmisten  
toki ei sov i väärinkäyttää .
Ylös taistelehon eest’ oikeuden, 
r iv it taa jo iks’ tahdom m e täyttää .
Tule sisko ja  kätesi au ttava  suo, 
tule lippum m e liehuvan luo!

Tää taistelo valohon, onnelien vie  
kodin  naiset Pohjoism ailla.
K un kaikille  aukee vapauden tie, 
elinehtoja kenkään ei vailla , 
tuha t kahletta  silloin katkeaa.
—  Ylös tahdom m e ponn istaa!

Ja tieto, taito ja  va listus  
on m ääränä p a lv e li jo i t ta .»
Työ kunniahan, se vaatim us, 
sitä  turhaksi vä ittä ä kö  vo itte?
—  M u t sorta ja t työtäm m e ehkäisee, 
silis’ joukkom m e taistelee. —

N äin  nuorille kuuluu käsky  uus: 
te seiskäätte va in  om in ja lo in , 
ja  tehkää m in va a tiv i velvollisuus 
te it’ ei enää antipaloin  
saa kohdella kenkään. —  S isko t näin. 
me riennämme eteenpäin.
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Ja  vapaus hyödyksi kä y ttä kä ä  
kehitykseksi henkenne v o im a n ! 
Pois turhuus, m itä tön häly jä ä , 
m i on aiheena p ilkan  ja  soiman. 
M eiss’ eläköön kunto ja  va ka vu u s  
j a  hartahin toveruus!

Ja sisko kun  työssä sä harmenei 
kod in  la itam m e lempeän, som an!  
Elon iltasi hetket herttaiset 
luona lieden läm pim än, oman  
sinä  v ie tä t sointuja sydäm en  
sulorauhassa kuunnellen!  —

S iis  s isko t te kuu lkaa  laulelma, 
m iten ihana vastaam m e soittaa.
—  Ylös lippu sä liehu korkeeltu, 

j o  sorretun oikeus koittaa. —
K äsi kä ttä  va n k a sti puristakoon, 
r iv it sankkoina taisteloon!

Suomensi 

Hilja Liinamaa.


