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Suurlakko, ja palvelijain muutto.
N yt kun suurlakon hyökyaallot ovat vähän hiljentyneet,
on tilaisuus tehdä havaintoja suurlakon seurauksista.
Se, että työläiset eri ammattialoilla lakkasivat työstä ei ketään
kum m astuttanut. Sähköm iehet olivat lakossa ja saatiin olla pim ey
dessä, vaan se otettiin tyyneesti vastaan; telefooni ei välittänyt
tiedonantoa naapuriin, vaan sekin kärsittiin. M yöhem m in oli telegraafi lakossa, ja vaikka se ehkä tuohikin toisille tuntuvia vahin
goita, oltiin ainakin näennäisesti lakkolaisten puolella. M utta 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 m enetti mielenm 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
toisenlaiseen valoon kuin miltä alussa näytti. Lakko aikana ja
sen loputtuakin oli yleinen mielipide, että palvelijat olivat to i
m eenpanneet suurlakon, ja että sen jo h d o sta m onta sataa palve
lijaa tuli paikattom aksi. Tätä tietoa levittivät em ännät mielellään
ja osa palvelijoistakin sen uskoivat. O lihan se niin luonnollista.
O n käsittäm ätöntä se into, jolla em ännät levittivät kaikenlaisia
juttuja palvelijain ja ylimalkain työläisten m enettelystä 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 rumia aseita
tarvinnee. Seuraava tapaus olkoon esim erkkinä tällaisesta juttujen
kertom ishalusta.
Rouvat A. ja B. olivat hyviä ystäviä. H e pitivät itseänsä
erinom aisina em äntinä, koska heillä molemmilla oli ollut palvelija
m onta vuotta. Tapasivat toisensa kahvikesteissä lakon jälkeisinä
päivinä. Palvelijain lakko oli pääkysym yksenä kuten siihen aikaan
tavallisesti. Oli kerrottu, miten raa’alla tavalla työm iehet olivat esiin
tyneet ja m iten palvelijat olivat jättäneet kaikki ja liittyneet lakko
laisiin. R ouva kertoi m yöskin, että hänenkin asu n to o n sa oli tul
lut joukko lakkolaisia, ja vaatinut palvelijan heti jättäm ään toi
m ensa ja yhtym ään lakkoon. M utta hänen palvelijansa oli pol
kenut jalkaa ja sanonut, että hän on perheen jäsen, eikä siis
yhdy heihin ja ajanut m iehet pois. Rouva A:n palvelijattaren m e
nettely oli rouvain m ielestä kaunista ja uskollista, ja he päättivät,
että ne heidän palvelijoistaan, jotka olivat käyneet kokouksissa,
saavat m uuttaa heti, kun vaan saavat toisia tilalle.
Kuin rouva B. tuli kotiin kertoi hän tietysti heti palvelijal
leen siitä su u resta raakuudesta, jota työväki oli osottanut rouva
A:n kodissa, sekä siitä liikuttavasta jalom ielisyydestä, jota palveli

—

34

—

jatar siellä oli o soittanut em äntäänsä kohtaan. Sattui sitten niin,
että rouva B-.n palvelija joutui vielä sam ana päivänä käymään
rouva A:n kod issa asialla ja luonnollisesti kysyi m iten nuo mie
het oikein olivat esiintyneet, ja häm m ästyksekseen sai hän kuulla
että rouva A:n kodissa ei ollut käynyt yhtään m iestä lakkoaikana, vaatim assa palvelijaa lakkoon! Vaan tuota ei olisi saanut
ilmoittaa, koska kerran rouva A. oli sen sanonut, niin totta
sen täytyi olla. Ja rouva A:n palvelija, joka täm än kerran, tosin
tietäm ättään, uskalsi olla toista mieltä sai nyt m uuttaa. Lakon
seuraukset olivat kuten näkyy m onenlaiset, ja palvelijat joutuivat
m uuttam aan m uistakin syistä, kuin o san o to sta lakkoon.
O n syytetty palvelijoita siitä, että tyytym ättöm ät agiteeraavat
tyytyväisten keskuudessa. M utta sam an virheen tulim m e h u o 
m aam aan em ännissään itsessään lakko aikana. Tyhm ä palvelija
kin sen näki. T oisten em äntien mielestä ei palvelijoille olisi an
nettava mitään m yönnytyksiä. Itsenäisyys-halu oli heissä kapa
loonsa tukahutettava. H eidän pitäisi nähdä, kenen kanssa he ovat
tekem isissä. T oiset taas olivat valmiit tekem ään m yönnytyksiä ja
pitivät palvelijain lakon aikana esittäm iä vaatim uksia kohtuullisina.
M utta luuletteko, että näm ä palvelijoiden vaatim uksiin tyytyväiset
saivat olla rau h assa noiden tyytym ättöm ien agitatsioonilta. Ei
suinkaan, vaan yhteentörm äys siinä syntyi ja päättyipä täm ä toi
sinaan niinkin, että entisistä ystävyksistä tuli vihamiehiä. Ja se
olikin kenties parasta.
Suom en porvaristo on ylpeillyt erittäinkin siitä, että on saatu
m aallemme tuo niin tärkeä kokoontum is-, paino- ja lausunto-va
paus. M utta näyttää siltä, kun ei tuo kokoontum isvapaus kuu
luisikaan työväelle. Ainakin palvelijoita estetään kaikin tavoin
liittym ästä yhdistyksiin, niinpä Em äntäliiton johtavat henkilöt kysy
vät tavan takaa palvelijoiltaan, jos he ovat ruvenneet jäseneksi yhdis
tykseen, uhaten samalla, että jos ovat vaan jäseninä siellä saavat
heti m uuttaa. Eräs heistä sanoi, että palvelija ei saa kuulua m uu
hun puolueeseen kuin siihen, johon isäntäväkensä k u u lu u !----------eikä liittyä m uuhun yhdistykseen kuin siihen, jota isäntäväkensä
suosittaa.
Em äntien toim enpiteet vaikuttavat kuitenkin toi
sin, kuin em ännät ovat tarkoittaneet. Palvelustytöt, jotka ennen
olivat välinpitäm ättöm iä yhdistystoim innalle, ovat nyt yhä s u u 
rem m assa m äärässä ruvenneet sitä harrastam aan ja liittyneet y h 
distyksen jäseniksi. Se vaino, jonka alaiseksi osa heidän tove
reistaan joutui, herätti heissä uinuvan toveruushengen, joka on
ensim äinen ehto yhteistyön m enestym iselle. T ästä toveruus hen
gen herättäm isestä saam m e olla kiitollisia, sillä sen avulla on toi
voa saada kehitystyö palvelijatarien k eskuudessa suurem paan
vauhtiin. Suurlakko-viikon seurauksista edistyi palvelijatarien
edistyspyrinnöt enem m än, kuin rauhallisissa oloissa kym m enen
vuoden työ olisi voinut niitä edistää, ja siitä kiitos emäntien
kiihkeälle agitatsioonille.
M iin a S.

