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Miten järjestym ättöm iä naisia 
kohdellaan!

H elsingissä olevassa Tolland er & K lärichin tupakkatehtaassa, 
jo ssa  työskentelee noin 300 naistyöntekijään, m iehiä ei tehtaalla 
ole kuin muutam ia, on viime aikoina tapahtunut tavantakaa ret- 
telöitä työnantajan ja  työntekijäin välillä. V iim e syksynä kun 
isäntä naulautti uudet järjesty ssään nö t tehtaan seinään, jo ssa  
m äärättiin kaikenm oisia sakkoja työväestölle, ollenkaan kysymättä 
työväestön m ieltä niiden suhteen, herätti se katkeruutta tehtaan 
työväestössä. Asian johdosta  piti työväki kokouksen ja  siten 
saatiin vaikutettua sään tö jen  m uutokseen jonkun i verran. Nyt 
t. k. alussa oli tehtaalla uusi rettelö, jok a  alkoi siitä, että pape
rossien im ukepaperi oli liian paksua, jo ten  siitä oli perin vaikea 
valm istaa hyvää tavaraa. T yöntekijät todistivat, että he eivät ehdi 
niin kovasta paperista valm istaa enem pää kun kaksi kolm annesta 
siitä m itä he m uuten valm istavat ja  sitäpaitsi tulee kädet muu
tam an päivän kuluttua niin kipeäksi, että työnteko käy m ahdot
tom aksi. Tänlaista  paperia kertoivat tytöt olleen josku s ennen
kin, m utta oli aina poistettu kun oli asiasta valitettu. V anhaa 
tapaa noudattaen lähettivät työntekijät nytkin lähetystön isännöit
sijän luokse kun ensin olivat työn johta jille  asiaa valittaneet, ja  
kun näm ä olivat vastanneet, että jo k a  ei tahdo tehdä sella isesta  
paperista kun on , saa m ennä pois tehtaalta. Lähetystölle oli 
isännöitsijä  ensin luvannut katsoa paperivaraston lävitse oli
siko siellä parem paa paperia. Ja  kun lähetystö silloin ilm oitti, 
että he jäävät odottam aan parem paa paperia, lupasi isännöitsijä  
antaa vastauksen illalla. Lähetystö oli vielä nim enom aan huo
m auttanut, että täm ä ei o le lakko, vaan työtarpeiden odotusaika, 
jon a  isännöitsijäkin  sanoi sitä pitävänsä. Kuinka suuri olikaan 
sitte työntekijäin häm m ästys kun isän nöitsijä  oli hankkinut oikean 
asian aja jan  konttoriin ja  nyt hän kysyi yksityisesti jokaiselta  erik
seen , että aikooko hän huom enna tulla tö ih in ? Kun tytöt ky
syivät, tuleeko parem paa paperia, ärjäsi isännöitsijä , ettei hän 
kysy paperista, vaan tuleeko hän työhön. Ja  niille, jo tk a  san oi
vat, että he odottavat m itä to iset tekevät, sanottiin, että ovat 14 
vuorokauden kuluttua ylössanotut. M iten kiivasta ja  röyhkeätä 
täm ä ylössanoinisraivo oli, tod istaa paraiten se, että kun yksi 
tyttö, jo lta  niinikään kysyttiin tahtooko hän tulla työhön lauan
taina ja  kun tyttö sanoi ei voivansa tulla ainakaan lauantaina, 
koska hänen täytyy haudata äitinsä, isän nöitsijä  konem aisesti vas
tasi, jo lT ette  tule, olette ylössanottu 14 päivän kuluttua. Tyttö 
kuultuaan täm än pyörtyi paikalla!

Kun tytöt sitten lauantai-aam una m enivät työhön nekin, jo tka 
olivat ylössanottu 14 vuorokauden kuluttua, niin nyt tultiinkin 
käskem ään heidät heti pois työstä, toisille ei annettu aikaa edes 
a lotettu jen töittensä valm istam iseen. Kun to iset näistä tytöistä 
sitten päivällä olivat käyneet konttorissa kysym ässä saavatko 14 
vuorokauden palkan, koska heti pois käskettiin, vastasi isännöit
s ijä , ettei hän anna ei palkkaa eikä ed es vanhoja sisälläolevia 
todistuksia, puhum attakaan, että hän antaisi todistuksen siltä 
a ja lta  kun on ollut tehtaassa työssä. Kun yksi tyttö kävi kont
torissa poliisin kanssa palkkaansa ja  todistustaan vaatim assa, oli 
isän nöitsijä  luvannut vanhan todistuksen antaa, m utta ei palkkaa. 
O lipa uhannut vetää tytön oikeuteen, koska olivat m uka tehneet 
— lakon. E roitettu ja on 4, jo ista  toiset ovat o lleet työssä lähes 
10 vuotta.

Isännistön m enettely tulee vieläkin räikeäm m äksi sen kautta, 
kun työntekijät ilm an nurkum atta ovat jo  m onta viikkoa tehneet 
ylityötä kun tilauksia on ollut kovin runsaasti. Y lityöstä on m ak
settu ylirahaa 10 p. tunnilta. J a  nyt vaaditaan että työntekijäin 
on huonon paperin tähden, jon ka on ilm oitettu kestävän yli jo u 
lun, m enetettävä työpalkastaan ainakin noin kolm annen osan.

T äm ä rettelö ei siis oikeastaan ole m itään uutta T olland er & 
Klärichin tupakkatehtaalla. V iim e aikoina on tehtaalla ollut use
am pia oikeusjuttu ja työväestön kanssa ja  jo issa  on työntekijät 
m yös usein voittaneet. M uuten tuntuu sangen om ituiselta, että 
näinkään suuressa teh taassa ei o le m inkäänlaista sairaskassaa. 
Kun työntekijä sairastuu, saa hän jäädä yhteiskunnan niskoille, 
jo s  ei satu olem aan — erikoisessa su osio ssa, jo llo in  voidaan apua 
antaa tehtaalta. M utta täm ä arm o tapahtuu m uutam ille harvoille.

E ikö tällaiset tapahtum at pitäisi opettaa työntekijöitä näke
m ään, m iten he ovat kuin leikkipalloja työnantajain  käsissä. Sillä 
jo s  nyt työntekijät olisivat o lleet jä rjestyneitä , ei heitä kohtaan 
isännistö olisi voinut eikä uskaltanut m enetellä  kuten nyt on ta
pahtunut. M utta nyt on työntekijäin nöyryytetyllä m ielellä ja  
kirvelevillä käsillä pyöritettävät kovasta paperista paperossia, ja  
sitä kestää kunnes isännistö keksii jonkun toisen  nöyryytystavan, 
sillä järjestyneitä  on tehtaalla ainoastaan m uutam ia. E ikö tän- 
laiset esim erkit avaa naisten silm iä näkem ään, m ihin joudutaan 
jo s  ei naiset liity am m attiyhdistyksiin jäsen iksi, sillä työnantajain  
häikäilem ättöm yydellä ei o le ra jo ja . Eläm ä on taistelua olem assa 
olon puolesta, taistelkaam m e se taistelu  kunnialla. Ryhtykääm m e 
jokainen toim im aan am m atillisen liikkeen elvyttäm iseksi.

M iina S.

Palasia.
Eivät ole varm oja ehdokkaittensa siveellisyydestä.

Su om ettarelaisten n a is jä r jes tö jen  edustajakokouksessa H elsingissä 
päätettiin m. m. lausua toivom uksena, että nuo n ais jär jestö t se l
vittäisivät itselleen kantansa a jan  siveellisissä kysymyksissä ja  
vaikuttaisivat siihen suuntaan, että puolueen naiset vaaleissa an
taisivat äänensä ainoastaan sellaisille puolueensa nais- ja  m ies- 
ehdokkaille, jo iden  tiedetään eduskunnassa edistävän naisten toi
vom uksia noilla  aloilla. Ikävät kokem ukset näyttävät tuon puo
lueen naisparoille osottaneen , että heidän ehdokkaissaan ja  edus
ta jissaan  on ylen m onenlaista tavaraa, Surkeita juttu jahan liik
kuukin su om ettarelaisten m aalaispatruunien »siveellisestä» elä
m ästä edustajina H elsingissä. N aiset näyttävät kokouksessaan 
olleen  niin synkkäuskoisia asiassa , että tuota m ainittua ehtoakaan 
ei ole asetettu  ehdottom ana, arvatenkin peläten, ettei silloin aina 
voisi äänestää ollenkaan. »H äm een Sanom at» kertovat, että noita 
siveellisyyttä »harrastavia» päätettiin äänestää —  »mikäli m ah
dollista» s. o. kai »mikäli sella isia  ollenkaan ehdokkaissa joka 
paikassa on. H uonosti on asiat.

Työläisnainia värvätään E telä-R u otsiin  ja  Slesw ig-H ols- 
teiniin . V iim em ainittuun paikkaan on naisia ennenkin värvätty 
ja  kerrotaan heidän kohtalostaan m. m .: N aiset siellä tarkoin 
eristetään m uusta m aailm asta aidattuihin taloihin, jo issa  heitä 
ankaralla työllä ja  säälim ättöm ällä kohtelulla rasitetaan, sam alla 
kun koirien y. m. keino jen  avulla estetään karkaam asta. K artta
kaa m oisia syötte jä , jo tka vievät vain suurem paan kurjuuteen.

*

Avioton äiti hädässä. Syksyllä Su om ussalm ella eräs tyttö 
synnytti lapsen kihlatulle m iehelleen. M ies hylkäsi. Äiti sitten 
sairastui m aitokuum eeseen. Lääkäri ju listaa  taudin joksikin  »ve- 
neristä»-laatua olevaksi, lapsen sam aan tautiin tartutetuksi, lähet
tää nim ism iehelle kirjelm än, jo s sa  vaatii äitiä lapsinensa k o e te t
tavaksi sairaalaan . V angin kyydillä koluutetaan äiti 3 — 4 viikon 
vanhan lapsensa kanssa K ajaaniin , toistakym m entä penikulm aa 
m atkaa, syys-säässä. T alon , m issä äiti asui, —  palvelustyttö sa
m aan m atkaan, hänet H yrynsalm en lääkäri kuitenkin palautti 
H — salm en k.kylästä takaisin puhtaana. K ylässä m ölyä ja  huu
toa, vaaditaan yleistä tarkastusta, sitä ei kuulu. T äm ä kaikki ei 
saattanut, enem pi kylän, kun talonväkeäkään sääliväksi, ystävälli
seksi onnetonta äitiä kohtaan, jo ta  pidettiin koko touhuun syyl
lisenä, siis taakka tästä yleisön painostuksesta lisääntyi arvaa
m attom asti ja  m uutenkin toivottom an ja  sairaan äidin kannetta
vaksi, jo ta  ei suinkaan helpottanut sekään, että K ajaan issa  ei heti 
päässyt sairaalaan , vaikka lääkäri Ignatius toki poisti epäilykset 
taudin venerisyydestä. M utta tauti on tautia, olkoonpa se vaikka 
m aitokuum ettakin, eli sen jo ta in  jälkitautia. Se  tuottaa tuskaa 
itsestänsä ja  kaipaa pikaista hoitoa.

M iten kiusatun tytön on lopulta käynyt, eivät lehdet kerro.

*

Työläisnaisen häpäisem inen ei paljon maksa. K ätilö 
Am anda V irtanen ja  v. t. piirilääkäri Svanljung olivat antaneet 
väärän todistuksen työläisnaisesta K aroliina L öfbergistä, että tämä 
muka olisi synnyttänyt lapsen ennen 22 p . kesäkuuta tänä v:nna. 
Nyt synnytti V irtanen vasta 31 lokak. siis olikin raskaana  silloin 
kuin lääkäri ja  kätilö  tutkivat häntä. T ä tä  äitiystilassa olevaa 
naista syytettiin sitten lapsenm urhasta, vaikka lapsi ei ollut vielä 
syntynyt ja  pidettiin m onta päivää poliisiasem alla. Nyt vaati 
Löfberg  kätilöä ja  lääkäriä syytteeseen ja  vaati 1 ,000 mk. hyvi
tystä kärsim ästään vääryydestä.

O ikeus Lahdessa tuom itsi kätilölle sakkoa 50  ja  lääkärille 
100 mk. sekä v astaa jat korvaam aan kuluja kanta jalle  425 m kaa. 
Huutavaa vääryyttä saa näköjään tehdä köyhälle naiselle . —  Sen  
hyvitys ei m onta penniä näy m aksavan.

Kouluylihallitus on erottanut raiskaaja-Laitisen opettajanvi
rasta. Vihdoinkin. O lkoonpa varotukseksi sam antapaisille!

Naistemme toimintaa.

— Hermannin naisten keskustelukokouksessa luki 
toveri O lga M anner alustuksen äitien ja lasten yhteiskun
nallisesta huolenpidosta. Keskusteltiin vilkkaasti. Väkeä 
vähänpuoleisesti. Poissaolleiden kannattaa katua, etteivät 
tulleet hyvää alustusta ja hauskaa keskustelua kuulemaan.


