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”Koko katu haisee paistilta
kun piiat pitävät kokousta”,

huutelivat eräät "herrasväkeen” kuuluvat, 
kun Helsingin palvelijattaret 35 vuotta sit
ten pitivät ensimmäisen kokouksensa.

'MUISTELMIA "HELSINGIN PALVELIJATARYHDISTYKSEN,> PERUSTAMISAJOILTA.

Suom en Sosialidemokraatille kirjoitti M i i n a  S i l l a n p ä ä .

Helsingin Talouslybnlekijäin Yhdistyksen äsken täyttäessä 35 vuolta pyysimme yhdistyksen perustajan kansanedus
taja Aiiina Sillanpään lehdellemme kertomaan niistä oloista ja  mielialoista, jotka noina aikoina vallitsivat, koska ne 
Varsinkin nuoremmalle polvelle jo ovat kokonaan tuntemattomia. Toveri Sillanpää suostui mielihyvin pyyntöömme

ja olemmekin häneltä saaneet seuraavan mielenkiintoisen kirjoituksen.

Palvelijatar- 
««* Heitti.

T am pereella, m arraskuun s p. m s .



Helsingin Taloustyöntekijäin  Yhdistys 
tai  niinkuin sen nimi aikaisemmin kuu
lui ” H:gin palvelijataryhdistys",  perus
tettiin 1898. Mainitun vuoden helmi
kuun 27 p :n ä  oli pääkaupungin  lehdissä 
seuraava ilmoitus:

"Palvelijattarien kokous on tänään  klo 
6  Lp. M arjayhdistyksen entisessä  huo- 
neustossa  Unionink. 43 kivitalo, pihan si
sällä,  ylikerros.”

Sen lisäksi oli lehtien yleisön osastoon 
Aili T r y g g  kirjoittanut kehoituksen pal 
velijattarille  saapum aan  mainittuun ko 
koukseen ja  sanotti in  siinä m. tn.: 

"P alvel i ja tarkysym ys on jo kauan ol
lut polttavana  puheenaiheena  ei ainoas
ta a n  meillä vaan monissa  muissa mais 
sa ,  ja jotain olisi teh tävä,  e ttä  saataisiin 
asia  muunlaisenkin keskustelun a la i  
seksi kuin vaan port t ikäy täv issä  ja  kali- 
vikeste issä  lausuttujen terävien  huom au
tuksien  esineiksi. Avonainen, sävyisä  
asiain pohtiminen kum mankin puolueen 
läsnäollessa veisi ehkä  aivan toisiin tu 
loksiin. Siksipä on toivottavaa,  e t tä  
m y ö s  rouvat  ottaisivat huomioonsa tä 
m änpäiväisen  kokouksen ja  niin lukui
sasti  kuin mahdollis ta  e ivät a inoastaan  
antaisi  pa lv e l i ja ta ren sa  o t taa  osaa  ko
koukseen, v a an  vieläpä k eh o tta is iv a t  
keitä  siihen.”

R ouva  Alli T ry g g ,  joka  oli kokouksen 
koollekutsujana, oli ihanteellinen ihmi
nen ja  uskoi voivansa palvelijain ase
m assa  saa d a  parannuksia  aikaan em än
tien avulla, m u tta  siinä hän kyllä sur
keas ti  pettyi.

Kokouksen todellisena alkuunpanijana 
oli kuitenkin palvelijatar Hilma Hellman, 
joka  oli k ä än tyny t  Alli T ry g g in  puoleen 
pyytäen  hän tä  avus tam aan  itseään ko
kouksen a ikaansaam isessa .  Asia oli 
uu tta  ja  kutsua  noudatetti in niin run
saasti,  e tte ivä t  kaikki saapuville tulleet 
m ah tu n ee t  edes huoneihin sisään. Ul
konakin  käveli paljon sekä  asianharras
ta j ia  e ttä  i lkkumaan saap u n u t ta  väkeä,

jo tka  pitivät monenlais ta  m enoa  ja  huu- 
teiivat, e t tä  koko katu haisee paistil ta 
kun piiat p i tävä t  kokousta .  Kokouksen 
avasi Hilma Hellman ja  puhe tta  johti 
Alli T ry g g .  Palveli ja taryhdistys p ää 
tettiin p e ru s taa  ja  sään tö jä  laatimaan 
valittiin 25-henkinen ( ! )  toimikunta ,  jos
ta palvelijattansa oli 20 ja emäntiä  5. 
Komitean jäsenyydes tä  erosi kuitenkin 
jo ennen sääntöjen  valmistumista  kaksi 
jäsentä,  tohtorin na Linden ja neiti 
Alexandra Gripenberg ,  joka  ilmoitti 
e ronsa  syyksi sen, e ttä  yhdistys oli alka
nut "v ä ä rä s tä  p ä ä s tä ” . Yhdistys tosin

ei silloin vielä ollut alkanutkaan, m utta  
yri tyksessä  oltiin. Yhdistyksen ensim
mäiseksi puheenjohtajaksi  valittiin Alli 
T r y g g  ia  varapuheenjohtajaks i  Miina 
Sillanpää. Puheenjohta ja lla  oli kuiten
kin jo silloin niin paljon muita töitä, ettei 
hän  paljon ehtinyt puu ttua  yhdistyksen 
asioihin, jo tka  enimmäkseen jäivät  vara
puheen joh tajan  huollettaviksi. Huvitta- 
vaisuuden vuoksi mainittakoon, että  
joh tokuntaan  kuului sään tö jen  mukaan 

em än tää  j a  7 palvelijatarta ,  ollen

galvelilatarfjidistfkseit aulmtnäinea [gM akuata,.

emäntien edustajina  Alli T rygg in  lisäksi 
pastorin rouva G rönberg  ja  ope tta ja ta r  
S. Hannikainen sekä  palvelijattarien 
edustajina Hilma Hellman, Henrika 
Lindroos, Sandra  Falk, Karin Ek, Tilda 
Johanson, Miina Lindberg  ja Miina Sil
lanpää, sekä  varajäseninä  Huida T uo-  
melin ja  Anna  Karlsson. Alli T ryggin  
ansioksi on luettava, e ttä  hän kaukonä
köisesti sovellutti heti a lussa  yhdistyk
sen sääntöihin kohdan om an kodin pe
rustamisesta  ja  ylläpitämisestä samaten 
kuin lukusalin ja  paikanvälitystoimiston 
a ikaansaam ises ta  ja  laski hän siten pe
rustan  keskinäiselle avustustoiminnalle.

Ensimm äiset  vihat "palvelijattarien 
v ill itsemisestä” sai kan taa  Alli T rygg.  
Hän itse kertoi miten rouvat  hyökkäsi
vä t  hänen k im ppuunsa  rait iovaunussa
kin kulkiessaan niin e ttä  usein hänen oli 
pakko h y p ä tä  vaunusta  pois kun alkoi 
k ä y d ä  liian kuumaksi.  Ys tävä t  käänsi
v ä t  hänelle tav a te s sa  selkänsä, häväis
tyskirje itä  saapui  tukuttain,  sillä olihan 
ennen kuulumatonta ,  e t tä  perustettiin 
yhdistys sellaista kansanluokkaa  varten 
kuin "pi ia t” . Sanom alehdet  kirjoittivat 
a s ias ta  ivakirjoituksia, sillä eihän oltu 
kuultukaan, e ttä  palvelijattaret  ajatteli- 
s ivat i tsestään jotain niin suurta ,  e ttä  u s 
kals ivat p e ru s taa  yhdistyksen, joskin j  
sellaisen, johon emännätkin  pääsivä t  ja- j  
seneksi. E rä s  lausunto  yhdistyksen pe- i 
ru s tam is ta  v a s taan  kuului: "P a lveli ja t ta -  
re than  ova t  miltei jäsen iä  perheessä ,  j 
j a  keskuste llaanhan  heidän kanssaan  j  
usein maailman tapah tum ista  sekä mitä 
sanom alehdet  ke r tova t.  Jos kerran pal
velijattaret  ta rv i tsevat  yhdistyksen ke
hittyäkseen ja  valistuakseen, pitäisi sil
loin kaikkien muidenkin perheen jäsen
ten johonkin sellaiseen kuulua.” 

Yhdistyksen toiminnasta  levitettiin he
ti sa laisen pelon ilmauksena ju t tu ja  jos 
minkälaisia. Kuvauksena  sena ika ises ta  
vaa t im a ttom uudes ta  liuliuihinkin nähden 
esitän  tä s sä  muutamia.  Väitettiin yh
distyksen to imesta  levitetyn keittiöihin 
painettuja lappuja, joissa olisi varoitettu 
palvelijattaria ru peam as ta  palvelukseen 
alle —  20 mk. kuukaudessa ,  sekä  että 
yhdistyksen jäsen ten  ei tarvitsisi tehdä 
työtä  m uuta  kuin 12 tuntia vuorokau
dessa :  siis klo 7 aamulia  —  klo 7 illalla, 
ja  e ttä  kun herrasväellä  on vieraita, pi
tää palvelijattariilakin olla y.m.

Nykyjään eivät näm ä vaatimukset  be- 
rättäis ikään paljoa  huomiota, niin vaati
mattomia ne olivat, m utta  silloisissa 
oloissa  ne kauhis tu t t iva t  emäntiä  siinä 
määrin , e ttä  rauha  oli poissa.

Alussa yhdistyksessä  todella koetet
tiin löy tää  pohjaa  emäntäin ja  palveli
jain yhteistoiminnalle, asetettiin komitea 
pohtimaan asiaa ja  pidettiin yhteisiä 
neuvottelukokouksia, joissa tapahtui 
usein, että  palvelijain edusta ja t  selviy
tyivät voittajana, mutta vaikka kokotiK- 

soittivatläfl» ojia sitä K o itto a  ei tu n -



mistettu ulospäin. T y ö p ä iv än  rajoitus! 
oli ja tkuvan  keskuste lun  aiheena, ol!er| 
vaatimus a lussa  hyvin vaatimaton. Niin-j 
pä toivottiin ty ö t  saa tavan  loppumaani 
klo 10 illalla, jonka  jälkeen tehdystä! 
työstä olisi vaadittu  ylityömaksua, m ut
ta  sekin katsotti in  liian korkeaksi v aa 
timukseksi,  sillä sanottiin,  e ttä  on  pa l
jon köyhiä perheitä , jo tka  e ivät voisi 
m aksaa t eh d y s tä  ylityöstä, vaikka hei
dän köyhänäkin  piti voida elää " s ä ä 
tynsä m u k a a n ”. T äm ä  kaikki piti miel
tenkuohua  vireillä, ja  yhdistys oli niin 
pahassa  maineessa,  e ttä  kun se oli 
p ä ä t tän y t  a v a ta  palvelijatarkodin 1900, 
niin kukaan talonom ista ja  ei tah tonut  
vuokra ta  yhdistykselle huonetta  kotia
varten.  Ainoa huoneis to mikä saatiin 
pitkien hakemisten jälkeen, oli eräs van
ha kapakkahuone,  joka  ei mihinkään 
kelvannut. T ä s sä  yhdistys alotti  toi
mintansa kodin ylläpitämisellä v. 1900
kesäkuun alusta .  Palvelija tartoimisto
oli peruste t tu  heti ensimmäisenä vuonna 
ja yhdistettiin se kodin kanssa  y h tee n . ' 
E räs tap au s  on jää n y t  mieleeni yhdis
tyksen ensimmäisil tä  vuosilta. Eräänä  
päivänä oli lehdissä ilmoitus palvelijan- 
paikasta, ja  sen lopussa sanottiin, että  
palvelijataryhdistykseen kuuluvat älkööt 
vaivatko itseään. Pari  pä ivää  sen jä l 
keen tuli e räs  rouva to imistoomme sy y t 
täen meitä siitä, e ttä  olimme agiteeran- 
neet kaikki palvelijat niin ettei kukaan  
tullut häneltä  paikkaa tiedustelemaan, 
vaikka hänellä oli ollut ilmoitus lehdes
sä. Kun sa imm e suunvuoroa,  t ieduste
limme. kuka hän sitten oikeastaan  on, 
kun emme edes tunne häntä,  joten mei
dän on ollut mahdoton häntä  vastaan  
toimia. Lopulta seivisi, e ttä  kysym yk
sessä oli sam a  rouva, jo k a  oli lait tanut

lehtiin ilmoituksen siitä, e tte ivä t  palve
l ijataryhdis tykseen kuuluvat ole kelvolli
sia. Ilmoitimme mielipiteemme, e ttä  oli 
hauska todeta ,  e ttä  palvelijoilla oli toki 
sen verran om an arvon tuntoa,  e tteivät 
sellaisen ilmoituksen mukaan menneet 
paikkaa kuulemaan. Rouva rupesi o t ta 
maan selvää, mitä yhdistys oikein toi
minnallaan tarkoitti,  j a  seuraus  oli, e ttä 
hän  ilmoitti saan een sa  aivan väär iä  tie
to ja  yhdistyksen toiminnasta ja  tarkoi
tusperistä , ja  hän lämpeni niin e t tä  hän 
lahjoitti  yhdistykselle pienen rahaerän  
ja  otti pa lvelukseensa yhdistyksen erään 
toimivimman jäsenen,  joka  oli hänellä 
useam pia  vuosia.

Kun vuonna  1903 k y sy m y s  työpäivän 
ra joituksesta  oli tullut tunnetuksi,  he 
rätti se ankaraa  a rvostelua  ja  mielten
kuohua. Ja a s ias ta  aikoi ankara  väit
tely Hufvudstadsbladetin  palstoiHa, jo s 
sa rouvat  tai t to ivat  peis tä  palvelijatar-

yhdistyksen — kauheita vaatimuksia  
vastaan ,  ia kuin tilauksesta ilmestyi leh
den palstoille palvelijoilta kiitoskirjelmä 
emännille siitä, että  olivat niin hyvin 
osanneet  emäntien e tu ia  ajaa, ja yh d is 

tyksen  toimintaa moittia.
Kirjelmä ilmoitettu! kirjoitetun " tu 

hansien” palvelijain nimessä. Lehtiin il
mestyi edelleen moitekirjoituksia ' ty ö 
miehen vaimon” nimessä ja  olivat ne 
tähdä ty t  yhdietvkser toimintaa vastaan. 
Näihin hyökkäyskirjoitnksiin vastattiin 
yhdistyksen nimessä ja [nuolesta ia väit
telyä  jatkui molemmilta puolin, nimelli
set! järjestön ia nimettömien emäntien, 
välillä. j

Palvelilaiiike h e rä t r  myös em ännätj  
toimimaan. V. 1!*04 perustivat c m ä m v t  
emäittälöton, jonka ohjelma ilmenee

Suurlakon jälkeen oli Miina Sillanpäästä  Fyrenissä  seu raava  pilakuva ia teksti :
E n t i n e n  p i i k a  M i i n a  S i l l a n p ä ä  (kehoit taessaan  palopuheessaan 

Rautatientorilla Helsingin piikoja täydelliseen lakkoon):  la kan takoot  herrat  nyt
pottu jansa  itse!

Miinan kirkuvankaunis ääni hukkuu au ttam attom as ti  myrskyisiin hyvähutitoihin.
F. r ä s u h m a a  v a s t i  k u o l e m a a  h a l v e k s i v a  h e r r a  (senjälkeen 

kun hengästyksen vuoksi vihdoinkin on tullut h i l ja isuus) : Ala nyt. Miina, syö
heirqia koko päivää * * ,  mene kotiiu 6£ömäun eiUinpäitä j a  perunoita*

si ura,ivasta vuosik kousse los t  uksesta,
jossa sanotti in: "Jokainen emäntä  shou- 
tuu ei o ttamaan palvelukseensa palveli
jaa, joka vaatii lyhennettyä  työpäivää. '  
T äm än  liiton jäseneksi päätin minäkin 
pyrkiä. Kun keinutettiin emäntiä,  ta 
loudenhoitajia v.m. lii ttymään emäntä- 
liiton jäseneksi, menin minä mvöekin 
tarjolle, ja emännät  nolostuivat siinä 
määrin, e ttä  eivät osanneet ase ttaa  tn.- 
tään esteitä minun yhdistykseen liitty- 
miselleni. Ja niin minusta tuli kuin tuli? 
kin emäntäiii ton jäsen, kävin kokouksis
sa, keskustelin, mutta ei minun oloni 
siellä ollut hauskaa, se  minun täytyy 
m yö' ,ää. Kyllä emännät  minua siellä 
pä ivä t  lujilla, m utta  koetin kestää, voi 
däksenl nähdä mitä toimintamuotoja h" 
kokouksissaan käyttivät,  ja. mihin he oi
keastaan pyrkivät .  Kestin sieiiä suur 
lakkoon asti.

Suurlakon alkaessa olin palvelijain 
vapaaviikon aikana suunnittelemallani 
va lis tusm afkalla maaseudulla, joten en 
ollut Helsingissä lakon alkaessa, muita 
kuitenkin lehtitietojen mukaan suurlakon 
alkupäivinä esiinnyin siellä ja täällä. 
Niinpä sinä aikana, jolloin minä pilalehti 
Fvrenln mukaan olisin puhunut Rauta
tientorilla, joka olisi ollut ensimmäinen 
julkinen esiintymiseni, josko kannatti ku
vin ikuistuttua, niinä olin Sortavalassa.  
Smtriakkoaikfl kaikkine levottomuuksi
neen antoi minu'le paljon jälkiselvittelyt, 
aiheita.  Kaikki mitä lakon a ikana oli 
hullusti tapahtunut,  se pantiin allekirjoit
taneen syyksi. Sanomalehdissä aikai 
hvökkSyskir juitukset, ei vain emäntien, 
vaan myöskin palvelijain puolesta . Pu
helinsoitot ja uhkaukset olivat jokapäi
väisiä. Minä olin yhdellä iskulla tullut 
kuuluisaksi henkilöksi, ja tunnetuksi. Ei 
enää tarvinnut emäntien toinen toisil
taan kysellä, kuka se Miina Sillanpää 
o ikeastaan  on. kuten joku aika aikaisem
min kuulin kadulla  kulkiessani kahden 
vanhan  rouvan keskenään keskuste le
van, ja kun kumpainenkaan ei sanonut 
minua tuntevansa,  päätt ivä t  he kuiten
kin etten minä ainakaan ole voinut ki*- 
joit taa lehdessä julaistua vastaus ta  
emäntäin hyökkäyskirjoitukseen. Ja 
minä olin silloin vielä niin sivistymätön 
e tten  esittänyt itseäni ja sanonut  ole- 
vani todellisuudessa kirjoituksen kirjoit
taja.

Suu rlakkuAikäna Emäntälii tto päätti 
myöskin minusta  vapautua.  He olivat 
pi täneet  suurlakkoaikana kokouksen, 
jossa  olivat päät täneet  ero ttaa  minut 
juhlallisesti liiton jäsenyydestä .  Kolme- 
henkinen lähetystö tuli tuomaan minulle 
kokouksen päätöstä ,  ja ilmoittivat sa 
malla keskustelleensa myö-kin siitä, että 
minun pitäisi o ikeastaan  myöskin erota 
palvelijatarkodin johta jan toimesta,  jos
sa olin silloin, koska en ollut heidän 
mielestään kyllin arvokas palvelijain ko
tia hoitamaan. Vastasin, että  Emäntä- 
hitosta  olin itsekin a ikonut erota, koska 
siellä ei enää  ollut minulla mitään opi*- 
tavaa,  mutta että emännillä ei ole mi
tään  tekemistä  minun toimeni kanssa 
palvHijatarkodi.ssä, siitä päättävät  yksit: 
palvelijat.  Rouvat hätääntyivät,  meni
vä t  toisiin asioihin, arvostelemaan ty ö 
läisnaisia yleensä, jolloin he sanoivat, 
että kaikki tehtnalnisnaisct ovat huonoja 
ihmisiä. Silloin kiitin emäntiä kohte
liaisuudesta,  ilmoittaen olevani y k s i1



l i r i t ä .  Emännät  hä tään ty ivät  uudes», 
(taan, he eivät olisi tah toneet  oikeastasi  
olla epäkohteliaita, ja  kiirehtivät sano
maan, etteivät he suinkaan sillä minua 
tarkoittaneet.  Ilmoitin heille vaan ly
hyesti,  että en ole mikään poikkeus ta 
vallisesta tehtaalaistytöstä,  sillä sinä 
kuuden  vuoden a ikana,.jo llo in  olin teli 
taassa ,  olin aivan tavallinen tehtaantyt
tö. mutta että teh taan ty ttö jen  kcskuim 
dessa  on yhtä monta laatua ihmisiä 
kuin emäntienkin keskuudessa. Kun rä
män emäntien kanssa  käydyn keskuste
lun olin saa t tanu t  sanomalehtiin, niin sil
loin eräs lähetystön jäsenistä soitti kiuk- 
kuisesti ja  ilmoitti e ttä  nyt me v i h- 
d o i n k i n  s a a  m m e  t e i d ä t  
I i n n a a n ( ! ) .

Suurlakon jälkeen näytteli ruotsalai
nen Folkteatern vanhassa  Arkadiassa re- 
vyynäyteimää nimeltä  ” Karneval”. Kos
ka tiesin siinä olevan esite ttynä kaikki 
sen ajan tavalla tai toisella merkityt 
henkilöt, valtasi minutkin uteliaisuus 
mennä katsomaan. Istuin permannolla 
erään tuttavani kanssa. Kun kohtaus, 
jossa Miina Sillanpää esiintyi suuren 
palvelijajoukkonsa kanssa,  esitettiin, niin 
yleisö puhkesi valtaviin suosionosoituk
siin. Oli se mukavaa katsella itseään 
esitettävän. Väliajalla ryhtyivät Vieres
säni istuvat keskuste lemaan esityksen 
johdosta, jolloin toinen heistä vakuutti 
hyvin tuntevansa Miina Sillanpään, ja  
että "m askeeraus oli ihmeen hyvin on
nistunut” . Minun vakuutetti in aina 
käy ttävän  lyhyttä tukkaa  ja suurta  pu
naista rusettia. Samalla huomasin, että 
puhujalla ei ollut ha rm aata  aavistusta, 
että  istuin hänen viereltään. Silloin to 
verini rupesi myöskin arvostelem aan 
esitystä, huom auttaen  samalla, e ttä  naa
miointi oli päin hongikkoa, antaen sa 
malla ym märtää ,  että  voin istua tässä  
näin tun tem attom ana  kun malli on niin 
kovin huono. S am at  naiset,  jotka ä s 
ken vielä olivat vakuuttanee t  hyvin tun
tevansa Miina Sillanpään, eivät nyt keh
danneet ka tsoa  kuin salaa, ia keskustelu 
heiltä loppui kokonaan. Mutta suuri 
yleisö tahtoi saada  kuulta minusta 
enemmänkin. Niinpä olin pitkän ajan 
se isovana aiheena pilalehtien palstoilla 
sekä kapakkakupleteissa.  Nimettömiä kir
jeitä tuli läheltä ja jopa u lkomaalta  asti. 
Kirjeistä olivat u seam m at  ruotsalaisia,  
hyvällä kouluutetulla käsialalla kirjoi
tettuja  ja paljastivat siten niiden alku
lähteet . Useat kirjeet olivat laaditut niin 
loukkaavaan sävyyn kuin mahdollista. 
Niinpä eräässä  kirjeessä, jonka oli alle
kirjoittanut "Vanha perheen em än tä"  
sanottiin, että kerro taan  sinun olevan 
"vanha huora V a asas ta ” , johon kirjoit
taja kuitenkin oli l isännyt  ikäänkuin lie
ventääkseen sanojensa  vaikutusta, 
"m utta  en minä sitä kuitenkaan usko".

Väittely, joka aluksi oli käy ty  ruo tsa
laisten lehtien palstoilla, siirtyi vähitellen 
suomalaisiin lehtiin. Ja kun hyökkäyk
set muuttuivat persoonahyökkäyksik-u, 
sain nimelläni varustet tu ja  vastauskirjoi- 
tuksia lehtiin. Ja nämä kirjoitukset, 
joissa pääsin selit tämään palvelijatar- 
kysym yksen  periaatteellista puolta, si tä ' 
o ikeudetonta asemaa missä palvelijat 
elävät, miten palvelijalle asete-aan per
heenjäsenen velvollisuudet, ruutta ei Oi
keuksia,  heidän ra ja tonta  työpäiväänsä,  
josta sanottiin, että  palvelijalle ei voinut 
ylityöpaikkio kuulua, koska hän on myy
nyt koko työvoim ansa  työnantajalleen, 
siis kaikki 24 tuntia vuorokaudessa ,  se
kä samalla niitä pyrkimyksiä mitä yh

distyksellä oli, nämä kirjoitukset selvit
t ivät kaikkein paraiten kysym yksen  yti
men, ja näiden kirjoitusten ansiosta  on 
kvsvinvksen periaatteellinen puoli tullut 
tunnetuksi.  Seuraus olikin, e ttä  yleensä 
herra t  asettuivat palvelijakysyntyksessä 
vnpaamielisenvmälle kannalle kuin em än
nät.  Ja täm ä on selitettävissä sillä, että 
sen ajan em ännät  olivat kasva te ttu ja  
pienestä pitäen siinä uskossa, e ttä  Juma
la oli luonut herrasväen herrasväeksi ja 
palvelijat herrasväen käskyläisiksi.  T a 
pahtui usein,  e ttä  emäntiä  tuli Yhdistyk
seen minun kanssani keskustelemaan
palvelijain vaatimuksis ta , ja keskustelun, 
jälkeen sain useimmiten kuulla, että  
" tuolta  kannalta en ole koskaan asiata 
a ja tellu t” . Mutta  heidän oli vaikea 
myöntää  olevansa väärässä ,  joten mi
tään oleellisia muutoksia  emme voineet

odottaakaan  ennenkuin uusi polvi astui 
näyttämölle, joka oli k asvanu t  v a p aam 
m assa ilmapiirissä kuin heidän äitinsä. 
Ja todeta  täytyy, e ttä  nämä 35 vuotta  
eivät ole menneet jälkeä jä t täm ät tä .  Tvö  
on ollut korvenraivaustyöhön v e r ra f a -  
vaa, nlutta se 011 ollut innostavaa ia 
herätte itä  antavaa. T äm ä  työ ei kuiten
kaan ole kuin vasta  alulla, sillä uusi 
aika synny t tää  uudet vaatimukset,  jo 
ten työnpuutet ta  ei tarvitse odottaa.  Ny
kyajan  työntekijöille 011 teh tävä  kuiten
kin helpompaa, sillä a lkuvaikeudet ovat 
io voitetut.


