myydyksi. Asunnon takia on kiin
nitetty paikkakuntaan, ettei pääse
vapaasti matkustamaan työn etsin
tään. Tietenkin suomalaisten jou
kossa niitäkin, jotka eivät ole onnis
tuneet työnsaannissa tai joilla on
helpompaa kuin meillä, sillä alus suuri perhe, mutta on sellaisiakin,
vaatteina käytetään miltei yksin jotka antavat suurempienkin tulojen
omaan silkkitrikoota, joka on halpaa kulkea kurkun kautta ales, ollen en
ja jota on helpoin pestä, eikä se vaa simmäisiä avuntarvitsijoita
puladi edes silittämistä.
ajan tullen. Tapasin suomalaisia,
Värilliset alusvaatteet ovat työn jotka olivat olleet työttömänä jo pi
täneet valkoiset alusvaatteet koko demmän ajan, ja elivät säästöillä
naan syrjään, jopa pöytäliinoinakin
käytetään värillisiä. Lakanat, pöy
täliinat ja pyyheliinat silitetään, nn
ta ei mankeloida, kuten meillä.
Amerikkalaiset kodit on helppo p ti
tää puhtaina. Lattiat ovat n.k. k
vaa puuta, johon ei lika helposti t
tu, mattojen puhdistusta varten^/
helposti hoidettava amerikkala^
luuta, kuten he sitä kutsuvat, j£_
puhdistaa matot ilman pölytystä’
vaivaa. Kaikki ruokatavara, jo
tilaa, tuodaan kotiin, niin siis mai
kin. Lihat saa valmiiksi paloite'
na,kalat ja linnut puhdistetti
Valmiina säilvirkeällä mitä er'la.

Suomalaisten kotielämää
Amerikassa.
lintaso, ilmasto ja ympäristö vai
kuttavat kotielämään hyvin suu
ressa määrin. Yleinen vaikutelma
Amerikan oloista oli, että elintaso
oli siellä paljon korkeammalla kuin
meillä Suomessa. Tämä oli erittäin
- huomattava m.m. asuntotilavuuteen
nähden. Ei ollut harvinaista nähdä
työläisperheellä omaa 4— 6-huoneen
asuntoa, jonka kaikki huoneet käy
tettiin perheen om aa ta rve tta varten .

E

Meikäläisistä oloista poikkeavaa
oli myös se, että asunnot olivat
yleensä ilman varsinaista eteistä.
Avoin, katoksellinen rappu vain, oli
tavallisesti niin suuri, että siihen
mahtui muutamia mukavia tuoleja,
joissa iltaisin istuskellaan raitista il
maa haukkaamassa. Rapusta tul
laan suoraan päivähuoneeseen, eli,
kuten amerikalainen sanoo, istumahuoneeseen, joka 011 perheen suurin
huone. Tästä menee raput toisessa
kerroksessa oleviin makuuhuoneisiin,
pia ruoka-aineita. Voi ymmärtä
joita on useampia. Suomalaisetkin,
mikä suuri työnsäästö siinä on pe
hieman perehdyttyään maan tapoi
heenemännälle. Mainitsen vain ei
hin, järjestävät lapsille ja eri suku- I
merkkinä, miten helppo Amerikas
puolille omat makuusuojat. Suuret,
on laittaa sallaatteja, että kaupas
leveät sängyt on varustettu jousta
saa ostaa niihin valmiina erilais
villa pohjilla ja hyvillä patjoilla.
kastikkeita. Jäätelöä tuodaan kot;
Kaikki samantapaista tehdastyötä.
tilatun suuruisissa erissä. Erikoin
Kylpyhuone kuuluu tietysti asiaan.
uutuus oli kuiva jää, jota voi kulji
Alakerrassa on myös keittiö ja ruo
taa pahvikoteloissa, se suli hitaas
kasali. Ruokasalin puutteessa syö
eikä jättänvt kosteutta jälkeensä.
dään keittiössä. Keittiöt ovat yleen
Erittäin pisti silmään, että riiiell
sä pieniä. Helloissa käytettiin kivi
ottivat huomattavasti osaa kotiti
hiiltä, kaasua ja öljyä. Maalla asu
hin. Kun perheellä oli oma tai
vatkin voivat saada maakaasua, jota
hoitivat miehet ensiksikin ruohoke
tuotiin
säiliöissä
käytettäväksi.
tän ja katukäytävät. Katujen pu
Useimmissa nykyaikaisissa taloissa
distamisen toimittaa kaupunki. Lär
on oma keskuslämmitys, sillä ilmas
mityspannun puhdistamisen hoitav
to vaatii talvella lämmitystä. Ametavallisesti miehet. Mutta usein n
rikalaiseen keittiöön kuuluu ehdotto
ki, varsinkin jos talossa oli vierait
masti jääkaappi, uusimmissa itsetoi
Isä häärii keittiössä.
eikä ollut vierasta apua, että perliei
miva koneellinen. Käytännöllisyyttä
miesjäsenet
auttoivat
vaimojai
paikan, mies hoiti kodin, ja perhe malaisten lapset kävivät korkeakoi
kuvaa sekin, että jäänsaannin hel
myöskin astioiden puhdistuksess
tuli siten toimeen.
lua, jossa menestyvät hyvin. Kot
pottamiseksi oli keksitty painettu
Nyt työttömyysaikana näki monas
taulukko, jossa oli eri reunoissa nu
Hyvinvoivalle amerikkalaiselle per oloissa oli hauska nähdä, miten laji
miten työttömänä oleva perheen i:
heelle kuuluu ehdottomasti auto. set, niin tytöt kuin pojat, opetettii
merot, esim. 30— 50— 70— 100. Nyt
hoiti kodin, pesi pyykit, laittoi ruoa
Henkisen kulttuurin kustannuksella auttamaan kotitöissä, joihin maa
perheenemäntä asetti sen numerosiivosi ja hoiti kaikki tehtävät vai
kukoistaa autokulttuuri, sillä niin tavan mukaan myös poikia velvoite
reunan ylöspäin ikkunalle, miten
mon käydessä ansiotyössä. Vaim
,
...
.
: pian kun keritään työvelvollisuuksismonta paunaa hän halusi jäätä. Jään
tiin. Amerikassa ei sanota sellaisl
oh esim. hyvä keittäjä, lian sai tyc 4 .... , .....
,
. . , ,, ,
. ■
■
* ta, lähdetään ulos autoajelulle hen miestä, joka ymmärtää antaa arvo
kuljettaja ajoi katua pitkin ja vei
gittämään raitista ilmaa. Kesäkau kotitöille — akkamaiseksi, vaan mi<
jäätä niin suuren palan kuin nume
rot ikkunassa osoitti. Jäätä ei tar si? millinkään. Joka tahtoo olla mu tena pyrkii jokainen, ken vain pää- luummin gentlemanniksi.
kana, hänen on opittava myöski see, kaupungin ulkopuolelle. Siitä
Eri maa, eri tavat!
vinnut tilata, sitä tuotiin. Jään käyt
Miina Sillanpää.
ti' muodostuu välttämättömäksi kuu maan kieli. Suomenkielinen sano seuraa niin mahdottomat autojonot,
malehdistö on niukka. Joka tahto että kysyy kärsivällisyyttä seistä
mien ilmojen takia, sillä muuten pi
seurata aikaansa, hänen on luettav tuntikausia autojonossa helteisessä
laantuu kaikki ruoka. Erillistä pe
englanninkielisiä lehtiä. Ja niin siir ilmassa ja bensiinin hajussa. Auton
sutupaa ei taloissa käytetä, vaan
rytään yhä nopeammin Amerika pito on heilläkin kallista lystiä. Vakellarikerroksessa, jossa on lämmikansalaisiksi.
_
kutitusten, kulumisen, korjausten ja
tyslaitteet, on useimmiten myöskin
pesulaitteet, jollei näitä ole sijoitet
Suomalaiset
ovat
suurimmalt kuoletusten sanottiin nousevan noin
tu keittiöön. Pesualtaat ovat fajans
osaltaan olleet säästeläitä. Useill 50 dollariin kuukaudessa,
on asunnot, omat autot. Yleine.
Kotikieli alkaa varsinkin nuoremsia, joskus myös sementtiä. Edisty
neimmissä talouksissa on myös pe
työttömyystiianne, jos se tulee pitkä missä perheissä muuttua maan kiesukoneet. Yleensä pestään pyykit
aikaiseksi,
alkaa
arveluttavassa .eksi. Vanhempi polvi, joka-ei aika
kotona, ja niitä ei säästetä kuukau-' määrässä heitäkin pelottaa, sillä im naan ole opiskellut englannin kieltä,
sikaupalla, vaan pesu toimitetaan
pysyy suomalaisina, vaikka heidän
neliä on asunto- ja autoveikoja,
viikottain. Pesu on siellä yleensä
nykyoloissa ei kumpaakaan
s; lapsensa ovatkin muuttuneet englan
ninkielisiksi. Suomenkielellä ei pää-

