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4:si. Kahdeksantuntinen työpäivä.
Palkkatariffi on voim assa yhden vuoden ajan, lukien siitä . 

päivästä jolloin lakko lopetettiin.

Pesijäin vaatim us:
l:si. Kaikkien pesijöiden on liityttävä jäseneksi osastoon, 

ja on työnantajien vaadittava osaston jäsenkortti työnetsijöiltä.
2:si. Pesunkanto vinttiin sekä veto rantaan on poistettava.
3:si. On vaadittava kunnan rakentamaan ajanmukaisia 

pesutupia.
4:si. Vaaditaan 8 tunnin työpäivää, sekä viiden pennin pal- 

kanylennys tunnilta, sekä 5 pennin ylennys kilolta mankeli- sekä 
silitysvaatteista.

Palvelijat ja lakkoliike.

»Kyllä kaikki m uut lakot voi käydä päinsä, mutta jos palve
lija taret ryhtyvät lakkoon, on hukka perässä», on eräs herrasmies 
lausunut, ja se lause näyttää ainakin nykyään pitävän paikkansa. 
Sillä, vaikka palvelijat eivät vielä olleet edes lakossa, ainoastaan 
m uutamia oireita näkyi sinne päin, niin olivat emännät ihan rai
voissaan, paljastaen yhden heikkouden toisensa jälkeen, otta
matta huom ioon, mitä palvelijat niistä ajatelivat. Mitähän sitten, 
jos palvelijat todella päättäisivät ryhtyä tosilakkoon? Ja saattaapa 
sekin kumma tapahtua, jos oloja yhä kiristetään, ja jos palveli
joita yhä ärsytetään. Ottakaamme huom ioon, että vaatimuk
semme ei ole liioiteltuja, ja että kohoneva sivistys kansassa vaatii 
palvelijoita kilpailemaan tietojen ja kekityksen hankinnassa. Sillä 
aika rientää pitkillä askelilla eteenpäin, ja samalla täytyy olojen 
pakostakin m uuttua joka alalla, siis myöskin palvelijain ammatissa. 
Tämän lakkoviikon seuraukset ovat avanneet m onen silmät näke
mään, että palvelijain on itse ruvettava ponnistelem aan, kohotak- 
seen ihm isarvoon niin omituiselta kuin se kuuluukin. Siitä tuo- 
nenpana.

Helsingin emäntäliitto, johon allekirjoittanut on kuulunut 
jäsenenä, voidakseni seurata sitä tapaa, millä siellä on kasvavaa 
palveiijatarliikettä katseltu, piti kokouksen kaikessa hiljaisuudessa, 
jossa oli päätetty minut eroittaa jäsennyydestä, koska olin m u
ka esiintynyt emäntäin »intressiä» vastaan. Omituista, että he 
sen nyt vasta näkivät. Olipa siellä päätetty myöskin em äntien 
kesken vaatia minua eroamaan palvelijataryhdistyksen toimin-
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nasta, koska en ollut muka enää kyllin arvokas toimittamaan paik
koja palvelijoille y.m. Emäntäliitto valitsi 4-henkisen lähetystön, 
joka tuli juhlallisesti tuota tärkeätä tietoa minulle tuomaan. Edel
lisen otin kiitollisuudella vastaan, koska en ollut heidän toim es
taan löytänyt yhtään sovinnollisuuden leimaa, jota olin odottanut 
sieltä löytäväni. Jälkimäiseen esitykseen taas en voinut panna 
mitään huomiota, sillä emäntäliitto on epälaillinen eroittaja palve
lijain yhdistyksessä. O m assa yhdistyksessäm m e täytyy meidän 
itse saada olla emäntiä ja siis samalla voimme itse määrätä, joko 
teemme niin tai näin. Y hdistys voi siitä päättää om assa kokouk
sessaan jäsenien keskuudessa, joka kohta otetaankin keskustel
tavaksi.

Emäntäliiton jäsenet ovat sittemmin ruvenneet hiljaisuudessa 
vaikuttamaan palvelijainsa keskuudessa, antamalla pieniä lahjoja, 
mielistelemällä heitä sen verran edes, että saisivat tytöt lupaa
maan, etteivät kuuluisi yhdistykseen. Ja ovatpa ehkä joitakuita heik
koja taivuttaneetkin. O npa toiset em ännät uhanneet, että »jos et 
vie jäsenkirjaa takasin, saat heti muuttaa». Ja nämä samaiset 
emännät sanoovat avonaisesti, että heidän mielestään palvelijatar on 
vapaa ja itsenäinen ihminen, m utta eivät kumminkaan anna pal
velijan käyttää itsenäisyyttään edes niin paljon, että hän saisi 
kuulua mihin yhdistykseen hän tahtoo. O nko palvelija silloin 
vapaa kansalainen, jos kaikki hänen toimensa, sellaisetkin jotka 
koskevat yksinomaan häntä itseä, määrää emäntä yksinään.

Emännät ovat aina sanoneet, että he arvostelevat palveli
joita yhdenvertaisiksi ihmisarvossa, ja että heitä ei halveksita. 
Tätä on niin usein sanottu, että olen ruvennut sitä jo vähitellen 
uskomaan, kunnes tuo emäntäliiton lähetystö taas toi takasin 
vanhan epäuskoni. Eräs arvoisa lähetystön jäsen, lausui ni
mittäin, että kuka sellaisista »strunteista» palvelijoista viitsii 
edes kahvikesteissä puhua. Tuo sana »strunttar» näytti, että 
emme saa levätä, vaan tositointa tarvitaan, näyttämään maail
malle, että emme ole paljaita »struntteja», vaan olemme täysarvoi
sia kansalaisia, jotka voivat ja tahtovat ihm isarvoon ja oikeuksiin 
kohota.

Että heillä yleensä oli työläisnaisista kiero käsitys, huom a
sin siitä, että he sanoivat kaikki tehtaissa työskentelevät naiset 
olevan epäsiveellisiä. Ja näm ä rouvat, jotka kerskaavat suurella 
sivistyksellään, ja jotka sanovat ymmärtävänsä kansan elämää ja 
voivansa johtaa sitä, nämäkö ovat kansan ystäviä. Minun täytyy 
myöntää, että minä olin uskonut heistä parempaa. Olin odot
tanut, että tahtoisivat ainakin ymmärtää meitä, m utta olin ereh
tynyt, kuten monasti ennenkin. Ja nämä sitten katsovat olevansa 
yksinoikeutettuja määräämään palvelijataryhdistyksenkin kohtaloa.

Tämän lakon yhteydessä on, omituista kyllä,, tahdottu saada 
minut esiintymään jos jonkilaisessa toimessa. Todellisuudessa 
en ole toiminut virallisesti m issään komiteassa. Olin Sortava-



Iassa matkalla, josta lähdin vasta 30 p. lokak. Helsinkiin saa
vuin 31 p. illalla. Kaikki toimet ja puheet, jotka loukkasivat emän
tiä tavalla tai toisella, nekin, jotka oli toimittu ja puhuttu  minun 
poissa ollessani, ovat emännät sommitelleet minun nimeni yhtey
teen, josta näkyy, että luulevat minulla olevan hirveän suuren 
vaikutusvallan palvelijain keskuudessa, josta m inut nyt olisi estet
tävä tavalla tai toisella. Kun rehelliset keinot eivät auttaneet, on 
näkynyt epärehellisetkin kelpaavan. Toivon kuitenkin, että to
tuus, jonka puolesta taistelemme, on vihdoin voittava.

M iina S illanpää.

Nainen uudenajan tieteen valossa.

Rikosoikeuden opettaja Roman yliopistossa, Enrico Ferri, joka 
v. 1904 siirtyi sosialistien leiriin, on teoksessaan nimeltä »Sosia
lismi ja uudenajan tiede», joka teos äsken on suom ennettuna 
ilmestynyt, lausunut naisen fysiologisista ja psykologisista omi
naisuuksista uudem m an luonnontieteellisen tutkim uksen perus
tuksella, että nainen on miestä alemmalla kannalla, ei ainoastaan 
ruumiin voimien, vaan myöskin henkisessä suhteessa, joka hänen 
mielipiteensä mukaan johtuu seurauksena äiteyden tärkeästä toi
minnasta.

Arvoisa opettaja näyttää unohtavan, että naiselle on m ah
dollisuus älylliseen kehitykseen ollut kokonaan suljettu aina nyky
aikaan asti ja on vieläkin, jota vastoin se on ollut miehien omai
suutena jo vuosisatoja. Vai miksi muuksi voi sanoa sitä järjes
telmää, joka estää naisen vapaasti pääsem ästä työskentelemään 
niille henkisen työn aloille, joille mieltymys ja luontainen taipum us 
on hänet määrännyt, josta rajoituksesta miehet ovat vapautetut. 
Ei myöskään voi huom iotta jättää sitä tosi seikkaa, joka aineelli- 
sessakin suhteessa panee esteet naisen kehityksen tielle. Eihän 
ankaran työn tehtyä hänen edessään häämöitä muu kun niukka 
toimeentulo, ja tietoisuus, että tähän asti saan minä mennä, vaan 
ei edemmäksi. Olisipa tahtoa ja taipum usta kuinkakin paljon. 
Sellainen on tila yhä edelleen.

Mainittu opettaja jatkaa edelleen: »Myös on naisella vähem 
män älyä». Se seikka, että nainen ani harvain on nerokas, riippuu 
siitä, että hänen täytyy synnyttää nerokkaita miehiä. Siitä seuraa 
myös, että tuntehikkuuden ja älyn puolesta korkealle kehittyneillä 
naisilla on vähän tai ei ollenkaan äidin tunnetta. M onet naiset 
saavuttavat täyden kehityksensä vasta sukuelinkautensa loputtua.

Sopinee kysyä, onkohan ne miehet sitte neroja ja täydelli
sesti kehittyneitä jo poikavuosinaan?


