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Sosialidemokraattisen Työläisnais - 
liiton liittokokouksessa 10 vuotta 
sitten tehty päätös johtaa tulok
siin.

Vuoden 1929 liittokokoukselle oli lii
ton sihteeri Hilda Seppälä valmistanut 
alustuksen »Kodin perustamisesta pie
niä lapsia ja heidän äitejään varten.» 
Perusteluissa hän mainitsi m.m. »K y
symys äidin ja lapsen huoltamisesta on 
ollut useat kerrat myös kansainvälisis
sä sos.-dem. naisten kongresseissa esil
lä. Niinpä Brysselissä pidetty sos.- 
dem. naisten kongressi erikoisesti pai
nosti sitä, että kaikissa maissa olisi 
ryhdyttävä toimenpiteisiin varattomain 
äitien ja lasten turvaamiseksi. Pää
töksissä kehoitetaan toimimaan m.m. 
niin, että äitiysavustusta yleisistä va
roista jokaiselle apua tarvitsevalle äi
dille myönnetään, että lääketieteellisiä 
neuvontalaitoksia perustetaan, ja että 
yhteiskunnallisia huoltolaitoksia kehi
tetään.»

Liittokokouksessa syntyi asiasta vil
kas keskustelu, jossa huomautettiin sii
tä periaatteesta, että kaikkien turvatto
mien huolto on yhteiskunnan velvolli
suus, mutta toisaalta huomautettiin, 
että miksi emme voisi yrittää jouduttaa 
yhteiskunnan kehitystä, aloittaa toi
minta ja vaatia sille yhteiskunnan 
avustusta, kuten porvarillisetkin hy

väntekeväisyysjärjestöt tekevät. Pää
tökseksi kokous lausui: »Pitäen tärkeä
nä yhteiskunnallisen huollon kaikin
puolisen kehittämisen päättää liittoko
kous kehoittaa liittotoimikuntaa ryh
tymään toimenpiteisiin äitien ja pien
ten lasten kodin aikaansaamiseksi.»

Kun Sos.-dem. Työläisnaisliitto 1930 
vietti 30-vuotisjuhlaansa, päätettiin lii
ton juhlakokouksessa siirtää 5.000 
markkaa äitien ja lastenkotirahaston 
perustamiseksi. Liiton sihteerin Hilda 
Seppälän odottamaton kuolema 1932, 
keskeytti tuon kauniin toiminnan hä
nen kohdaltaan. Hänen hautajaistensa 
yhteydessä kartutettiin rahastoa noin 
8.C00 markalla.

Liiton sihteerin jättämä perintö oli 
velvoittava liittotoimikunnalle, joka 
koettikin asiaa viedä eteenpäin. Toimi
kunta suunnitteli kukkaisrahaston pe
rustamista, mutta sen säännöille emme 
saaneet vahvistusta. Liittotoimikunta 
piti kuitenkin asiaa vireillä, tullen lo
puksi vakuutetuksi että kotiaatteen to
teuttamista varten on perustettava eril
linen yhdistys, jota hoidettaisiin itsenäi
sesti. Ja niin perustettiin 1936 »Työ- 
läisäitien ja lastenkotiyhdistys», jonka
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säännöt saivat asianomaisen hyväksy
misen. Yhdistyksen johtokunnan muo
dostavat Anni Huotari, Aino Lehtokos
ki, Martta Salmela-Järvinen, Elsa Met- 
säranta ja Miina Sillanpää. Toimi
kunta valitsi puheenjohtajakseen vii
memainitun, ja sihteerikseen Martta 
Salmela-Järvisen.

Yhdistyksen , tarkoitus selvenee par
haiten yhdistyksen sääntöjen 2 pykä
lässä, joka kuuluu: Yhdistyksen tar
koituksena on hankkia turvaa vähäva
raisille äideille ja lapsille. Tätä tarkoi
tusta varten rakennetaan tai vuokra
taan, kun tarpeellinen määrä varoja on 
koossa, koteja joissa äidit lapsineen 
asuvat. Koteja voidaan perustaa myös 
muualle paitsi Helsinkiin. Tarkoituk
sensa toteuttamiseksi yhdistys kartut
taa rahastajaan laillisilla ja hyväksyt
tävillä keinoilla, kuten ottamalla vas
taan lahjoituksia ja testamentteja, toi
meenpanemalla arpajaisia tai rahanke
räyksiä, saatuaan niihin asianomaiset 
luvat.»

Näiden sääntöjen nojalla ryhtyi joh 
tokunta toimimaan, saaden aluksi 
muutamien työväenyhdistysten ja 
osuusliikkeiden ravintolain kanssa so

pimuksia n.s. raha-automaattituloista, 
ja sen jälkeen kun nämä kaikki otet
tiin valtion haltuun joista saadut tulot 
jaetaan erilaisten järjestöjen kesken, 
pääsi Työläisäitien ja lastenkotiyhdis- 
tys näiden järjestöjen joukkoon. Näis
tä tuloista on yhdistys nyt kahtena 
vuonna saanut avustusta. Ja tämä on 
antanut yhdistykselle rohkeutta ryhtyä 
käytännöllisiin toimenpiteisiin kodin 
perustamiseksi.

Kun tarkoitukseen sopivaa huoneus- 
toa tämäntapaista kotia varten on 
yleensä vaikea saada, ryhtyi yhdistys 
suunnittelemaan kodille omaa taloa. 
Kaupungilta anottiin vuokravapaata 
tonttia tarkoitukseen käytettäväksi, jo 
ka saatiinkin, koska kaupungissa on 
suuri puute tämäntapaisista kodeista. 
Tontti sijaitsee Vallilassa Lemuntie 1, 
johon voidaan rakentaa kolmikerrok
sinen, osittain nelikerroksinen talo. 
Yhdistys antoi piirustusten laatimisen 
arkkitehti Elna Kiljanderin tehtäväksi, 
jonka piirustukset nyt ovatkin pääpiir
teissään valmistuneet, joten sen käyt
tötila alkaa näyttäytyä kokonaisena. 
Taloon voidaan sijoittaa n. 50 äitiä lap
sineen, huoneet aurinkoiset, yhtä ja

kahta äitiä varten. Kotiin sijoitetaan 
lasten seimi, jossa niiden äitien lapsia, 
jotka käyvät työssä kodin ulkopuolel
la, hoidetaan päivisin. Nämäkin äidit 
hoitavat itse lapsensa öisin. Sitäpaitsi 
on kodissa huoneita kodissa tarvittaval
le henkilökunnalle, kansliahuone, ruo
kailuhuone, seurusteluhuoneita, tar
peellisia kylpyhuoneita ja varastohuo
neita.

Näin suuren talon rakennus kysyy 
kuitenkin niin paljon varoja, ettei yh
distyksellä ole käytettävänään kun osa 
siihen tarvittavasta pääomasta. Mutta 
yhdistys tuntien sen suuren puutteen 
mitä tällä alalla on olemassa ja jota 
puutetta nykyaika yhä suurentaa, on 
katsonut velvollisuudekseen ryhtyä 
kysymyksessä olevan kodin rakenta
mista jouduttamaan, siinä uskossa, että 
suuri yleisö ja yhteiskunta ymmärtä
vät sen suuren sosiaalisen ja väestöpo
liittisen merkityksen, mitä tämäntapai
sen kodin aikaansaamisella pääkaupun
gissa tulee olemaan, yhdistys odottaa 
saavansa toiminnalle ymmärtämystä ja 
tukea.

Miina Sillanpää.

E R Ä Ä L L E  
HUMANISTILLE
Ihminen! Ihminen! huudat.
Ja hänessä rakkauden valta!
Muu ei merkitse mitään!

Julistat: Ihminen näe kaikenkin alta! 
Ymmärrä häntä, oikeus hänelle anna! 
(ihan tarkoitat: käsilläs kanna!)
Muu, sanot hurskaasti,

viitaten länteen ja itään, 
ei täällä merkitse mitään.

Untako näin,
joku että haasteli hiljaa,

—  vai tuuliko
tuutinut vain
lie hymisten ehtoolla viljaa? 

Ihmistä on niin monta.
Sinä ja Minä ja Hän,

ihan laskea mahdotonta.

Ymmärrät yhtä,
mut kuinka on silloin käyvä sen toisen 
osuen eteen pienenkin ongelman-moisen?

Ja oikeus suurin
voi olla vääryys suurin.

Jumaloimasi Eroksen valta, 
pyytein ja pulmin,

se vasta on vaikeista vaikein 
ja julmista julmin.

Kun toinen taistelun voittaa,
tuho, tappio toiselle koittaa.

K e t ä  ymmärrät silloin?
Ja kenelle oikeutes annat?
( Se on: kumpaako käsilläs kannat?)

Et sitä, joka yksin murheissaan
vain enää itkeä voi tummin illoin, 
vaan ylvästä Voittajaa.

Hän näistä kahdesta sinulle Ihminen
on vain. Kulmilla lehväseppel Eroksen.

P— O.
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