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Perheyhteiskeittolat kotitalouden avustajina.
K ir j.  M iina Sillanpää.

V äitetään, että tuskin  m issään m aassa eletään 
niin ylellisesti ja  tuhlaten kuin Suom essa. T osin  
m aailm ansotaa seuranneen elintarvepulan ja  kal- 
liinajan  johdosta on vaatim uksia siinä suhteessa 
täytyn yt hyvin kin  paljon  entisestään alentaa. 
V uokrien , polttopuiden ja  työvoim an yhä kohoava 
arvo on pakottanut p alkkatyön tekijät, varsinkin  
n.s. keskisäädyn  tinkim ään koko paljon ennen 
totutuista m ukavuuksista. O m a keittiö p a lkat
tuine talous-apulaisineen, sitähän on katsottu a i
van välttäm ättöm äksi perheelle, jo k a  tahtoo käydä 
sivistyneestä, ja  kukapa ei sitä tahtoisi. T y ö lä is 
perheillä ei kylläkään  ole ollut tilaisuutta liikojen  
huoneiden pitoon, sillä nekin, jo illa  on ollut kaksi 
huonetta, ovat käyttäneet y leen sä keittiötä m yös
kin asuinhuoneena. S uurim m alla  osalla työväkeä 
on vain  yksin  huone asuttavanaan, jota  huonetta 
sam alla käytetään  m akuuhuoneena, ruokailuhuo
neena, keittiönä, lastenkam arina, vieläpä varasto
huoneena, sillä yhden huoneen huoneistoon ei 
yleensä kuulu varastokonttoria eikä kellaria. 
N äille  perheille ei m ikään järjeste lm ä voi huo
neita lisätä, josk in  m ahdollisesti hankkia hu ojen 
nusta siinä suhteessa, ettei asuinhuonetta ta rv it
sisi käyttää ruuan valm istukseen.

E lin tarvepulan  aikana ja  varsinkin  kalliinajan  
seuraam uksesta on yhä enemmän alettu esittää 
a jatu ksia , että koko ta lou sjärjeste lm ä olisi saatava 
yksinkertaisem m aksi, käytännöllisem m äksi ja  en
nen kaikkea —  halvem m aksi. N ykyisen  jä r je ste l
män vallitessa pitäisi jokaisen  perheenem ännän 
m yöskin olla ta itava  talousihm inen. M utta siihen 
heitä ei ole kasvatettu, e ivätkä he sitä valitetta
vasti useissakaan tapauksissa ole. N ykyisen ä  k a l
liina aikana ovat perheenäidit usein m yös pako
tetut ottam aan ansiotyötä kodin ulkopuolelta, 
varsinkin  silloin kun perheen elättäjä  011 kuollut, 
jolloin  niissä perheissä, m issä ei vo ida  pitää pal
kattua talousapulaista, ruuan valm istus jä ä  sivu
seikaksi. P erheen pääasiallisim pana ravintona 
on silloin voileipä leikkeleiden ja  kahvin  kera. 
T älla in en  ravin to järjestelm ä, paitsi että se on 
yleen säkin  epäterveellinen ja  turm iollinen v a r
sinkin lap sille  näiden sekä m aun että ruuan sula
tuksen kannalta, tulee m yöskin tavattom an k a l
liiksi. Sellaisessa perheessä kasvaneet lapset ei
vät m yöskään opi taloudenhoidon aiheitakaan. 
Tarkoituksen m ukain en  ja  säästäväinen talouden
hoito vaatii kaukon äköisyyttä , laskelm ien m u
kaista jä r jeste ly ä  ja  erikoista am m attitaitoa. 
E m m e saa enää uskoa, että nainen, jo k a  joutuu  
perheenäidiksi, osaa luonnonlain m ukaan jo  itses
tään taloutta hoitaa. Taloudenh oito ja  ruuan val
m istus on erikoinen am m atti, johon tä ytyy  perin

po h jin  ja  suunnitelm allisesti valm istua ja  johon 
eivät kaikki innostu. S iitä  huolim atta pitää n y 
kyolo issa  jokaisen  perheen em ännän olla talou
denhoitaja, olipa hänellä siihen edellytyksiä  tai ei. 
H änen tä yty y  suurim m an osan aikaansa käyttää 
siihen raskaaseen ja  näkym ättöm ään työhön, mitä 
jokap äiväisen  ravinnon hankinta ja  valm istam i
nen vaatii, vieläpä silloinkin, kun hän on pako
tettu käym ään ansiotyössä. S iitä  johtuukin, että 
naiset rasittuvat ja  katkeroitu vat eivätkä jak sa  
kehittää itseään eikä kiinnittää huom iota kodin 
viihtyisäksi tekem iseen, jo k a  pääasiallisesti riip
puu perheenäidistä. Jotta perheenäitien usein 
luonnottom an raskasta työtaakkaa voitaisiin  v ä 
hentää, olisi löydettävä järjestelm ä, jo k a  helpot
taisi perheenäidin kotitaloustoim ia niin, että hä
nelle jä is i a ikaa itsensä kehittäm iseen ja  lepoon 
sam alla kun kuitenkin voitaisiin  järjestä ä  niin, 
että perheen ru okakysym ys tulisi tyydyttävästi 
ratkaistuksi. S iitä  joh tu u  a jatu s perheyhteis- 
keittolaan.

E ttä  yksityistaloudessa tapahtuu tavattom an 
paljon  tavaran  ia työvoim an tuhlausta, on seikka, 
johon  vasta viim e aikoina on kiinnitetty huom iota. 
O ttakaam m e esim erkiksi talo tai taloryhm ä, jossa 
on 100 perhettä ja  jokaise lla  perheellä om a keit
tiö ruuan  valm istam ista varten. S iis jokaisessa 
perheessä perheen em äntä tai palkattu apulainen 
hankkii ja  valm istaa ruuan. S ata  ihm istä työ s
kentelee silloin suurim m an osan päivää ruuan v a l
m istuksessa, jotta  perheen jäsenet, noin 300— 500 
henkilöä, saisivat ruokansa. K atsokaam m e, mitä 
täm äntapainen ruuan valm istam inen tulisi hal
vim m an arvion  m ukaan n ykyisin  vuodessa m ak
sam aan : 100 keittiön vu o kra  ä 40 m k. kk., puut ja  
valo k 50 m k., keittäjän  p alkkio  k 150 mk. k u u 
kaudessa. Sadan perheen yhteenlasketut kulut 
tekevät täm än m ukaan vuodessa 288,000 mk. Jos 
300— 500 henkilön ruoka valm istettaisiin  yhteis- 
keittolassa, voitaisiin  edellyttää seuraavaa m eno
a rv io ta : K eitto lan  vu o k ra  3,600 m k. vuodessa, 
puut ja  valo  9,000 m k., h en kilökun ta: em äntä ja  
10 apulaista 40,000 mk., m uita k u lu ja  17,400 mk. 
K u lu ja  yhteensä 70,000 mk. Säästöksi jä isi siis 
210,000 m k. vuodessa, eli perhettä kohti 2,100 mk. 
E d e llä  m ainitun säästön lisäksi on otettava huo
m ioon se säästö, jo k a  tulee itse ruuasta, sillä hyvin  
hoidetussa yhteiskeittolassa tulee ruoka tun tu
vasti halvem m aksi kuin  pienissä erin ostettaessa 
ja  valm istettaessa. P aitsi rahallista  säästöä, jok a  
on n äkyvä, on perheenem äntien henkisen ja  ruu
m iillisen työvoim an säästölle annettava varsin  
suuri m erkitys.

P erh eyh teiskeitto la-ajatus ei ole Suom essakaan
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aivan uusi. Sellaisia  laitoksia on yritetty  useam 
pia, joskaan  niistä kaikkien  ei ole onnistunut pi
tem pää aikaa m enestyksellisesti toim ia. H elsin 
gissä on eräs yhteiskeittola  kuitenkin  toim inut 14 
vuotta, jo k a  seikka todistaa, että jo s  perheyhteis- 
keittolaan yhtyneet em ännät voittavat oman itsek
kyytensä ja  om an "m akun sa” vaatim ukset sekä 
ennakkoluulot m uualla valm istettuun ruokaan 
nähden, asettuen kiinteään vuorovaikutukseen  
keekenään ja  siten noudattaen järk evä ä  talouspo
litiikkaa, niin yhteiskeittolakin voi m enestyä. 
E dellä  m ainittu m enestyksellä toim inut perheyh- 
teiskeittola 011 noudattanut toim innassaan seuraa- 
via p e ria atte ita :

Y hteiskeittolaan yh tyn yt on m aksanut osuus
m aksun, jo k a  erä on käytetty  perustam iskuluihin 
ja  astioitten uusim iseen. O sa k as on sitoutunut 
ottam aan m ääräajan  ruokansa keittolasta. Jos 
osakas erikoisten  syiden, kuten  paikkakunnalta 
muuton t.m.s. takia eroaa, on hän velvollinen osal
taan suorittam aan osan yleisistä  kuluista siltä 
aja lta , jon ka  hiincn sitoum uksensa edellytti. K e it
tolan valm isteissa on p yritty  hyvän  perheruuan 
tasoon. O sakkaat ovat pitäneet säännöllisiä viik- 
kokouksia, joissa on keittolan ru okajärjestyksestä  
sovittu. O sakkaista  on valittu toim ikunta, jo k a  011 
valvonut yksityiskoh taista  toim intaa. K eittolalle 
on otettu taitava em ännöitsijä ja  tarpeellinen 
m äärä apulaisia. K eittolassa on valm istettu 
aam iaiseksi ja  päivälliseksi kahta la jia  ruokaa, 
jon ka  osakkaat itse noutavat. R u o ka  m aksetaan 
puolikuukausittain  etukäteen. T ilit  hoidetaan 
am erikalaisen k irjan p itojärjestelm än  m ukaan h y 
vin tarkasti. T ilit  päätetään kuukausittain. T a r k 
ka k irjan pito  onkin katsottu yhdeksi m enestys
tekijäksi keittolassa, sillä siten on aina voitu epäi
lijö ille  ja  sy yttä jille  näyttää, että keittolaa 011 hoi
dettu terveitä  liikeperiaatteita  silm älläpitäen y h 
teiseksi hyödyksi. K ok o u k sista  on pidetty tarkkaa 
p ö ytäk irjaa. Sam at perheet ovat ottaneet vu o si
kausia, m onet koko keittolan olem assaoloajan, 
ruokansa keittolasta ja  ovat olleet erittäin  ty y ty 
väisiä sekä laatuun että hintaan nähden, vieläpä 
ovat sanoneet, että he ru okailevat parem m in, kuin 
jo s kotona ruoka valm istettaisiin . V arsin kin  per
heen em äntien työn helpottajana 011 yhteiskeittola  
osakasten m ielestä osoittautunut suureksi tek i
jäksi.

K a lliin a ja n  ja  säästäväisyvsinnon tuulahduk
sesta on H elsingissä yritetty  m yöskin toista keit- 
tolam uotoa. R akennettiin talo säätyläisperheitä 
varten, hucyieistot ilm an keittiötä. R akennuksen 
alakertaan  sijoitettiin  yhteiskeittola, jo k a  talon- 
vhtiön puolesta sisustettiin valm iiksi, hankittiin 
h öyrykattilat sekä sähköhissit, jo illa  ruoka voitiin  
kuljettaa  eri kerroksiin. K eittolaan  hankittiin 
m yös astiasto, jo k a  ruuan kanssa lähetetään keit
tiöstä perheisiin. R uokailun  jälkeen  palautetaan

astiat takaisin  keittolaan, jo ssa  astiain puhdistu- 
tapahtuu. T äten  ei perheiden tarv itse  hankkia 
om ia astioita, eivätkä he tarv itse  astiainpesuhuo- 
netta eikä astiainpesijää, se kaikki toim itetaan 
keittolassa. T a rk o itu s  lienee ollut, että perheet 
ottaisivat keittolasta kaikki, m itä tarvitaan  ravin 
noksi, m yöskin  kahvin, teen y.m . V iim e aikoina 
ovat perheet kuitenkin  ruvenneet valm istam aan 
kahvinsa kotona.

K u n  keittola on järjeste tty  taloyhtiön puolesta 
ja  perheet ovat pakotetut ottam aan keittolasta ruo
kansa, ei em äntien kesken synny kiinteätä vu o ro
vaikutusta, vaan  hoitaa keittiötä em äntä, jo k a  y k 
sin m äärää ruokalistat, ehdottaa kahta -—  kolm ea 
lajia , jo ista  perheet edellisenä päivänä m erkitsevät 
listaan, m itä kukin  haluaa. E rikoisru okia  on o sak
kailla oikeus tilata, tietenkin kalliim m asta hin
nasta. H issin  ollessa epäkunnossa k u ljettaa  keit
tolan henkilökunta ruuan perheisiin. K eittola  on 
ollut toim essa vasta ly hyem m än ajan, joten  siitä ei 
vielä  ole saatu tarpeeksi kokem usta.

Perheyhteiskeittolaa suunniteltaessa on edeltä
käsin  tarkasti harkittava, m itä m uotoa käyttäen 
päästäisiin  parhaim paan tulokseen. E n siksik in  011 
em äntien, jo tk a  a ikovat liittyä yhteiskeittolan 
osakkaiksi, ryhdyttävä kiinteään vu o ro va ik u tu k 
seen keskenään, jotta  keittolan toim inta tulisi 
kaikkia  tyyd yttävälle  kannalle. K eittola  olisi jä r 
jestettävä  osuustoim innan pohjalle. Siihen liitty
vät jäsenet m aksaisivat osuusm aksun, josta  saa
taisiin perustam iskulut ja  k äyttövaro ja . K aiken  
vara lta  olisi jonkunlainen lisäm aksuvelvollisuus 
suotava. O sa k as sitoutuisi m äärätyn  a ja n  otta
m aan ruokansa keittolasta, sillä keittolalla täytyy 
olla m äärätty  kan n attajajoukko, eikä sitä saa jä t 
tää epäm ääräiselle kannalle paitsi välttäm ättö
m issä tapauksissa, jollo in  osakas k orvaa osansa 
yleisistä  kuluista. M aksu  ruuasta suoritetaan v ii
kottain tai kuukausittain  etukäteen.

K eitto lan  osakkaiden pitäisi kokoontua v iik o t
tain keskustelem aan keittolan  hoidosta ja  ennen 
kaikkea seuraavan viikon ruokalistasta, jo k a  on 
aina yhteisneuvottelun kautta saatava kaikkia 
tyydyttäväksi. Y h teiskeitto laan  yhtyneiden tä y 
tyy  aina m uistaa, että tällöin on toisinaan tin git
tävä  om asta m austa ja  m ielipiteestä, koska m uu
ten on yhteistoim inta m ahdoton, sekä että yh teis
keittolan tarkoitu s on opettaa ihm isiä sam alla y k 
sinkertaiseen ja  halpaan ravintoon.

K u n  keittolasta saadaan vain  keittoruoka, on 
perheiden itse hankittava leipä, voi ja  m aito sekä 
m itä m uuta h aluavat sen lisäksi.

K eitto lan  suunnittelussa on tärkeätä ottaa sel
vää, tuleeko keittola palvelem aan suurta va i pien
tä kuluttajapiiriä. Jos kuluttajapiiri kaiken  toden
näköisyyden  m ukaan jä ä  pieneksi, 011 tarpeetonta 
suunnitella suurta ja  kallisvu o kraista  keittolahuo- 
neistoa, kun  taas liian pienessä keitto lassa on v a i
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kea toim ia, jo s keittolan  k äy ttä jiä  on paljon. Itse 
keittolan jä r jesty stä  ja  sisustusta laadittaessa on 
em äntien oltava m ukana. E i ole hyvä, että keittiö 
sijoitetaan  etelän puolelle, jollo in  aurinko koko 
päivän paistaa sisään, siten tarpeettom asti k u u 
m entaen keittiötä. K eittiön  sisustukseen nähden 
on katsottava, että liesi, astiainpesupöytä ja  vesi
johto, jo s sellainen on, tu levat oikeaan paikkaan 
sijoitetuiksi, niin että työnteko siellä tulee m ahdol
lisim m an helpoksi ja  että se voi tapahtua siinä 
kiertokulussa, jo n ka  työ vaatii. Jotta täm ä saa
taisiin selville, pitää taitavien ja  ennen kaikkea 
käytännöllisessä työssä toim ineiden talousihm is
ten m ielikuvituksessaan ajatella, m iten keittolan 
työ käytännössä tulisi tapahtum aan ja  m illaisen 
tilan m ikin toim i vaatii.

T yöh u on e on järjeste ttävä  niin, ettei tarpeetonta 
edestakaisin  kulkem ista ja  a jan hukkaa tapahdu, 
sillä hyvin  jä rjeste tyssä  työhuoneessa tulee työn 
teko p aljon  halvem m aksi kuin  epäm ukavassa. Jos 
keittolaa käyttävien  lukum äärä tulee suureksi, 
olisi keittolalle siellä, m issä vain on h öyryä saa
tavissa, hankittava höyrykattilat, jo tk a  ovat erin 
om aisia keittovälineitä. Suurem m issa talouksissa 
tulee siellä, m issä vain on höyryä, höyryllä  keittä
m inen p aljon  halvem m aksi kuin hellalla keittäm i
nen. E rik o ista  h öyrykattilaa keittolaa varten  ei 
kannata hankkia, jo llei keittolan m enekki ole pai
sunut h yvin  suureksi. H öyrykattilo illa  keittäm i
nen on hyvin  yksin kertaista  ja  m ukavaa, niissä 
ruoka kiehuu nopeaan, ei pala pohjaan, eikä keit
täjän tarvitse koko keittäm isen aikaa seisoa v ie 
ressä häm m entäm ässä.

K eittolan  yhteyteen olisi järjestettävä  pienempi 
ruokailuhuone sellaisia varten, jo tk a  m ieluum m in 
ruokailisivat paikalla, kuin kuljettaisivat ruokansa 
johon kin  nuorenm iehen asuntoon. P öytään  ta r
jottuna m aksaa ruoka luonnollisesti vähän enem 
män kuin annos, joka  noudetaan keittolasta. R u o 

kailuhuonetta voitaisiin  m yöskin käyttää  kokou s
huoneena.

K eitto lan  hoitoa varten  olisi valittava toim i
kunta, jo k a  lähem m in huolehtisi keittolasta. T o i
m ikunta on velvollinen ottam aan osaa paitsi alku- 
suunnitelm iin, m yöskin keittiön hoitoon.

Toim ikunnan on yhdessä emännän kanssa teh
ty jen  laskelm ien perusteella m äärättävä hinnat 
sekä tehtävä ehdotukset seuraavan viikon ruoka
listoiksi. L is to ja  suunniteltaessa on otettava huo
mioon, m itä ruoka-aineita on saatavissa sekä onko 
varastossa helposti pilaantuvia ruokatavaroita, 
jo ita  on ennen m uita käytettävä. M yöskin  011 huo
mio kiinnitettävä ruuan ravintoarvoon, vaihtele- 
vaisuuteen ja  terveellisyyteen.

K eitto lalle  tulisi saada hvvät ja  tilavat varasto
huoneet ja  kellarit, jo tta  ru okatavaraa voitaisiin  
ostaa varastoon  syksyisin , jolloin  kaikki on hal
vem paa. M itä  edullisem m in voidaan ostaa, sitä 
halvem m aksi talous tulee. V arastohuon eita tulee 
hoitaa hyvin, ettei tavara  pilaannu.

Jos varastohuon e tai kellari 011 kostea, 011 sei
nät ja  katto, siinä tapauksessa, etteivät ne ole m aa
lattuja öljym aalilla , kalkkivedellä  siveltävä. II- 
m anvaihtoreikiä on laitettava, niin että varasto- 
nuoneessa syntyy vetoa. U m pinaisessa varasto
huoneessa pilaantuu tavara  hyvin nopeaan, joten 
tuulettam isesta on pidettävä h yvä huoli. Jotta ik 
kunaa ja  ilm anvaihtoreikiä voitaisiin  pitää auki 
sekä kesällä että syksyllä, on ikkunakehyksiin  ase
tettava tiheä rautalan kaverkko, joka  estää hiiriä 
ja  rottia pääsem ästä kellariin.

K osteaan  kellariin  on hyvä asettaa k alkkilaa- 
tikko, sillä kalkki ku ivaa ilman. Juurikas- ja  pe
runakellarissa voidaan kuivikkeena käyttää  k u i
vaa hiekkaa tai turvepehkua.

T oim ikunnan on valvottava varastojen  hoitoa 
eikä jätettävä sitä yksinom aan emännän tehtä-

V eljesh au ta  Ikälisissä 1918.

K en  mittas hurm een ja  kärsim ykset 
vuossadan verisen vainajain?
M u t kaiken kannoim m e nurkumatta  
vain uuteen aamuhun uskaliain.

Ja missä sorruim m e syiden soihin  
valoisa, varma on lasten tie, 
ja  missä jalkam m e vuosi verta 
ne polut kukkivat kerran lie.

L . E .-T .
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vaksi. K u iten kin  on em äntä etukädessä, jo s  ei 
erikoista varaston h oitajaa  ole, vastuunalainen 
varastoista. E m ännän on m yöskin tarkasti k at
sottava, m itkä ainekset rupeavat varastosta lop
pum aan ja  siitä kyllin  h yvissä  a jo in  ilm oitettava 
kom itealle tavarain  hankintaa varten, tai itse han
k ittava ne.

V ähintäin  kerran  kuussa on toim itettava v a ra s
tojen  inventeeraus, jon ka perusteella lasketaan 
keittiön kannattavaisuus ja  tehdään tilinpäätös, 
tarpeelliset poistot kalustosta y.m . O n  tärkeätä, 
että toim ikunta tarkalleen  tietää, onko ruoka tul
lut kalliim m aksi, kuin  oli laskettu. Jos niin on 
tapahtunut, on tarkasti tutkittava, m issä v ika  
piilee ja  koetettava saada parannusta aikaan.

S äästäväisyyttä  on n oudatettava sekä ruuanlai 
tossa että m yöskin  polttopuiden käytössä. U seini 
m illä keittäjillä  on tapana a ja a  puita uuniin niin 
p aljon  kuin sinne suinkin m ahtuu, va ikka  keitto 
kiehuu täydellä  höyryllä . S iitä  on seurauksena, 
että.m aku huononee ja  höyryssä  haihtuu osa ru o
kaa ilm aan, tehden keittohuoneen tarpeettom an 
kosteaksi. T ä ssä  suhteessa 011 varteenotettava, 
että kun keitto kerran  kiehuu, on tulta pidettävä 
vain  sen verran, että kiehum ista ja tku u  hiljalleen. 
T iiv is  kansi on tarp eelli
nen. V etoluukkua ia sa- 
vup elte jä  sulkem alla saa
daan aikaan  hiljainen pa
lam inen, jo k a  paljon  sääs
tää puita.

P erheyhteiskeittolain  m e
nestym isen edellytyksenä 
täytynee kuitenkin pitää 
sitä, ettei keittolalle, v a r
sinkaan alussa, aseteta 
liian suuria vaatim uksia.
T ä y ty y  ym m ärtää, ettei 
vhteiskeittolassa valm is
tettu ruoka voi olla 
aivan jokaisen  m aun m u
kaista, koska m aku on 
niin erilainen. K eitto lan

m enestystä ei m yöskään edistetä sillä, että sen val
m isteita m oititaan m uualla  kuin osakkaiden yhtei
sessä tai toim ikunnan kokouksessa. K eitto lan  oh
jeisiin  tai sääntöihin olisi asetettava m ääräys, 
kenelle valitukset keittolan hoitoa, valm istusta tai 
henkilökuntaa vastaan  o vat tehtävät, sillä jos 
jokain en  lausuu n e itse paikalla, vo i se joh taa  lop
pum attom iin ikävyyksiin . P a ra s  olisi tehdä muis
tutukset toim ikunnalle, joka, tutkittuaan asiaa, 
antaa m uistutuksen asianom aiselle henkilölle. 
K eittolan  hoidossa 011 m yöskin  otettava huomioon, 
että m itä suurem pi liike  on, sitä enem m än se ku 
luttaa astiastoa, jo ta  ku lutusta  ei vo ida v e rta ila , 
yksityistalouden  kulutukseen. Y le is ille  kuluille 
täytyyk in  laskelm ia tehtäessä asettaa varm a m eno
erä ennenkuin saadaan oikea m yyntihinta.

K eittolan  h oitajaksi on va littava  taitava ja  tar
m okas em äntä sekä tarpeellinen m äärä apulaisia. 
Toim eensa p ystyv ille  henkilöille kannattaa m ak
saa kunnollinen korvau s, jo k a  onkin välttäm ä
töntä, jo s mieli kiinnittää kunnollista väkeä keit
tolan palvelukseen.

E dellä  olevassa on esitetty m uutam ia suunta
v iiv o ja  täm än tärkeän kysym yksen  ratkaisem i
seksi aikam m e vaatim uksia  vastaavalle  kannalle.

O lisi erittäin toivottavaa, 
että naiset kaik illa  sel
laisilla paikkakunnilla, 
jo illa  perheyhteiskeittolat 
asutukseen nähden ovat 
paikallaan ja  välttäm ättö
mät, ryh tyisivät heti k y 
sym yksestä n euvottele
m aan ja  sen johdosta toi
m im aan, niin että perhe- 
yhteiskeittoloita todella 
saataisiin. V a n n a a  on, 
että ne jo k a  suhteessa 
äärettöm ästi helpottaisivat 
rasitettujen  ia  huolenalais- 
ten perheenäitien ja  em än
tien työtaakkaa.

Päävahti. K uolcm antuom ittnjen viim einen asunto 
Suom enlinnassa kesällä 1918.

Sodan uhrit.
K e n  kantoi k a ik en f K u k a  tulia päin 
säälittä syöstihin, kun liekk i y lty i?
Kenenkä hurm e, jo ta  vihan sain 
Europan tanner ahmi kunnes k y lty if

Työn kansa se, mi syöstiin auraltaan, 
työpajoista ja  tehdashelveteistä,
työn lapset peitti kentät r u u m iilla a n ,................
ja  harvat vainen palas enää heistä.

Työn kansa! Om at vainajasi näät 
siirtyen m aille m urhevuotten muistoin.
T e  jälkeen jääneet, paljastakaa päät, 
kun hiljaa käytte keskccn tuonen puistoin!

L . E .-T .

Nainen ensi kerran Ranskan Lääketieteellisen
Akatem ian jäseneksi.
R ouva C urie, radium in keksijä , valittiin  äskettäin 

Ranskan lääketieteellisen A katem ian  jäseneksi. A k ate
m ian jäseneksi ei tavallisissa  oloissa voi tu lla  valituksi 
muu kuin am m attitutkinnon suorittanut lääkäri. Lisäksi 
on  täm ä vaa li o llut m erkillinen siinä suhteessa, että sen 
kautta on ensim äisen kerran  m ainitun tieteellisen laitok
sen jäseneksi kutsuttu nainen.

Toverittarcn asiamieheksi
on M essu kylässä  va littu  A n n a  L in dem an  eron
neen Jenny H einosen tilalle.


