
M i i n a  S i l l a n p ä ä

H E L S I N G I N  T A L O U S T Y Ö N T E K I J Ä I N  Y H D I S T Y S

* ammattikuntansa lipunkantajana *
^  0 - V U O T T A

Helsingin Taloustyöntekijäin yhdistys, jonka perusta
misesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta, on ku- 
vannollisesti katsoen ollut nämä vuodet ammattikun
tansa lipunkantajana. Se on jäänyt yksin edustamaan 
kotiapulaisten ammattikuntaa, joita tilastoissa lasket
tiin olevan n. 48,000 ja yhdistys on sen tehnyt kunnial
la. Katsoen alan erikoisluonteeseen ei yhdistys ole voi
nut saada niin kiinteätä järjestäytymistä aikaan, että 
sillä alalla olisi voitu saada kiinteitä työehtosopimuk
sia, mutta yhdistys on sanomalehtikirjoituksilla, yhdis
tyksen päätöslauselmilla, voinut vedota suureen yleisöön 
ja  siten muodostaa yleistä mielipidettä myötämieliseni- 
mäksi kotiapulaisluokan pyrkimyksiä kohtaan.

Yhdistyksen perustaminen jo  herätti hirveän myrskyn, 
ei yksin emäntäpiireissä, vaan koko porvarisluokassa, 
josta näkyvämpänä todisteena oli sen aikaisen arkki
piispan ankara paimenkirje rouva Alli T r y g  g-H e 1 e- 
n i u k s e 11 e, joka oli näkyvänä henkilönä yhdistystä 
perustettaessa, ja  joka oli myös yhdistyksen puheenjoh
tajana ensimmäiset 3 vuotta, jolloin hän jäi kokonaan 
sivuun.

Tämän jälkeen perustettiin alan ammattiosastoja 
useampiin kaupunkeihin ja näiden yhdyssiteeksi pe
rustettiin Tampereella pidetyssä kokouksessa v. 1905 
Palvelijatar-liitto. Sitten suurlakon jälkeen, jolloin 
työväestön järjestäytyminen sai vauhtia, alettiin myös 
maaseutupal veli jäin keskuudessa yhdistyksiä perustaa, 
ja ruvettiin vaatimaan, että palvelijattarien liitto muu
tettaisiin palvelijain liitoksi, johon siis voivat kuulua 
sekä mies- että naispalvelijat. Tämä perustettiinkin 
v. 1906. Uuden liiton aikana tehtiin edustajakokouk
sissa jyrkkiä päätöksiä, jotka kaikki jäivät kuitenkin 
paperipäätökseksi, koska tämän alan työnantajilla ei 
ollut minkäänlaisia keskusjärjestöjä, joiden kanssa olisi 
voitu työehtosopimuksia tehdä. Osastot varsinkin maa
seudulla heikkenivät, koska isäntäväki osasi boikotee- 
rata niitä, jotka olivat näkyvämpinä osastojen toimin
nassa, joten heidän oli siirryttävä toiselle paikkakun
nalle työn etsintään. Ja tälle ei Palvelijain liitto voinut 
mitään. Liitto oli myös heikko yksin hoitamaan voima
peräistä valistustyötä, tulivat valtiollisesti levottomat 
ajat. Sen aikaista elämää kuvaa sekin, että Palvelijain 
liitto muutettiin Talous- ja ravintolatyöntekijäin liitok
si. Ja vähän myöhemmin, Liike- ja  taloustyöntekijäin 
liitoksi. Perustajien tarkoituksena oli, että kun sama 
puhuja käy paikkakunnalla, voi hän pitää kokouksia eri 
ryhmille. Mutta puhujiksi otettiin henkilöitä, jotka ei
vät ollenkaan tunteneet palvelijain asemaa, joten he ei
vät mitenkään voineet innostaa jäseniä, ja  siten yhdis
tysten toiminta alkoi laimentua, ja usein toiminta lop
pui kokonaan. Helsingin Palvelijatar-yhdistys muutti 
nimensä Helsingin Taloustyöntekijäin yhdistykseksi v.

1921 eroten samana vuonna liitosta, joka oli kokonaan 
joutunut kommunistien käsiin. Sen jälkeen ei ole mi
tään yhteistoimintaa kotiapulaisyhdistysten kesken ol
lut. Helsingin Taloustyöntekijäin yhdistys on yksin 
jäänyt hoitamaan yleistä propagandaa mielipiteiden 
muokaamiselle suuren yleisön keskuudessa ja siinä on
kin yhdistys tehnyt hedelmällistä työtä.

Yhdistys joutui heti perustamisestaan alkaen niin 
suuren huomion kohteeksi, että sen johdosta syntyi kii
vas sanomalehtiväittely siitä, olivatko palvelijat oikeu
tettuja perustamaan yhdistyksiä, kun heillä oli niin 
mallikelpoisen hyvät olot, olivathan he melkein kuin 
perheenjäseniä. Nämä väittelyt käytiin pääasiassa 
ruotsalaisten lehtien palstoilla. Yhdistyksen puheen
johtaja, jota vaadittiin henkilökohtaisesti vastaamaan 
yhdistyksen puolesta, joutui sillä tavalla selostamaan 
palvelijaolemuksen merkitystä ja  niitä periaatteita, jo i
den mukaan yhdistys toimi. Tämä väittely oli parasta 
valistustyötä, mitä voitiin tehdä, sillä sen kautta pääs
tiin puhumaan niille piireille, jotka tuskin koskaan oli
vat tulleet ajatelleeksi kotiapulaista muuna kuin vält
tämättömänä työvälineenä. Elävänä olentona, joka vaa
ti myös omia oikeuksiaan, sitä tuskin monikaan oli aja
tellut.

Yhdistys koetti myös saada yhteyttä Helsingissä toi
mivien emäntäyhdistysten kanssa. Heille lähetettiin 
kirjelmiä, joissa pyydettiin vastauksia, kutsuttiin hei
dän edustajiaan keskustelemaan kotiapulaisten työaika- 
kysymyksistä ja  sen rajoittamismahdollisuuksista. Mut
ta emännät vastasivat, etteivät he voi vastata muuta 
Kuin omasta puolestaan, heillähän ei ollut minkäänlais
ta. keskusjärjestöä. Yhdistys suuntasikin pääasiallisen 
toimintansa saadakseen lainsäädännön kautta työväen 
suojelu- ja työaikalain eduskuntaan. Yleinen työaika
laki ei sopinut kotiapulaisille, koska he työskentelevät 
kodeissa, ja  koteja ei voida johtaa kuten tehdasta, joka 
voidaan vissillä kellonlyönnillä sulkea ja avata. Yhdis
tys velvoitti eduskunnassa olevan puheenjohtajansa te
kemään aloitteen komitean asettamisesta tutkimaan ko
tiapulaisten työoloja ja sen perusteella laatimaan eh
dotuksen kotiapulaisten työaikalaiksi. Tämä ehdotus 
tulikin lopulta hyväksytyksi. ■ Komitea asetettiin v. 1939, 
ja se jätti mietintönsä ministeriölle 1944. Nyt odotetaan 
vaan hallituksen esitystä eduskunnalle kotiapulaisten 
työaikalaiksi, joka onkin luvattu antaa lähipäivinä.

Tämän puolen vuosisadan aikana on yhteiskunta
oloissa, varsinkin kotiapulaisoloja silmälläpitäen, tapah
tunut täydellinen vallankumous. Kun aikaisemmin oli 
kotiapulaisia sadoittain vapaana odotellen paikkoja, niin 
nyt on suhde aivan päinvastainen. Nyt on sadottain 
perheitä, jotka odottavat, saavatko he apulaisia itsel
leen. Nyt ei kotitaloustyö ole enää ainoa työala työ-



se vain palo i. M inua nauratti 
kam alasti ja sitten minä heräsin 

ja  nauroin vie läkin .

V iim e yönä näin unta, että 

U n i-Ju kka käski katon mennä 
tiehensä ja va lko isia  p ikkuen- 
keleitä satoi huoneeseen kuin 
lunta ja ne lauloivat: »Porsaita 
äidin oom m e kaikki, oomm e 
kaikki» , mutta kun aioin laulaa 
m ukana ne alko ivat sihistä m i
nulle: »Piss, piss», M inäkin
sanoin heille  sam alla tavalla, 
mutta sillo in  yksi p ikkuenkeli 
tarttui m inua o lkapäästä. Eikä 
se enää ollut p ikku inen, vaan 
se o li hirveän iso ja se sa-

uuIehan

äiti, näin unta

läisperheiden tyttärille. Nyt on 
syntynyt laaja teollisuus, joka tar
vitsee naistyövoimaa, ja  teollisuus
alalla on 8 tunnin työaika, sunnun
tai ja  illat vapaat, ja tämä houkut- 
telee nuoria naisia teollisuusalalle. 
Kodit eivät siinä suhteessa jaksa 
kilpailla teollisuuden kanssa, kodit 
jäävät heikommalle puolelle. Tosin 
kotiapulaisten palkat on valtioneu
voston päätöksellä yleisessä palk
kojen järjestelyssä korotettu lähem
mäksi muiden työläisten palkkoja, 
mutta ei sekään houkuttele nuoria 
naisia, vaikka asiallisesti kotiapu- 
laisala olisikin taloudellisesti edulli
sempi, koska hän saa asunnon ja 
ruoan talosta ja  se rahapalkka, 
minkä hän saa talosta, jää hänelle 
omaa henkilökohtaista käyttöä var
ten. Mutta nuorena ei sitä ajatella, 
henkilökohtaista vapautta pidetään 
suuremmassa arvossa.

Toinen tekijä on, että kotiapulais- 
ammattia pidetään yleensä niin ala- 
arvoisena ammattina, ettei siihen 
hevillä mennä, jos vaan muuta työ
tä on saatavissa. Olen kuullut mo
nen emännän sanovan, että heidän 
olisi silloin, kun yhdistyksen toimin
ta alkoi, pitänyt suhtautua siihen 
ymmärtämyksellä, ja  tulla kotiapu
laisten toivomuksia vastaan. Mutta 
he uskoivat sokeasti, että kun koti
apulaisia aina oli suuret reservijou- 
kot vapaana työpaikkoja odotellen, 
niin he uskoivat, että näin tulee ai
na olemaan, ja  silloin kun on työ
voimaa yli kysynnän, niin työnanta
jalla on valtit käsissään. Nyt on 
aivan päinvastoin.

Tämä 50-vuotistaival, joka on 
kuljettu, on ollut työn ja taistelun 
aikaa. Mutta Helsingin Taloustyön- 
tekijäin yhdistys on tänä aikana 
tehnyt esimerkillistä työtä kotiapu
laisten hyväksi muussakin muodossa 
kuin aatteellisessa työssä. Ensim
mäinen toimenpide oli perustaa 
työnvälitystoimisto, jolla siihen ai
kaan oli suuri merkitys. Toiseksi 
perustettiin koti tilapäisasuntoa var
ten työpaikkaa vailla oleville koti
apulaisille. Tämä koti oli suuresta 
merkityksestä varsinkin nuorille 
maaseudulta tulleille kotiapulaisille, 
jotka kaupungin vaaroja tuntemat
tomana saapuivat työnetsintään. 
Saadakseen kunnollisen huoneuston 
ja  kodin yhdistys liittyi Tarkkam- 
pujankatu 1 perustettuun asunto
yhtiöön, josta sai 14 huoneen osuu
den. Tähän voitiin sijoittaa koti, 
työnvälitystoimisto, joka lukusaliin 
yhdistettynä muodostaa miellyttä
vän kokoushuoneen. Oma tupa oma 

(Jatk. siv. 29.)

eitä aurinko oli laskeutunut saunan ka
to lle  ja puhalsi posket pullo llaan  nuo
ralla ro ikkuvia  vastapestyjä vaatteita. Se 
puhalsi isän housut p a llo iks i, sitten se m e
ni minun yöpaitaani ja p ikku ve lje n  laka
naan, heilutteli niitä hetken ja n iisiäkin  
tuli suuria, va lko isia  pa llo ja . Ja kun kaikki 
vaatteet o livat tulleet täyteen aurinkoa, a l
koi aurinko nauraa ihan herätyskellon 
äänellä ja hyppäsi maahan vierien  ihan 
nuoran alle. Sitten se ponnisti kaiken 
voim ansa ja  puhalsi v ie lä  kerran.

Ja voi, mitä sitten tapahtui!
Ka ikki m eidän vaatteenanne lensivät 

vihreään metsään, enkä minä ylettynyt 
yhteenkään, va ikka  koetin hypp iä  perässä. 
Sinne m enivät isän housut, äidin paidat ja 
p ikku ve lje n  ja minun vaatteeni. A urinko 
vain kilisi ja nauroi, mutta minä itkin. Ja 
siihen minä heräsin. Ja va ikka olin he
rännytkin, kuulin auringon naurua yhä 
e ikä  se aikonut lopeitaakaan ennenkuin 
äiti sytytti yö lam pun ja löi h erätyskel
loa.

Mutta nyt minä näin ihan hassua unta. 
Sähkölam ppu lähti irti katosta ja  lensi 
uuniin ja  sitten piipusta ulos ja  taas ik
kunasta sisään ja suoraan uuniin. Ja aina

noi ihan äidin äänellä : »Pisittääkö sinua, 
kun siinä vikiset?» Ja sitten minä heräsin 
ja äiti oli vuoteeni v ieressä ja kysyi ihan 
sam aa minulta kuin enkelikin  enkä minä 
o ikein  tiennyt, o liko  se unta yhä, muita 
sitten äiti nosti minut yöastialle  ja sillo in  
huom asin, että se ei ollut unta.

M itäkö nauroin ääneen unissani?
M inähän näin ihan hullun unen. Ju

nassa oli kuljettaja, mutta hän vain kat
seli ikkunasta ulos. S illo in  juna lähti it
sekseen liik k e e lle , mutta kun kukaan ei 
sitä ohjannut, meni se asem ahuoneeseen 
p ihalle  ja sitten kiersi talon ja  m eni to i
sen talon p ihalle  ja puutarhaan. K u lje t
taja säikähti ja  tarttui junan autorattiin 
ja sitten juna palasi raiteilleen. Ja se oli 
niin hassua, että minua nauratti.

Ä iti, äiti, herää, m inulla on paha m ieli!
Kaikki kirjaim et hyppivät talon katolla 

ihan miten vain ja A  taittoi ja lkansa ja 
siitä tuli m elkein  P, mutta P ei tykännyt 
siitä, vaan katkaisi A :Itä toisenkin ja lan  ja 
sitten A  ei ollut enää m ikään kirja in  ja 
m inua alko i itkettää, kun en enää kos
kaan vo isi kirjo ittaa A U R IN K O -sa n a a .

H enrikssonska.
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Talvikelillä . . . '.jatkoa siv. 5.) 
kin päivänä syötiin lounas. Pääasial
lisen ruokalajin muodostivat voilei
vät, joita kullekin tuotiin kolme 
kappaletta. Tanskalaiset »smprre- 
bröd» ovat kuitenkin asia erikseen, 
ei meidän laihoista, voittomista voi
leivistämme kannata puhua samana 
päivänäkään. Tavallisesti sen muo
dostaa ensiksikin hyvin pieni ja  ohut 
leipäviipale, jonka päälle on sivelty 
voita ja  sen jälkeen kasattu erilaisia 
leikkeleitä, kastikkeita ja  höysteitä 
valtava määrä. Kolme oikein hyvää 
suomalaista voileipää niistä ainek
sista aivan hyvin saisi syntymään, 
kunhan vain leivän puolta hiukan 
lisäisi. Voileivät huuhdottiin alas 
pilsnerillä tai vichyvedellä itsekun- 
kin maun mukaan ja  niiden jälkeen 
tarjottiin vielä korviketta, aika hy
vänmakuista sellaista, jonka kanssa 
vielä tuli juustovoileipä samaa run- 
sassärpimistä tyyliä kuin edelliset
kin. Sellaisen lounaan jälkeen ei
tosiaankaan jäänyt nälkäiseksi, mut
ta kun niitä useampana päivänä syö 
peräkkäin, niin alkaa vähitellen kai
vata oikeata keitettyä ruokaakin. 
Totesin, että ravintoloissakin yleen
sä kuitattiin lounas pelkillä voilei
villä ja  että vasta päivän toinen ate
ria, päivällinen, sisälsi varsinaista 
keittoruokaakin. Toisena kokouspäi
vänä jouduinkin tekemisiin sellaisen 
ruokalajin kanssa, jota en milloin
kaan aikaisemmilla Tanskanmat- 
koillani ole maistanut ja jota en 
malta olla tässä kuvailematta. Se 
oli valmistettu ruskeutetuista liha- 
kuutioista, suurustettu jauhoilla niin 
että se väriltään ja osaksi maultaan- 
kin muistutti Stroganoffin pihviä. 
Mutta sitä syötiin lusikalla ilman 
leipää ja  perunoita ja höysteeksi oli 
sekaan vielä pantu pieniä lihapullia. 
Se oli vahvaa ja  varmasti ravitsevaa, 
ja kuuluu olevan siellä hyvin taval
lista ruokaa. En enää ihmetellyt, 
että tanskalaisten joukossa oli niin 
runsaasti tukevia, hyvässä lihassa 
olevia tätejä, joiden paino ei suin
kaan paljon jääne sadan kilon ala
puolelle. Muuten tanskalaiset ovat 
erinomaisen herttaisia, välittömiä ja 
ystävällisiä ja  parikin päivää heidän 
seurassaan oltuaan eroaa heistä kai
pauksella kuin läheisistä ystävistä.

Paluumatkalla Tukholmassa tote
sin, että keli sen kaduilla oli yhä pa
hentunut. Oli tullut suojasää, ja 
autot roiskuttivat likaista lumisoh- 
jua kulkijoiden vaatteille. Ja kun 
katoilta tipahteli jääpalasia päähän 
ja vaara näin uhkasi monelta ta
holta yhtäaikaa, tuntui suorastaan 
helpottavalta päästä laivaan, jossa

oli suojassa sekä ruumiin että hen
gen puolesta.

Menomatkalla Helsingistä Tur
kuun olin kulkenut Porkkalan kaut
ta ja  todennut, että kaikki musta
maalaukset tämän matkan hanka
luuksista ovat olleet tuulesta tem
mattuja. Matka sujui nopeasti ja 
viivytyksittä ja  vain peitetyistä ik
kunoista ja  veturin oudoista törähte- 
lyistä saattoi todeta, että olimme 
»vieraalla maaperällä». Tulomat
kalla laiva valitettavasti myöhästyi 
juuri senverran että junan oli läh
dettävä, ennenkuin passi- ja  tulli
selvitykset oli tehty ja  niin oli jää 
tävä odottelemaan myöhempää ju 
naa.

Sekä Tukholmassa että Kööpenha
minassa tuntuivat ihmiset yleensä 
ja  varsinkin puoluetoverit olevan ko
vin kiinnostuneita maamme asioista. 
Eestiläisluovutukset ym. olivat sil
loin juuri päiväjärjestyksessä ja 
kaikki valittivat sitä, että meidän oli 
ollut niihin mentävä, mutta ymmär
sivät, että valinnan varaa ei tieten
kään ole ollut. Pienten kansojen 
osana viimeisinä aikoina on ollut 
toimia niiden suuntausten mukaan, 
joita suuret ovat viitoittaneet, omat 
periaatteelliset tai moraaliset epäi
lykset eivät siinä suuriakaan merkit
se.

Helsingin Talous . . . jatkoa siv. 8.)

lupa, täällä saatiin myös sopiva 
kerhohuone, joten yhdistyksellä on 
tilaisuus omassa kodissaan järjestää 
luennotta, kursseja ym. Tämä koti 
valmistui v. 1915.

Tämän lisäksi on yhdistys vielä 
voinut hankkia jäsenilleen lepoko
din, joka kantaa nimeä Lepopirtti 
ja joka sijaitsee Siuntiossa. Koti on 
auki ympäri vuoden, siellä on kes
kuslämmitys ja  luonnollisesti sähkö
valo. Sinne voidaan sijoittaa tal
vella noin 40 henkeä, mutta kesällä 
kesähuoneiden kanssa puolet enem
pi. Koti on täysin ajanmukainen 
kaikkine mukavuuksineen.

Tämä taloudellinen pohja on an
tanut yhdistystoiminnalle kaikupoh
jaa. Yhdistyksen esityksille anne
taan nyt jo arvoa myös emäntäpii- 
reissä. Nyt on jo  päästy niin pit
källe, että emäntien edustajat ovat 
yhdistyksen kutsumina saapuneet 
neuvonpitoon nykyisen kotiapulais- 
pulan syistä neuvottelemaan ja  kir
joittivat yhteisen kirjelmän alle, jo 
ka julkaistiin lehdissä. Paljon on 
aika kasvattanut ja  opettanut ih 
misiä näkemään ja  ymmärtämään 
aikaansa. Uusi polvi näkee asiat 
uudessa valossa.

Helsingin Taloustyöntekijäin yh
distys lienee ainoa yhdistys, jossa 
sama puheenjohtaja on voinut toi
mia yhteen jaksoon 50 vuotta. Y h
distyksen puheenjohtajana on ollut 
allekirjoittanut. Ollen mukana pe
rustavasta kokouksesta alkaen, hä
net valittiin ensin varapuheenjoh
tajaksi ensimmäiseksi 3 vuodeksi, ja 
sitten jatkuvasti puheenjohtajaksi. 
Varapuheenjohtajana Elli Lehtinen 
on ollut 20 vuotta, ja  yhdistyksen 
sihteerinä toiminut Olga Tolvanen 
on hoitanut sihteerin tehtäviä 35 
vuotta, niin on muukin henkilökun
ta pysynyt paikoillaan pitkät ajat.

Näin pitkäaikaisilla toimihenki
löillä voi olla sekä hyvät että huo
not puolensa, mutta taloudellinen 
puoli on kuitenkin voitu pitää tasa
painossa.

Yhdistys viettää 50-vuotisjuhlaan- 
sa Marianpäivänä Nervanderin kou
lun juhlasalissa erityisesti valituin 
ohjelmin.

Tarjoilija . . . j atk. siv. 20.)

Tuolla alhaalla tem m elsivät naivissa, ah
naassa e läm änilossaan terveet ihm iset, jo t
ka oikeastaan eivät tarvinneet tätä v ir
kistystä, ja jo ille  tämä m erkitsi vain  kesä- 
urheilukauden jatkoa. Ja täällä alhaalla 
ahtaissa huoneissa, jotka m erkitsivät hä
nelle  hidasta, varm aa kuolem aa, kyyhötti 
sairas koettaen p elokkaana anastaa itsel
leen hitusen eläm ää, hitusen terveyttä 
kuin alhainen petturi. Hänellä ehkä jo oli 
kädessään työtodistus, joka yh d e llä  iskulla 
m urskasi hänen kaikki to iveensa . . .

Harm istuneella e lee llä  hän v iskasi sa
vukkeensa lattialle, polki sen sam m uksiin, 
riisuutui v ihaisena ja m eni vuoteeseen.

Kun hän seuraavana aam una saapui kah
v ipöytään, koetti hän salaa etsiä ta rjo ili
jan kasvoja. Häntä p a lve li punaposkinen 
tyttö. Pari rekeä saapui tuoden uusia 
vieraita. Yhdeksältä saapuva aam ujuna 
oli kai heidät tuonut. Pari nuorta naista, 
jotka ehkä kuuluivat uusiin tu lokkaisiin , 
kopisteli lunta ja lo istaan eteisessä. He is
tuutuivat erääseen sivupöytään, kum pikin 
oli ilm eisesti jo tenkin  kiihtynyt.

—  Sitä näkyä en unohda m illo inkaan, 
sanoi toinen.

—  Se kävi niin nopeasti, toinen vastasi, 
huom asin hänet vasta, kun hänet kuol
leena vedettiin  veturin alta.

•—  Kukahan hän lienee ollut? ensim m äi
nen kysyi.

Toinen katsahti vahtim estariin, joka 
juuri oli ripustam assa paria päällystakkia  
naulakkoon.

—  Tehän Friedrich, tunsitte miehen? 
hän kysyi.

Vahtim estari nyökkäsi. —  Tunsin kyllä, 
hän sanoi h iljaa, hänhän oli tarjo ilijam m e, 
August. M e kaikki p id im m e hänestä, hän 
o li niin vaatim aton ja niin rauhallinen. 
Laituri o li varm aan kovin liukas. Hän astui 
harhaan ja suistui junan alle.

Tohtori pudotti kuppinsa helisten lau
taselle, niin että tee kaatui p öydälle. 
Ka ikki kääntyivät pelästyneinä katsomaan 
häneen. Hän nousi horjuen, tem paisi oven 
auki ja lähti p alja in  päin, silm ät jäykästi 
tuijottaen lum iselle  tie lle , joka kim alle li 
nuoren aam uauringon säteissä.
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