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Talousneuvos Miina Sillanpää, Ensi Kodii^ rakas
tettu M iina-täti. Me toivomme, että saamme vielä p i
tää sinut keskuudessamme kauan, kauan, että monet 
uudet vuosiluokat pikkuisia palleroita tässä Ensi 
K odin suuressa lastenkamarissa henkilökohtaisesti 
saa tuntea hellyyttäsi ja  rakkauttasi, että monet, 
monet äidit yhä edelleenkin saavat Sinulta eväik- 
seen elämänsä taipaleelle uskon ja  luottamuksen tu
levaisuuteen ja  ennenkaikkea rohkeutta elää lap
selleen ja  lapsensa kanssa. Ja me toivom me, että 
Sinun kuvasi muistuttaa niin äideille kuin heidän 
pienille palleroisilleenkin Sinun työstäsi ja  antaa 
rohkeutta kaikille niille, jotka vastaisuudessakin tu
levat toimimaan ja työskentelemään Ensi K odin  hy
väksi, että sen mukana heille jää Sinun elämänus
kosi, reippautesi ja ennakkoluulottomuutesi, joka 
Ensi K odin perustamis- ja  rakentamisvaiheissa on 
niin monella tavoin saanut ilmaisunsa.

Kiitän yhdistyksen puolesta taiteilijatar Helny T i- 
gerstedfiä tästä taiteellisesti täysipainoisesta suori
tuksesta. Tavallisesti muotokuvasta sanotaan, että 
se on hyvä, kun se on kuvattavan näköinen, mutta 
tästä kuvasta tahtoisin sanoa, että taiteilija on kyen
nyt kiinnittämään kankaalle myöskin sellaista, joka 
ei ole valokuvamaista näköisyyttä, jonka pelkkä 
kasvonpiirteiden jäljentäminen tuo esille. Hän on 
vanginnut kankaalle Ensi K odin M iina-tädin sielun, 
hyvän ja  herkän mutta samalla voim akkaan ja 
määrätietoisen ihmisen, jonka toimintaa ohjaa sy
västi inhimillinen ajattelu. Ensi Koti on täten saa
nut suojiinsa ei ainoastaan ensimmäisen rakastetun 
puheenjohtajansa kuvaa, joka säilyttää hänen piir
teensä tulevien sukupolvien nähtäväksi, vaan m yös
kin taideteoksen, joka arvokkaalla tavalla kertoo 
jälkim aailmalle tämän aikakauden kulttuurisaavu- 
tuksista taiteenkin alalla.

Tässä samassa yhteydessä sallittaneen minun v ie
lä lausua joku sana toisestakin taide-esineestä, joka 
on saatu koristamaan Ensi K odin suojia. H uom iom 
me kiintyi varmaankin sisääntullessamme oven o i
kealla puolen olevassa syvennyksessä, sijaitsevaa, 
taiteilija Väinö Aaltosen muovailemaa »Tulevaisuus» 
veistokseen. Tämän veistoksen, joka on eduskunta
talossa olevan veistoksen luonnos, on taiteilija itse 
lahjoittanut Ensi Kodille. Kuvan pronssiin valam i
sen on suorittanut taiteilija Artturi Halonen ja kus
tannukset on Ensi K oti saanut lahjana osuustoimin
nallisilta keskusjärjestöiltä K K  ja  OTK. Täten on 
Ensi Koti saanut taideteoksen, joka heti ovella ker
too, että tätä kotia hoidetaan huolella ja  rakkaudella 
ja ettei sen sisällä oleville niin asukkaille, kuin hoito
henkilökunnalle ja kodin johtokunnalle mikään in
himillinen ole vierasta. Kiitän johtokunnan puo
lesta prof. Väinö Aaltosta tästä arvokkaasta lahjoi
tuksesta ja  lahjoittajia O TK:ta ja' K K :ta  siitä avus
tuksesta, jonka turvin tämä arvokas taideteos on 
saatu pronssiin valetuksi.

Osastopäällikkö Selma Rantalan lausuttua Paavo K a
janderin runon »Kuva», talousneuvos Sillanpää kiitti 
osakseen tulleesta huomiosta ja  selosti sitten Ensi Kodin 
toimintaa. Julkaisemme hänen puheensa pääkohdat k o
konaisuudessaan.

Ensi Kodin äitikerhon edustajat ojensivat M iina-tädille, 
joka lämmöllä ja  rakkaudella on kotia johtanut, m uisto- 
lahjaksi »Suomen suvi» kuvateoksen ja maisteri Oma M ä
kikossa esitti äitien kiitollisuuden tunteet samalla kiit
täen myöskin taiteilijatar T igerstedfiä kauniista taiteel
lisesta saavutuksesta, jolla Ensi Kotiin oli saatu tämä kai
kille sen asukkaille läheinen muotokuva. Lopuksi nau
tittiin yhteiset korvikkeet ja  tutustuttiin kodin suojiin.

Mainittakoon vielä, että juhlan jälkeen valtioneuvok- 
setar Paasikivi ilmoitti lahjoittavansa Ensi K odille yhden 
äidin oleskelua vastaavan avustuksen jatkuvasti.

Ensi Koti on muodostunut äideille, ei vaan turvakodiksi 
elämän vaikeimpina päivinä, vaan myöskin opastuskodiksi 
varsinkin lastenhoidossa ja  ruokinnassa, joista äidit pal
jon  puuttuvat. Lapset hoidetaan päivisin seimessä, jossa 
koulutetut hoitajat antavat äideille ohjausta lastenhoi
dossa ja ruokinnassa. Niinpä äidit sanovatkin: Nyt kun 
me tiedämme, miten lapsia on hoidettava, emme jätä- 
kään heitä enää minne vain hoidettaviksi.

K odin hoidon opetusta saavat äidit osallistumalla ko
dissa esiintyviin töihin, samoin vaatteiden hoitoon ja  pe
suun.

Mutta äidit tarvitsevat myöskin henkistä huoltoa, joka 
on varsinkin juuri kotiin tulleille tasapainon saavutta
miseksi erittäin tärkeä. Nämä äidit ovat läpikäyneet elä
mänsä järkyttävimm än kohtalon, ja  saaneet tuntea k yl
män maailman ankaran arvostelun, joka eri luonteisiin 
vaikuttaa eri tavalla. Toiset tulevat perin masentunei-
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na, peläten saman kohtelun heitä seuraavan täälläkin. 
Toiset tulevat katkeroituneina, uhmamielisinä, päättäen 
taistella olemassaolonsa puolesta. M ielialojen ohjaami
seksi uuteen elämän uskoon, on lapsen takia välttämätön
tä. Kotiin perustettu äitikerho, joka kokoontuu kerran 
viikossa. Kerhossa koetetaan äideissä herättää uutta elä
mänuskoa, ja oma-aloitteisuutta tulevaa elämää varten, 
jonka täytyy jatkua, ja jota jo  lapsen olemassaolo edel
lyttää. Samalla heitä tutustutetaan yhteiskunnalliseen ja 
sosiaaliseen lainsäädäntöön, jonka tunteminen on heille 
tärkeätä. Joku äideistä onkin lausunut: miksi ei meille 
ole näistä asioista ennen puhuttu, ehkäpä meidän elä
mämme silloin olisi muodostunut toisenlaiseksi kun se nyt 
on muodostunut? Äitikerhoa ohjaa maisteri Oma M äki
kossa.

Paitsi opintokerhoa toim ii kodissa myöskin voim istelu
ja  käsityökerho, niin että elämä ei suinkaan ole kuollees
sa pisteessä.

Suurin osa äideistä on, kuten luonnollista, yksinäisiä 
äitejä, joita yleinen mielipide arvostelee ankarasti. Niiden 
havaintojen perusteella joita Ensi K odin  toim inta-aikoi- 
na olemme näistä äideistä saaneet voim m e kuitenkin to 
deta, että jokainen kodissa oleva äiti on todellinen äiti, 
jolle  lapsi on kaikki kaikessa. Ä idit eivät millään hin
nalla tahtoisi luopua lapsestaan, eikä antaa sitä kasva
tiksi, vaikka useat ovatkin ehkä niin kuvitelleet teke
vänsä ennen lapsen syntymistä. Kahden viim evuoden ai
kana, jolloin äitejä oli yhteensä 277, niistä antoi lapsensa 
kasvatiksi vain 5 äitiä. Ottajia olisi kyllä ollut, mutta 
äidit eivät raskineet luopua lapsestaan, niin vaikeata kun 
monelle onkin ollut lapsen hoitaminen ja elättäminen. 
Tähän vaikuttaa ratkaisevasti se, että jokaisen äidin on 
kodin sääntöjen mukaan ensimmäisen kahden kuukauden 
aikana itse ruokittava ja hoidettava lapsensa. Päivällä 
lapset hoidetaan äitien avustamana seimeessä, mutta yöt 
hoitaa äiti itse lapsensa. Ja tänä aikana ehtivät äidit sii
nä määrin kiintyä lapsiinsa, etteivät tahtoisi m yöhem m in
kään lapsestaan luopua. Kahden kuukauden jälkeen on 
äideillä oikeus ottaa työpaikka kodin ulkopuolella, jolloin  
lapset hoidetaan seimessä sen ajan kun äidit käyvät työssä.

Toisen havainnon, jonka kodin toiminta-aikana olemme 
tehneet, on, että vain harvoissa tapauksissa lasten isät 
esiintyisivät todellisina isinä, jotka huolehtisivat lapsis
taan. Poikkeuksia tosin löytyy, olemme viettäneet kodis
sa yhdet häät ja  ristiäiset yhtäaikaa.

Äitien kunniaksi on vielä mainittava, että suurin osa

äideistä koettaa itse suorittaa kodille menevät maksut 
turvautumatta huoltolautakunnan apuun.

Äitien kohtaloita seuratessa kiintyy erikoinen huomio 
kaksinaismoraaliin, joka vielä vallitsee yhteiskunnassam
me. Yhdyn täydellisesti professori Honkasalon lausun
toon, kun hän sanoo voivansa ymmärtää, miksi m oraa
linen arviointi naisen kohdalla on toinen, kun miehen, 
kun yhteiskunnan paheksuminen melkein yksinomaan 
kohdistuu naimattomaan äitiin, eikä isään. Ja tämä m ie
lipiteen painostus on m onelle naiselle niin raskas, että se 
saa hänet turvautumaan aborttiin. Tarvitaan sangen pal
jon rohkeutta antaa, naimattomana ollen raskauden tilan 
jatkua synnytykseen saakka.

Tämän huomaa tarkastellessaan lääkärien keräämää 
aborttitilastoa, jonka mukaan Helsingissä n. 22 %  naim i
sissa olevien ja  67 %> naimattomien raskauden tiloista 
päättyi keskenmenoon. K oko maassa arvellaan lukum ää
rä nousevan 22,000. Niiden aiheuttajana on suurelta osal
taan yleinen mielipide, vaikka tästä vain harvoin uskal
letaan julkisissa tilaisuuksissa puhua, sillä sitä ei ju lki
nen mielipide hyväksy. Näin ei voi kutenkaan- jatkua, 
vaan yleinen mielipide on ohjattava kaksinaismoraalia 
vastaan. Sama arvostelu ja painostus on kohdistettava 
kumpaankin sukupuoleen, siten tehtäisiin väestöpolitii
kalle suuri palvelus.

Esitän lopuksi erään äidin kirjeen, joka hyvin m ieleen
painuvalla tavalla osoittaa, mitä äidit itse ajattelevat 
omasta asemastaan.

»Olen joka päivä muistanut ajan Ensi Kodissa 
ollessamme, ja  en voi muuta kuin kiittää korkeinta 
siitä, että sellainen koti on meilläkin ollut, sen 
muisto lämmittää läpi elämän. Kuinka tuhannesti 
palautankaan mieleeni ne illat äitikerhossa, ja  jo 
kaisen yksityiskohdankin haluan elää uudelleen. 
Jokaisen katseessa oli sydämen lämpöä ja  ystä
vällisyyttä. Muistan läpi elämäni sen äitikerho 
illan, jolloin  sydän tuskaa täynnä menin toisten 
mukana kerhoon. Aivankuin maisteri Mäkikossa 
olisi nähnyt sisimpääni, kuinka paljon  tuskaa siellä 
silloin oli, olin nimittäin samana päivänä tavannut 
lapseni isän, joka ei enää tuntenut minua, kaikki 
lupaukset ja  kaikki kaunis joka  vielä pari kuu
kautta sitten yhdisti meitä, oli säälimättä poljettu 
alas. Vain jum ala tietää mitä silloin tuntee äiti, 
painaessaan pienokaistaan rintaansa vastaan ja 
kuiskatessaan pikku korvaan: Isi ei enää halua 
edes tuntea meitä. Tällaisena iltana sitten mais
teri Mäkikossa, aivankuin olisi tuntenut tuskani 
sanoi: Isä on sittenkin sankari, pitäkää häntä aina 
samana, kertokaa lapselle, että isi on suuri ja  hyvä. 
Silloin tuntui mahdottomalta, mutta nyt on 
toisin. Pojuni kasvaessa jokainen ilme kasvoilla 
kertoo isistä, jokainen liike muistuttaa isin köm 
pelöitä suuria liikkeitä. Ja tämä on tehnyt sen 
että olen unohtanut katkeruuden, olen unohtanut 
ihmisten tuomion ja  kaikki kärsimykset ovat unoh
tuneet. Minä kiitän vain jumalaa että omistan hä
nen lapsensa. Hän oli kerran minulle hyvin ra
kas. Ainoa, mitä voin toivoa on se, että hän olisi 
onnellinen, missä hän sitten lieneekin. Nyt olen 
minäkin onnellinen, rakastan pojuani, eräänä päivä
nä hän on isin mittainen, suuri, rakas. Toivon, et
tä he sitten löytäisivät toisensa, isi ja poika. Ehkä
pä kohtalo heidät sitten vie yhteen.

Tiedän että jokainen äiti, joka on pienenkin 
ajan tuntenut Ensi kodin lämpöä, ikävöi ja  kaipaa 
sinne takaisin. Tämä maailma on niin vieras ja 
kylmä, kaiken sen lämmön jälkeen jota  Ensi Koti 
tarjoaa. Terveiseni kaikille niille onnellisille, jo t
ka eivät vielä tiedä, mitä on maailma ulkopuolella 
Ensi Kodin.
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