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Yhdistyksen nykyinen johtokunta.

H e l s i n g i n  T a l o u s t y ö n t e l c i j ä i n  Y h d i s t y s ,

aikoinaan yhteiskunnan eräitten pienimpien ja enin laimin
lyötyjen työmuurahaisten omaksi puolenpitäjäkseen ja tur
vakseen taistellen rakentama, sittemmin julkisesti hyväk
sytyn ja tunnustetun aseman ponnistuksillaan itselleen 
hankkinut, on nyt ehtinyt 50:nnelle virstatolpalleen.

Puoli vuosisataa on eräänlainen saavutus, merkkitapaus 
yksityisen ihmisen elämässä. Vielä enemmän se on sitä jär
jestön elämässä. Sillä verrattomasti kohtalokkaammin kuin 
usein yksilö voi juuri järjestö joutua mitä moninaisimpien 
vaikutusten ja vastavaikutusten kohteeksi, vaikeitten risti
riitojen temmellyskentäksi, ajan myrskyjen ahdistamaksi 
ja  kehityksen pyörteitten heittelemäksi. Jos se sittenkin 
kaikissa vaiheissa lujasti koossa pysyen, vieläpä laajentuen 
ja vahvistuen noinkin pitkän ajan on pystynyt pää pystyssä 
kulkemaan tietään, on sitä täysi syy onnitella.

Älköön meille luettako viaksi, että tunnemme jotain 
tällaista myös tässä tapauksessa, näittenkin »kultahäitten» 
tietämillä. Sen seikan selvittää parhaiten katsaus kuljettuun 
taipaleeseen, yhteenveto tehdystä työstä, johon tällainen 
juhlatapaus antaa aihetta —  samoinkuin luonnollisesti 
nykyhetken ja myös tulevaisuuden näköalojen tarkasteluun.
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Yhdistyksemme on eräitten aikaisempien merkkijuhliensa 
yhteydessä toimittanut ja julkaissut suhteellisen tarkat 
selonteot toiminnastaan kulloinkin saavutetulle virstapaa- 
lulle asti. Näistä on mainittava 15-, 25- ja 40-vuotiskerto- 
mukset, viimeksi mainittu teoksena »Maasta se pienikin pon
nistaa». Yhdistyksen toiminnassa mukana olleet tai sitä lä
heltä seuranneet nämä kaikki varmaan tuntevatkin, ja 
tutustumaan halukkaita varten niitä on vielä saatavissa yh
distyksen toimitalossa. Tuntuisi niin ollen tarpeettomalta 
lähteä tässä yhteydessä taas uudelleen juurtajaksain palautta
maan mieliin kaikkien edellisten vuosikymmenien kirjavat 
vaiheet. Asiallista on valottaa etupäässä vain viimeksi kulu
neen viidennen kymmenvirstavälin aikana tapahtunutta kehi
tystä.

Nyt viidenkymmenen vuoden jälkeen on mielenkiintoista 
todeta, miten ennen aavistamattomasti yhteiskuntaolot ja 
ihmisten katsantokannat ovat meidän päiviimme ehdittyä 
muuttuneet. Yhdistyksemme perustaminen puoli vuosisataa 
sitten herätti yllättävän vilkasta, ei suinkaan yksistään 
myötämielistä huomiota; siitä kirjoitettiin ja siitä puhuttiin. 
Siten sen toiminta tuli heti tunnetuksi, mikä olikin välttämä
töntä vasta alkavalle yhteistyölle. Varsinkin se kirpeä väit
tely, mikä silloisen Palvelijataryhdistyksen toiminnasta 
käytiin etupäässä ruotsalaisten pääkaupungin lehtien pals
toilla, avasi monen silmät näkemään, mistä oli kysymys. 
Olihan siihen saakka yleiseen mielipiteeseen syöpynyt ajatus, 
että palvelusväki oli luotu palvelusväeksi, herrasväki herras
väeksi, sekä ettei ensinmainituilla saanut olla mitään muita 
kuin tuohon aliarvioituun työhönsä kuuluvia harrastuksia, 
eikä varsinkaan sellaisia, mistä isäntäväelle voisi koitua pie
nintäkään heidän mukavuutensa häiriötä, kuten esim. pal- 
velijattarien omat vapaa-ajat tms.

Siksi herätti uuden yhdistyksen perustaminen eri tahoilla 
tuiman vastalausemyrskyn, mikä kesti jopa useita vuosia. 
Toisaalta taas oikeamielinen isäntäväki heräsi sen pudista- 
mana myönteisesti arvostamaan kotiapulaisten asemaa ja 
pyrkimyksiä. Alettiin käsittää, että palvelijatar kysymys 
on osa koko yhteiskunnan uudelleenjärjestelyä koskevaa 
kysymystä, jota ei voida enää sivuuttaa koko työläisrinta- 
man noustua yhteistoimintaan ihmisarvoisen elämän saa
vuttamiseksi ja turvaamiseksi.

Yhdistyksen erääksi tärkeimmäksi alkutaipaleen tehtä



väksi tulikin vaikuttaa yleisen mielipiteen muokkaamiseksi 
myötämielisemmäksi kotien palvelusväkeä kohtaan. Niin 
onkin käynyt, tänään voidaan todeta päivänselvästä 
että vanhat ennakkoluulot ovat saaneet väistyä ja jättää 
tilaa vapaammille katsantokannoille nimenomaan juuri 
palkattua kodinhoitovoimaa koskevissa kysymyksissä, missä 
niitä aluksi ja vielä kauan viime aikoihin asti tuntui olevan 
kaikkein vaikein saada korjatuksi. Nykypäivän arvostelu 
on pahimmillaankin paljon hillitympää kuin mitä se oli 
toimintamme alkuvuosina. Tähän on myös ulkopuolisena 
tekijänä suuresti vaikuttanut yhteiskuntaoloissa tapahtu
nut valtava muutos. Ensiksikin se, että kotiapulaisala ei ole 
enää läheskään ainoa työläiskotien tyttärille, teollinen kehitys 
on avannut heille milteipä rajattomia työaloja, minkä seu
rauksena ennen kotitalouteen pyrkivien suuret reservit 
ovat huvenneet jokseenkin olemattomiin. Nythän on suurin 
piirtein yhtä huutava puute kotiapulaisista kuin ennen oli 
näiden työpaikoista. Näin siitäkin huolimatta, että apu
laisten palkatkin on kohotettu useiden muiden naistyöläisten 
palkkojen tasoille (luontoisetuineen), eivätkä nekään siis 
enää ole esteenä alalle antautumiseen. Kotiapulaispulan 
suurimpana syynä lieneekin yhä vielä pääkohdin säännöstele
mätön työaika, muista usein tavattavista epäkohdista on 
mainittava vaikeimpana oman huoneen puute.

Kyseinen varsin kohtalokas työvoiman pula ei koske vain 
kaupunkeja, vaan yhtä kipeästi maaseutua ja eritotenkin 
karjanhoitoapa. Julkisuuteen annettujen tietojen mukaan 
on suuret joukot vieläpä ammattikoulutuksen saaneita karja- 
koita siirtynyt teollisuuden palvelukseen. Syyksi kirjoitta
vat jopa työnantajain omat lehdet, että karjakoiden työ on 
liian raskasta ja varsinkin heidän asunto-olonsa usein kaiken 
arvostelun alapuolella.

Yhdistyksen kokouksissa jo  heti alkutaipaleella käsiteltiin 
kotiapulaiskysymystä kokonaisuutena eroittamatta siinä erik
seen kaupunkia ja maaseutua, koska koko alalla oli suurin 
piirtein samat huutavat epäkohdat. Erikoista arvostelua on 
kiinnitetty jatkuvasti kotiapulaisten työoloihin, joihin yhä 
vieläkään ei ole saatu läheskään kaikkia ensiarvoisen välttä
mättömiä uudistuksia edes kaupungeissa, puhumattakaan 
maaseudusta, missä kotitaloustyö on ylettömän raskasta ja 
paljon aikaa vievää. Sen rinnalla on erittäin tähdellisenä 
pidetty kotiapulaisten ammattiopetusta, joka niin monissa
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tapauksissa on jättänyt toivomisen varaa ja paljonhan on 
heidän taitamattomuudestaan julkisuudessakin kirjoitettu. 
Mistäpä nuo maaseudun yksinkertaisista köyhistä oloista 
tulevat nuoret tytöt olisivat voineetkaan saada pätevän 
ammattitaidon? Vain harvoilla heistä on ollut ennemmin tai 
myöhemmin tilaisuutta osallistua esim. emäntäalan ammatti- 
kursseihin.

Edellä viitattujen epäkohtien korjaamiseksi yhdistys vel
voitti puheenjohtajansa viemään asiat eduskuntaan. Puheen
johtaja tekikin eduskunta-aloitteet sekä kotitalouden rat- 
sionalisoimisesta että kotitaloudellisen alkeisopetuksen liit
tämisestä kiinteästi koulujen opetusohjelmiin siinä muodossa 
että kaikki tytöt, vieläpä pojatkin, saisivat alkeisopetusta 
kodinhoidossa. Mainitut aloitteet eduskunta myös hy
väksyi.

Niinikään päätettiin vaatia asetettavaksi komitea tut
kimaan kotiapulaisten työoloja ja laatimaan ehdotus asian
omaiseksi lainsäädännäksi. Tätä koskevan puheenjohtajan 
aloitteen eduskunta hyväksyi 1938. Seuraavana vuonna 
hallitus asetti komitean, jonka puheenjohtajaksi nimitettiin 
allekirjoittanut Miina Sillanpää ja jäseniksi talousneuvokset 
Hedvig Gebhard ja Helena Virkki, f il. maist. kansanedustaja 
Ebba Östenson, kansanedustaja Hilma Koivulahti-Lehto 
ja kunnallisneuvos Anselm Alestalo. Komitea otti sihteerik
seen varatuomari Inkeri Sahlanin. Ikävä kyllä, ensimmäinen 
talvisota keskeytti tärkeän työn miltei alkuunsa, ja sitä 
päästiin jatkamaan vasta 1943. Komitean mietintö valmistui 
ja jätettiin hallitukselle 1944. Mietinnön pohjalle rakennetun 
lakiehdotuksen esikuvana oli Ruotsissa vähän aikaisemmin 
voimaan tullut kotiapulaislaki.

Yhdistyksen jäsenet, jotka puheenjohtajansa kautta sai
vat läheisesti seurata komitean työn kehitystä ja antaa 
siihen omat evästyksensä, olivat lopputulokseen suurin piir
tein tyytyväisiä. Niin ikään kaikkialla muualla kotiapulais- 
piireissä sitä tervehdittiin mielihyvällä. Olihan vihdoinkin 
saatu aikaan arvovaltainen ehdotus heidänkin työaikansa 
säännöstelemiseksi. Nyt odotetaan jännityksellä, milloin 
hallitus jättää komitean mietinnön pohjalla esityksen koti
apulaisten työaikalaiksi eduskunnalle. Yhdistys on asiaa 
tiedustellut jo useaan kertaan sosiaaliministeriöstä, mutta 
toistaiseksi tuloksettomasti.
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M u i t a  t o i m e n p i t e i t ä .

Kun julkisuudessa nousi päivä päivältä äänekkäämmäksi 
valitus yhä kiristyvästä kotiapulaispulasta, kutsui yhdistys 
eräitä vaikutusvaltaisia perheenemäntiä keskustelemaan pu
lan mahdollisista syistä ja pohtimaan sen lievennyskeinoja. 
Vilkkaan keskustelun jälkeen asetettiin yhteinen komitea 
laatimaan julkilausumaa sanomalehdistölle. Komiteassa 
oli sekä emäntiä että kotiapulaisia. Paljon olivat siis emäntä- 
piirien mielipiteet muuttuneet entisiin aikoihin verraten, kun 
nyt katsottiin sekä sopivaksi että välttämättömäksi yhteis
neuvottelujen kautta päästä toivottuihin tuloksiin.

T ä m ä n  p ä i v ä n  t ä r k e ä  k y s y m y s :  k o t i  v a n k o j a  

t a l o u s a p u l a i s i a  var t en .

Taloustyöntekijäin koti, joka perustettiin yhdistyksen 
päämajan yhteyteen 1900 tilapäisasuntolaksi työpaikkaa 
vailla oleville kotiapulaisille on ollut omassa tehtävässään 
ainoalaatuisen merkitsevä sosiaalinen laitos, kuten aikaisem
missa toimintakertomuksissa on selostettu. Mutta olosuh
teiden muuttuessa on kodin alkuperäinen asuntola-merkitys 
jäänyt toisarvoiseksi. Maaseudulta ei enää pääse pääkaupun
kiin paikan etsintään nuoria tyttöjä, joille tällainen koti ennen 
oli ensiluokkainen maja, eikä nyt työnpuutteenkaan takia 
tarvita kotiapulaisten tilapäisasuntoa. Luonnollisesti ny
kyisen asuntopulan aikana koti on alati täpösen täynnä asuk
kaita, mutta niiden joukossa vain harvoja kotiapulaisia.

Vaikka koti siis näinkin palvelee tähdellisesti asuntotar
vetta, katsoi yhdistys, että sen nykyistä tehtävää tärkeämpi 
on järjestää siihen ikioma koti iäkkäille kotiapulaisille. Sel
laista ei nimittäin suomenkielisellä taholla ole olemassa ja 
sitä mitä kipeimmin kaivataan. Sen vuoksi on yhdistyksessä 
herännyt ajatus kodin muuttamisesta vanhain talousapu
laisten pysyväksi kodiksi. Tämä on sitäpaitsi nykyoloissa 
ainoa mahdollinen keino vanhainkodin aikaansaamiseksi. 
Tähän kotiin voitaisi sijoittaa ainakin noin 18—20 vanhusta, 
luonnollisesti sinne otettaisi ensikädessä yhdistyksen vanhoja 
jäseniä. Miten kaivattu tällainen koti on, on syytä mainita 
että kun huhu vanhainkodin perustamisesta oli pienemmässä



piirissä tullut tietoon, saapui eräs vanha kotiapulainen tie
dustelemaan sinne pääsyä. Sanoi itsellään kyllä olevan 
asunnon, jota ei monella kotiapulaisella ole, vaan he erotes- 
saan palveluksesta menettävät myöskin asuntonsa. Kysymyk
sessä oleva vanhus kertoi, että hän kun asuu yksin, on van
hana niin yksinäistä, että jos tulee sairaus tai muuta, ei ole ke
tään joka auttaisi. Sitäpaitsi nykyajan ruoan hankinta jo 
tuo suuria vaikeuksia vanhuksille.

Yhdistyksen käyttöön kodin perustamisesta huolimatta, 
jäisi edelleen kokous ja kerhohuoneisto. Vanhainkodiksi 
tulevat huoneet voidaan kokoushuoneista erottaa siksi 
hyvin, ettei kumpikaan puoli joudu häiritsemään toisiaan.

L e p o p i r t t i .

Yleisesti tunnettu ja suuresti suosittu on ollut yhdistyksen 
Siuntiossa oleva lepokoti Lepopirtti. Viimeisen laajennuksen 
jälkeen on sinne voitu kesäaikana sijoittaa lähemmän sata 
henkeä ja talvella noin 40. Kun kodissa on keskuslämmitys 
ja sähkövalo on olo siellä erittäin mieluisa. Sodan aikana oli 
koti täynnä äitejä ja lapsia, jotka olivat paenneet maaseudun 
rauhallisuuteen. Välirauhan jälkeen oli Lepopirtti luovutet
tava rajavartioston esikunnan käyttöön, jossa se oli joulu
kuusta 1945, heinäkuuhun 1947. Sen jälkeen oli Lepopirtissä 
toimitettava perusteellinen korjaus, joten koti valmistui 
vasta syksyllä uudelleen ottamaan vastaan vieraita.

Täten on tullut lyhyesti mainituksi yhdistyksemme huo
mattavimmat tapaukset viime vuosikymmenen ajalta. Yh
distyksen toiminta on vilkastunut ja jäsenistön harrastus
piiri, varsinkin kerhotoiminta laajentunut. On ilolla todettava 
että nykyajan nuorilla on verrattomasti enemmän pohjatie
toa kun oli toimintamme alkuaikoina. Onhan kansakoulu 
sentään jo verrattain yleinen, ja useat ovat hankkineet lisä
tietoja erinäisissä opistoissa ja kursseilla.

Kaikesta tästä huolimatta ei yhdistyksen jäsenmäärä ole 
huomattavan suuri. Nuoria tosin tulee mukaan, mutta he 
eivät jaksa pysähtyä, vaan jäävät pois. Suureksi osaksi 
siitä syystä, että nuori polvi ei tahdo ottaa kotitalousalan 
tointa pysyväiseksi ammatikseen, vaan ainoastaan väliaikai
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seksi, kunnes ehtivät löytää mielestään sopivamman työ
paikan. Sillä kotitalousala näyttää edelleen olevan siksi 
ala-arvioitu, ettei se houkuttele nuoria joilla on vapauden 
kaipuu veressään. Yhdistyksen kantajäseniksi jäävät vain 
ne, jotka tuntevat viihtyvänsä kotitalousalan töissä ja tah
tovat olla mukana kohottamassa sitä oikeaan arvoonsa.

Y h d i s t y k s  en t o i m i h e n k i l ö t  v i i m e  k y m m e n v u o t i s 
k a u d e n  a i kana .

Yhdistyksen alkuaikaisista jäsenistä ja toimihenkilöistä 
ei ole enää elossa, ei ainakaan sen toiminnassa mukana 
muita kuin Koposen sisaruksista Anna ja Maija, jotka vielä 
ovat toimivia jäseniä —  Maija Koponen on johtokunnassa —  
sekä yhdistyksen puheenjohtaja. Viimemainittu on perus
tavasta kokouksesta alkaen aktiivisesti toiminut sen hyväksi, 
ollen ensimmäiset kolme vuotta varapuheenjohtajana ja 
vuodesta 1901 tähän päivään asti puheenjohtajana, siis 50. 
vuotta yhtäjaksoista toimintaa. .

Varapuheenjohtajana on vuodesta 1928 toiminut Elli Lehti
nen.

Yhdistyksen sihteerinä vuodesta 1913 on toiminut Olga 
Tolvanen sekä v:sta 1924 myöskin rahastonhoitajana.

Jäsenkirjurina on Aino Hämäläinen ollut v:sta 1933.
Yhdistyksen kodin emäntänä toimii Aino Kahi, joka tuli 

aluksi Lepopirtin puutarhuriksi, siirtyen puutarhasta sisä
köksi j a tarj oilij aksi j a työskenteli viimeiset 10 vuotta Lepo- 
pirtin emäntänä. Lepopirtin väliaikaisen sulkemisen vuoksi 
siirtyi neiti Kahi kaupunkiin nykyiseen tehtäväänsä, jossa on 
edelleen.

Yhdistyksen vanhemmista jäsenistä on syytä vielä mainita 
Hilda Koskinen, Hilma Häkkinen, Sanni Kujala, Sanni 
Tikkanen ja Sandra Puranen. Viimemainittu on Amerikassa 
josta käsin seuraa yhdistyksen toimintaa; hän oli ennen 
lähtöään jäsenenä jo niin kauan, että ehti päästä vapaa- 
jäseneksi yhdistykseen.

Näiden lisäksi on yhdistyksessä jäseniä, jotka ovat vuosi
kymmeniä olleet mukana, ja nähneet sen nousu- ja laskuai- 
koja, mutta eivät hellittäneet, ja nyt näkevät yhdistyksen 
kohokohdan, sen 50-vuotisjuhlavuoden. Heillekin kuuluu 
tunnustus: työ tekijäänsä kiittää!
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M  e n e s  tyks  e n  a v a i n .

Yhdistyksemme on monessa suhteessa menestynyt sekä 
aatteellisesti että taloudellisesti. Onhan se kyennyt hankki
maan itselleen jo edellä mainitun 14 huonetta käsittävän 
osakehuoneiston, jonka osana on 8 huonetta käsittävä koti
apulaisten väliaikainen asuntola, toisena osana toimisto ja 
lukusali, jotka väliovien avulla yhdistettyinä muodostavat 
erittäin miellyttävän kokous-ja kerhohuoneiston; vielä on 
mainittava henkilökunnan huoneet ja keittiö. Huomattava 
saavutus niinikään on yhdistyksen Siuntiossa omistama 
lepokoti, joka tunnetaan Lepopirtin nimellä ja myös vastaa 
nimeään. Tämä kotiapulaisten omistama lepokoti, joka on 
avoinna ympäri vuoden, on täysin ajanmukainen ja vilk
kaasti käytetty.

Mainitut taloudelliset saavutukset ovat antaneet selkäran
kaa aatteelliselle toiminnalle. Sen jälkeen kun järjestöjemme 
välinen liitto joutui kommunistien käsiin, hajosivat siihen 
saakka toimineet yhdistykset, joita oli eri puolilla maata. 
Helsingin Taloustyöntekijäin yhdistys erosi kommunistiseksi 
muodostuneesta liitosta 1921, ja on siitä saakka yksin toi
minut lipunkantajana kotitaloustyöläisten taistelurintamalla. 
Täältä yhdistyksestä ovat lähteneet kaikki ne aloitteet ja 
vetoomukset, joilla on koetettu vaikuttaa kotiapulaisten 
aseman kaikinpuoliseksi kohottamiseksi. Täältä käsin on esi
tetty vaatimuksia kotiapulaisten työolojen tutkimisesta ja 
kotiapulaisten työaikalain aikaansaamisesta. Nyt onkin jo 
päästy niin pitkälle, että komitean mietintö on ollut hallituk
sessa jo yli kolme vuotta. Käsittämättömästä syystä ei 
hallitus ole kiirehtinyt esityksen antamista eduskunnalle, 
vaikka sitä on yhdistyksen puolesta useaan otteeseen tiedus
teltu. 50 vuotta on asian hyväksi tehty työtä; tämä 
viivyttely esityksen antamisesta osoittaa että ei vieläkään 
tahdota tunnustaa kotitalousalan työläisiä samanarvoisiksi 
ammattityöläisten kanssa, ja heihin soveltaa samoja työn- 
suojelumuotoja, mitä työaikalaki jo sellaisenaan antaa.

T y ö t o v e r e i l l e n i .

Allekirjoittaneella yhdistyksen pitkäaikaisena puheenjoh
tajana on tämän yhteydessä mieluinen tehtävä esittää sy
västi tunnettu kiitos ensiksikin kaikille niille jotka ovat



näkyvillä paikoilla niin uskollisesti yhdistyksemme asioita 
hoitaneet, samoin yhdistyksen ja sen johtokuntien jäsenille, 
ketään mainitsematta, mutta myös ketään unohtamatta. 
Teidän tarmonne ja tukenne on ollut minulla selkärankana 
siinä taistelussa, mitä on käyty kotiapulaisten oikeuksien 
puolesta tällä 50-vuotistaipaleella. Te olette olleet sen alku
lähde ja voima. Kiitos Teille siitä. Siitä tunnustuksesta 
mikä minulle tästä työstä on annettu, siirrän suurimman osan 
Teille. Yksin en olisi voinut työtäni suorittaa, se on käynyt 
päinsä vain Teidän avullanne ja kannustamananne.

Työ ei pääty tähän. Uusi 50-vuotistaipale alkaa. Uusi 
aika tuo uusia probleemoja ratkaistavaksi. Kotitalousala 
ja kotiapulaisammatti on suurten uudistusten tarpeessa. 
Siinä työmaata kylliksi nuorelle polvelle.
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