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M UISTELM A SUURLAKON AJALTA  

Kirj. Miina Sillanpää

T)alvelijatarliike oli alkuaikoinaan erittäin vil- 
kasta ja voimaperäistä. Oli perustettu osastoja 

eri puolille maata ja Palvelijaliitto osastojen keskus
järjestönä toimi ripeästi. Helsingissä oli kaksikin eri 
järjestöä toiminnassa ja molemmissa runsaasti jäse
niä. Oliko näin ollen ihme, että emännät alkoivat 
myös liikehtiä, ja lopulta he pääsivät niin pitkälle, 
että saivat perustetuksi erikoisen järjestön palvelija- 
liikkeen vastapainoksi. Järjestö oli luonnollisesti 
ruotsalainen, nimeltä »Husmoderföibundet», emäntä- 
liitto. Liiton jäseniksi kehoitettiin sanomalehti-
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ilmoituksilla liittymään, paitsi perheen emäntiä, myös 
taloudenhoitajia y.m. Ollen täynnä taisteluhalua 
päätin yrittää päästä emäntäliittoon jäseneksi, voi
dakseni läheltä seurata sitä tapaa, millä emännät 
aikoivat kasvavan palvelijaliikkeen nujertaa. Olin 
Palvelijataryhdistyksen taloudenhoitaja ja omasin 
siis ne perusedellytykset, mitä vaadittiin. Ja niin 
menin ilmoittautumaan ja emännät hölmistyivät 
rohkeudestani, eivätkä osanneet kieltäytyä minua 
vastaan ottamasta, vaikka olinkin vastustavan yh
distyksen jäsen ja siinä ominaisuudessa tullut tunne
tuksi »palvelijain pahana henkenä», kuten sanottiin.

Minä aloin käydä emäntien kokouksissa, joissa 
minua vaadittiin tilille kaikenlaisista asioista. Puo
lustauduin urhoollisesti; vaikka tiesinkin olevani 
vihamielisen joukon keskellä. Mutta tunnustaa täy
tyy, että päätöksiin en voinut vaikuttaa, vaikka 
mielipidettäni aina tiedusteltiinkin. Emännät taiste
livat urhoollisesti vanhan palkkaussäännön ja vuosi- 
palveluksen säilyttämisen puolesta, joita taas pal
velijat olivat vaatineet poistettavaksi. Erittäin 
tärkeä kysymys oli emännillä palvelijattarensa van
han todistuksen mitättömäksi tekeminen sen jäl
keen kun uusi oli annettu, ja päättivät emännät, 
että vanhan todistuksen yli on aina vedettävä risti, 
ja siihen vielä merkittävä, mistä uusi on annettu. 
Onneksi tätä päätöstä emännät eivät yleensä nou
dattaneet.

Olo emäntäliitossa ei tuntunut miellyttävältä, 
sillä aina tunsi olevansa vihollisen leirissä. Koetin 
kuitenkin kestää urhoollisesti jonkin aikaa.
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Sitten tuli suurlakko, jonka alkaessa olin matkalla 
ja olin vähällä jäädä maaseudulle koko lakon ajaksi. 
Siksi en tullut valituksi mihinkään komiteaan, eikä 
minulla ollut mitään virallista tehtävää koko lakon 
aikana. Saavuttuani kolmantena lakkopäivänä 
Helsinkiin kuulin, että lakkokomitea vaati kaikki 
työt pysäytettäviksi ja että tämä käsitettiin kirjai
mellisesti, joten palvelijain on myös lopetettava 
työnsä ja yhdyttävä lakkoon. Olivatpa jotkut nuo
ret miehet käyneet joissakin perheissäkin tätä vaa
timusta esittämässä. Luonnollisesti mieliala oli pal
velijain keskuudessa yhtä kiihoittunut kuin muiden
kin. Olisi siis tärkeätä ryhtyä ohjaamaan asiain ke
hitystä, ettei suurempia ajattelemattomuuksia tapah
tuisi.

Ensin päätimme järjestää joka päivä klo 12 yleisen 
palvelijain kokouksen Annankadun kansakoulun 
pihamaalle ja tehdä siinä selvää tapausten kulusta 
sekä samalla rauhoittaa mieliä. Koetin puheissani 
erittäin painostaa sitä, että ei lakon aikanakaan saa 
jättää lapsia, sairaita ja vanhuksia hoitamatta ja että 
lakonaikaisista teoista on myös aikanaan vastattava. 
Ammatillisten naisten toimihenkilöiden kanssa ryh
dyimme valmistamaan erinäisiä taloudellisia vaa
timuksia, sillä pitihän lakosta saada myös jotakin 
hyötyä. Vaikka lakko .olikin valtiollinen, katsoivat 
naiset, että sitä on käytettävä hyväkseen. Ja niin 
valmistettiin erinäisiä ponsia, joihin sisällytettiin ne 
vaatimukset, mitä palvelijat olivat kokouksissaan 
esittäneet. Palvelijoita koskevat ponnet monistettiin 
ja jaettiin kokouksessa, kehoittaen viemään ne
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isäntäväelle. Muuna aikana niitä tuskin moni olisi 
tohtinut isäntäväelleen näyttää, mutta nyt oli roh
keus kasvanut. Ponnet kuuluivat::

Palvelijat vaativat;
l:si. Että palkollissääntö, joka asettaa palkollisen 

erikoisasemaan, on poistettava, ja että palkollisille 
on myönnettävä täydet kansalaisoikeudet, kuten 
äänioikeus ja vaalikelpoisuus.

2:si. Että palvelijattarille on myönnettävä vapaa- 
aikaa vähintäin yksi arki-ilta viikossa, klo 5:stä 
alkaen koko illan ja pyhäisin joka toinen pyhä aamu
päivällä 3 tuntia, ja joka toinen iltapäivällä klo 4:stä 
alkaen koko illan.

3:si. Että työt perheissä järjestettäisiin siten, 
että työaika olisi 10 tuntia päivässä, alkaen klo 7 
aamulla ja tavallisissa oloissa lopetettaisiin klo 9 
illalla. Ylityöstä vaadittaessa on maksettava 25 p. 
tunnilta.

4:si. Että perheissä vähintään puolivuotta palvel
leet saavat 8 päivän kesäloman täydellä palkalla.

5:si. Että kaikki yksityiset paikanvälitystoimistot 
ovat sulettavat, ja on sallittava ainoastaan eri yhdis
tysten toimistoja omaa ammattiaan varten, sekä 
kunnan yleisiä työnvälitystoimistoja.

6:si. Että laillistettu epäsiveellisyys on heti lope
tettava.

7:si. Että nykyisissä olosuhteissa on palvelijain 
sallittava ottaa osaa yleisiin kokouksiin.

Kuten näkyy, eivät vaatimukset olleet kovin 
suuret.
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Ponsissa saimme lyödyksi kiinni ajatuksen, että 
palvelijat eivät jätä paikkaansa, vaan että heille on 
lakon aikana annettava tilaisuus päivittäin ottaa 
osaa kokouksiin. Allekirjoittaneelle alkoi kyllä sataa 
valituksia, miten siellä ja siellä oli tapahtunut oikeita 
ryövärihistorioita, joiden johdosta sain aiheen ylei
sissä kokouksissa varoittaa, ettei sopimattomuuksiin 
mentäisi. Kun lakon loputtua puhelin taas rupesi 
toimimaan, alkoi hyökkäysten sarja emäntien puo
lelta. Allekirjoittaneen syyksi asetettiin kaikki, mitä 
lakon aikana oli tehty tai tekemättä jätetty. Heti 
lakon jälkeisinä päivinä saapui luokseni emäntä- 
liiton nelihenkinen lähetystö tuomaan emäntäliiton 
erottamispäätöksen. Emännät olivat kaikessa hiljai
suudessa lakon aikana pitäneet kokouksen, jossa oli
vat päättäneet erottaa minut emäntäliiton jäsenyy
destä. Tämän päätöksen liiton jäsenet esittivät perin 
juhlallisesti lukemalla pöytäkirjan otteen, jossa erot
tamisen syyksi mainittiin minun vahingollinen toi
mintani palvelijain keskuudessa. Ulkopuolella pöytä
kirjan oli sitten vielä keskusteltu siitä, että minut 
olisi erotettava myöskin Palvelijataryhdistyksen joh
dosta, sillä minä en ole kyllin arvokas enkä muuten 
sopiva siihen asemaan.

Vastasin rauhallisesti, että erottaminen emäntä- 
liitosta tuli hyvään aikaan, koska olin itsekin päättä
nyt jättäytyä pois, kun olin jo päässyt selville emän
tien tarkoitusperistä, joten minulla siellä ei enää ollut 
mitään oppimista. Palvelijataryhdistyksen johtaja- 
toimen kanssa emännillä taas ei pitäisi olla mitään 
tekemistä, koska en ollut tointani heiltä saanutkaan.
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Jos palvelijataret, jotka ovat minut johtajakseen 
asettaneet, ovat minuun tyytymättömiä ja päättävät 
minut erottaa, lähden kyllä, mutta en koskaan 
emäntien käskystä. Emännät hieman noloina selitti
vät että asiasta oli vain keskusteltu, mutta ei tehty 
päätöstä.

Keskustelun jatkuessa suurlakon tapahtumista 
eräs lähetystön jäsen lausui, että kaikki tehtaalais- 
naiset ovat huonoja ihmisiä. Kiitin kunniasta ilmoit
taen, että olen yksi heistä, koska olen tehtaassa työs
kennellyt kuusi vuotta. —  En minä teitä tarkoitta
nut, huomautti »emäntä» yhä nolompana. Vakuutin, 
etten ollut mikään poikkeus, olinpahan vain tavalli
nen tehtaalainen, huomauttaen samalla, että tehtaa
laisissa on sekä hyviä että huonoja, kuten emännissä
kin, ja ettei silti olla oikeutettuja kaikkia tuomitse
maan, jos joku joukosta tekee rikoksen. Oli nau
tinto nähdä, miten noloina lähetystön jäsenet pois
tuivat.

Mutta asia ei päättynyt tähän. Selostettuani yh
distyksen kokouksessa emäntien vaatimusta minun 
erottamisestani yhdistyksen johdosta lausuivat yh
distyksen jäsenet jyrisevän vastalauseen emäntäliiton 
jäsenille, jotka yrittävät tulla määräämään Palvelija- 
taryhdistyksen sisäisiä asioita. Kun vastalause tuli 
tunnetuksi, suututti se pahasti lähetystön jäseniä, 
joista eräs rouva II. puhelimessa haukkui minut niin 
kuin vain hän osasi huudahtaen lopuksi, että myt 
me vihdoinkin saamme teidät linnaan)).

Vastasin vain, että en aio paeta, vaan odotan 
rauhassa, kunnes vangitsijani saapuvat,
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Että vangitsemisajatusta oli laajemmissakin pii
reissä pohdittu, ilmeni siitä, että yhdistyksen jäsenet 
tavantakaa tiedustelivat, olenko vielä vapaana, heillä 
kun kahvikekkereissä oli puhuttu, että nythän se 
Miina Sillanpää sitten saadaan linnaan.

Se seikka, että minua lopultakaan ei vangittu, ei 
suinkaan riippunut muutamain emäntäin hyvästä 
tahdosta, vaan ehkä todellisten syiden puutteesta, 
kun sellaisia ei parhaalla tahdollakaan löydetty.
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