
kum oom ista vastaan. Silloinhan palvelijat voisivat löytää varman 
paikan, johon hädän tullessa voisivat kääntyä, ja sitä he eivät 
saisi tehdä.

Minna.

I
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Taistelussa ovat kaikki keinot luvallisia,
ajattelevat kai emäntäliiton jäsenet, koska heidän viimeinen 
valttinsa on tuom ita ne emännät, jotka suosivat palvelijatar-yhdis
tyksen toimintaa »huonoiksi perheenemänniksi», koska eivät ym 
märrä emännän velvollisuuksia. Ainoastaan sentähden ovat he 
tuon tuom ion saaneet, että heillä on palvelijat voineet pysyä kym
meniä vuosia, ja että he eivät joka kahvikekkereissä pidä palveli
joitaan kahvileipänään, sentähden että nämä em ännät ovat pitä
neet palvelijoitaan ihmisinä, eikä ainoastaan työkoneina.

Tuollaista salakavalaa myyrän työtä täytyy todellakin hal
veksia. O nkohan se emäntäinkään arvolle sopivaa? kysyy yksi

Palvelija.

Kylvettäjäin asemasta.

Yksi suurlakkoaikana eloon heränneitä am m attiosastoja on 
kylvettäjäin osasto. Ja jos jollakin ammattialalla olisi parannukset 
tarpeen, olisi se saunottajain ammatissa, erittäinkin niiden, jotka 
ovat helpom m issa saunoissa. Tässä pieni kuvaus heidän päivä
työstään.

Aamulla pitää ruveta lämmittämään kl. 8-aikaan, joten kl. 7 
jo täytyy viimeistään nousta ylös. Saunottajain on itse kannettava 
puut saunaan. Saunan lämmitessä on siivous tehtävä saunassa, 
johon menee aamupäivä. Hyvä jos ehtii keittää itselleen aam u
päivällä ruokaa. Kl. 1-aikaan rupee tulemaan kylpijöitä, jolloin 
täytyy olla saunassa, saa sitten olla märkänä kl. l:s tä  päivällä kl. 
12:teen yöllä, se on 11 tuntia yhtäpäätä. Ja sellaista on kuusi 
päivää viikossa. Olla kuum assa saunassa, juosta ulos 
kuum asta märällä ruumiilla. Ja mitä he ansaitsevat tästä luonnot
toman pitkästä työstä ja epäterveellisestä olosta? Niin sepä se 
onkin pahinta, he eivät saa mitään vakituista palkkaa, jo s  hyvät ih
miset jättävät jonkun kymmenpennisen, niin ei siitä suuria kerry. 
Saunanomistajat eivät maksa penniäkään. Saavatpa kylvetäjät 
vielä ostaa harjat, saippuat, rievut ja muut tarveaineet, mitä sau
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nan siivoom isessa tarvitsevat. Voidaanko järjellisesti väittää, että 
kylvettäjäin ammatti on tyydyttävällä kannalla, ja että ei siinä ole 
korjaamisen varaa. Voidaanko sanoa, että työpäivä, joka alkaa 
kl. 8 aamulla ja loppuu kl. 12 tai 1 yöllä on kohtaloisen lyhyt, 
tekeehän se 16— 17 tuntia, ja semmoinen työ sitten; sitä olisi 
8:ssa tunnissa kylliksi.

Kylvettäjäin am m attiosasto on ryhtynyt vaatimaan, että sau
nat suljettaisiin iltaisin kl. 9 ja että kylvettäjille maksettaisiin vaki
tuinen palkka. J ä tä  viimeistä vaatimusta olen kuullut muutamain 
hienompain saunain kylvettäjien olevan vastaan, koska heidän, 
jotka ovat herrain saunan puolella, ehkä tulisi jakaa palkkaa vähempi 
tuloisten kanssa. Tämä nykyinen juomarahajärjestelmä on mitä 
inhoittavin laitos, sillä se pakoittaa työntekijän alistumaan elämi
sen pakosta, mitä halveksittavimpaan asemaan. Miksi ei tahdota 
m uuttaa tätä järjestelmää, josta ei kenellekään ole hyötyä?

Ehdotan, että otettaisiin tämä kysymys kokonaisuudessaan 
uudistuksen alaiseksi. Ensiksi poistettaisiin juomarahat, ja suh
teellisesti korotettaisiin kylvyn hintaa, esimerkiksi 25 prosentilla 
alemmissa ja 50 ensi luokan saunoissa, josta tulosta maksettaisiin 
saunoittajille määrätty palkka. Rahaa menee nykyäänkin näin 
paljon saunassa käydessä, ja tämä raha annetaan armopalana, 
joka ei suinkaan tunnu hauskalta saajasta, koska arm osta saatu 
on aina armoleivän syöntiä. Tästä järjestelmästä ei olisi kenelle
kään vahinkoa, päinvastoin sitä tervehdittäisiin ilolla, koska sa
malla tehtäisiin koko tuo suuri kylvettäjäin am m attikunta riippu
mattomiksi, itsenäisiksi ihmisiksi.

Nykyisin on kyllä saunottajien joukossa niitä, jotka tulevat 
vastustam aan juom arahojen poistamista, koska he ovat jo pääs
seet sen ajan ylitse, jolloin hävetti ojentaa kätensä ja sävähtäen 
punaiseksi ottaa vastaan almu herralta, joka ehkä oli häntä koh
taan käyttäytynyt lievimmin sanoen epähienosti. Juuri tuo 
juom arahoista riippuminen on ollut esteenä kylvettäjille näyttä
mään, kuinka inhoittavalta se tuntuu, kun on pakoitettu heitä 
palvelemaan ja heidän hävyttömyyksiään kärsimään, koska on 
riippuvainen palkastaan — juom arahoista. M utta olen m yöskin 
varma, että suuri osa saunottajia on uudistuksen puolella, sillä 
tiedän varmaan, että he ovat mainettaan parempia. Mitä taas 
siihen tulee, että saunat suljettaisiin kl. 9 illalla, ei se suinkaan 
ole liiaksi vaadittu, koska siksi ehtivät kyllä jo kaikki käydä sau
nassa. Voisihan kuitenkin esim. yhtenä iltana järjestää saunan 
aukiolon kl. 10:neen, jos se katsottaisiin tarpeelliseksi.

Kylvettäjäin asema on nykyään sellainen, että suuren yleisön 
olisi otettava heidän asiansa omakseen, joten yleisellä mielipiteellä 
pakotettaisiin  saunan omistajat toteuttam aan kylvettäjien olojen 
uudistusehdotukset.

Vielä olisi otettava keskusteltavaksi, että eikö m iessaunoihin 
olisi mitä pikimmin saatava mieskylvettäjiä. M iina S.


