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Kunnes kaunoset kantelot kerran kaikaa, 
ihmeen ihanata, valosata uutta aikaa, 
aikaa kirkastetun ihm isyyden, 
aikaa vapaan, väljän henkevyyden, 
aikaa onnen j a  riemun.

Maila Talvion esitelmä palvelijataryhdis- 
tyksen vuosijuhlassa,

19**/, 03 .

Teille tahtoisin minä. kiitosta lausua, Te pienimmän, 
Te näkymättömimmän työn tekijät, palvelijattaret. Te, 
jotka olette niin välttämättömät, ettei ilman Teitä toimeen 
tulla, jotka saatte kantaa kaiken sen yksitoikkoisimman 
työn helteen, jotka ette puuhaa oman kotilietenne ääressä, 
vaan aina raadatte toiselle, Te, jotka ette koskaan näe 
työstänne mitään tulosta, mitään valmista, koska se aina 
on yhtä ja samaa, Te, joitten työpäivällä ei usein loppua 
ole — Te, jotka saatte niin vähän tunnustusta, Te, joita 
tavallisesti soimataan ja moititaan — Teille tahtoisin minä 
kiitosta, tunnustusta esiin kantaa.

Tahtoisin kiittää Teitä niistä lukemattomista askelista, 
joita Te parempi osaisten edestä saatte ottaa, niistä ras
kaista taakoista, joita Te käsivarsillanne ja hartioillanne 
ja käsissänne saatte raahata. Te saatte virua polvillanne 
permannoilla, hangata kätenne suuriksi, känsäisiksi, usein 
verille asti — kiittää tahtoisin minä Teitä, kaikesta vai
vannäöstänne. Ja  anteeksi tahtoisin minä pyytää Teiltä 
siitä, että me muut kuljemme niin ummessa silmin, ettemme 
yleensä arvaa Teidän työnne suuruutta ja raskautta 
ettemme teidän askelianne sääli, ettemme Teidän taak
kaanne kevennä. Anteeksi tahtoisin pyytää siitä, että me 
niin usein puramme Teille kiukkuamme ja häijyyttämme,
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että lonkkaamme, ettemme ole hienotnntoisia, ettemme 
usein koetakaan ymmärtää.

Mutta ei ole nyt Suomessa aikaa kääriytyä pumpu
liin ja untuviin, ei ole nyt aika virittää kiitosvirsiä ja 
heittäytyä itkemään ja valittamaan. Nyt on edessä työn 
aika, nyt on edessä aika katsoa totuutta silmiin, tutkia 
oman sielun pohjaa ja käydä tekemään siellä puhdistus- 
työtä. Nyt on aika tasoittaa työn ja edesvastuun taakkaa 
harvojen hartioilta kaikkien hartioille. Nyt on aika panna 
täytäntöön vapauden, veljellisyyden ja tasaarvoisuuden 
suuri ohjelma Suomessa.

Nyt? Kun vapautta tallataan jalkojen alle minkä eh
ditään, kun kaikki huojuu ja horjuu, kun kaikki on su
mun peitossa emmekä taida eteemme nähdä — nytkö edes 
unelmoida vapauden, veljellisyyden ja tasaarvoisuuden 
toteuttamisesta? Nyt! juuri nyt! Sillä koska me heräämme 
joltemme nyt! Ulkonapäin tapahtuu asioita, joita emme 
taida auttaa — mutta sisälläpäin, omassa sielussamme ja 
mielessämme, perheemme keskuudessa, kodissamme, omassa 
yhteiskunnassamme on paljon asioita, joita me voimme 
toteuttaa, jos me vaan tahdomme riisua päältämme vihol
lisen, joka on yhtä vaarallinen kuin ulkonainen, nim. 
itekkäisyys ja omanvoitonpyyntö. Sisällisen yhteistunnon 
ja keskinäisen ymmärtämyksen hyväksi voimme tehdä 
sangen paljon — sillä epäkohdat kaikenkaltaiset ja nurjat 
suhteet rehoittavat meidän likeisimmässä ympäristössämme, 
jossa meitä ei kukaan estä, eikä voi estää tekemästä pa
rannuksia.

Se suhde, jonne nyt likinnä tähtään, on isäntäväen 
ja palvelijan, varsinkin emännän ja palvelustytön välinen 
suhde. Se on arka asia ja vaarallista on siihen kajota, 
sillä helposti voi saada vihollisia sekä puolelta että toi
selta. En kuitenkaan malta olla siihen puuttumatta, koska 
minulle on suotu kunnia pitää puhe palvelijataryhdis- 
tvksen vuosijuhlassa.

Juuri kun minä kuljin ja vaivasin päätäni ajatuk
sella: »mitä kummaa minä siellä puhun?» tapahtui että 
jouduin puheisiin erään vaimon kanssa ja hänen kertomuk
sensa oikeastaan vei minut tähän aineeseen. Hän oli 
hiljakkoin ollut eräässä herrasperheessä auttamassa, 
kun siellä vietettiin rouvan nimipäiviä. Äkkiä huomaa 
rouva, että kahvit ovat liiaksi poltetut ja tästä nousee
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kauhea jyry. Rouva ja palvelustyttö haukkuvat toisiaan 
nimillä niin raaoilla, ettei vaimo sanonut kehtaavansa niitä 
toistaa. Vihdoin joutuvat rouva ja tyttö käsikähmään ja 
rouva raappii tytön kasvot niin, että ovat naarmuilla. 
Koko tämä kahakka siitä syystä, että hahvit olivat pala
neet liiaksi. Ja se rouva, se kuuluu n. k. sivistyneeseen 
luokkaan.

Rupesin johdattamaan mieleeni suhteita, joita elä
män varrella on sattunut eteeni. Osuimme kerran asu
maan seinätysten perheen kanssa, jonka kyökissä usein 
kävi hirmuinen ryty. Rouva syytti palvelustyttöä varkau
desta, tyttö ei saanut syödä mitään, jollei rouva ollut 
joka palaa hänen eteensä pannut. Rouva oli alituisesti 
hänen kintereillään: tee tämä nyt, älä tee sitä. Se oli 
yhtä nalkuttamista aamusta iltaan asti. Ja aamu alkoi 
sangen varhain, sillä rouvalla oli se käsitys, ettei palve
lustytön sovi nukkua pitemmältä kuin viiteen —  vaikkei 
ollut mitään tekemistäkään. Tämäkin perhe oli sivisty
nyttä väkeä.

Tiedän erään vanhemman rouvan, joka on erinomai
nen ihminen. Kaikki häntä kunnioittavat, kaikki hänestä 
pitävät, hän on hyvä, hellä, uhrautuvainen omaisilleen, 
ystävilleen, vieraillekin. Mutta palvelijoiden kanssa ei hän 
sovi. Hän on alituisesti riidassa heidän kanssaan ja va
kuuttaa, että palvelustytöt myrkyttävät hänen elämänsä. 
Hän — kaikille muille hyvä — ei tunne minkäänlaista 
myötätuntoisuutta, armahdusta tai halua ymmärtää pal- 
velustvttöään. Hän saa ruokansa, hän saa palkkansa -—

■ mutta häntä kohdellaan ikäänkuin ei hän olisi lähimmäi
nen, vaan kuuluva johonkin toiseen rotuun.

Kuinka tavallista on sitte, että moititaan palvelijoiden 
suuria palkkoja! Herrasväellä on varaa pitää kestejä, tuh
lata rahoja kalliisiin pukuihin, viineihin y. m.; mutta pal
velustytön palkkaa tingitään, saako se viisitoista markkaa, 
tai seitsemäntoista markka tai — kaksitoista markkaa 
kuussa. Tilataan palvelija maalta, koska Helsingin tytöt, 
jotka tuntevat menot Helsingissä, eivät tahdo ruveta 
kymmenestä taikka kahdestatoista markasta. Vaikka vaa
ditaan että palvelija käy siististi puettuna, vaikka tiede
tään mitä Helsingissä vaatteet ja jalkineet maksavat ja 
vaikka lisäksi tiedetään, että palvelijattaren pitäisi tehdä 
säästöjä niiksi ajoiksi, jolloin hän ei jaksa palvella —



sillä miten hän silloin elää? Ei hänellä ole odotettavissa 
eläkettä mistään.

No niin —  eiväthän nämä pienet piirteet, jotka tässä 
kiireessä olen ehtinyt saada kokoon, itse asiassa paljoa 
todista. Voidaan tietysti löytää vastaisia esimerkkejä pal
jonkin. Onhan paljon perheitä, joissa palvelijoiden on 
hyvä olla ja joissa he palvelevat kymmeniä vuosia. Onhan 
todella raakoja kyökkikarhuja, jotka ajavat kiltin nuoren 
rouvan ulos kyökistä, kun hän yrittää tehdä ensimmäisiä 
kömpelöjä yrityksiään ruuanlaiton vaikeassa taidossa. On
han palvelustyttöjä, jotka ovat epärehellisiä, suulaita, hä 
vyttömiä, laiskoja, jotka, jos heille maksaisi hyvän pal
kan, tuhlaisivat kaikki tyynni. Onhan niitä tyttöjä jou- 
kottain, jotka häpeävät tarttua siihen tai siihen työhön, 
jotka vain haluaisivat koreilla ja kävellä kaduilla. Sitä 
ei kenkään kiellä. Syytä on molemmin puolin, heikkouk
sia molemmin puolin. Kun kaksi riitelee, niin on 
yleensä molemmissa vikaa. Mutta poikkeuksia lukuun
ottamatta vaitanee sanoa, ettei suhde emännän ja palve
lustytön välillä yleensä ole hyvä. He ovat enemmän tai 
vähemmän sotakannalla, epäilevät toistensa hyviä tarkoi
tuksia, ovat taipuvaiset uskomaan toisistaan pahaa, eivät 
luota toisiinsa eivätkä ymmärrä toisiaan.

Mistä ne sitte tulevat nämä nurjat suhteet? Vai eikö 
kaikkien täytyne myöntää että niitä on? Viihtyykö palve
lija yleensä paikoissaan? Pitääkö rouva ja perheen muut 
jäsenet häntä sillä lailla, että hän voisi viihtyä, että hän 
tuntisi kuuluvansa perheeseen? Eikö totta, ettei Helsin
gissä monestikaan suurissakaan huoneustoissa ole palve
lijoille huonetta? Että kyökki usein on pimeä, ikävä, epä
terveellinen ja auringoton? — nyt ei tietenkään ole puhe 
perheistä, joissa koko perhe asuu yhdessä huoneessa — 
mutta niissä perheissä tavallisesti ei olekaan palvelustyttöä.

Eikö ole totta, että monessa perheessä ei palvelijan 
kanssa koskaan puhuta mistään asioista; hänelle anne 
taan käskyt -— eikä hän ole osallinen muista asioista, 
jotka tapahtuvat kotona tai yhteiskunnassa. Eikö totta 
ettei palvelija yleensä saa puuttua keskustelemaan per
heen jäsenten kanssa? Eikö hänelle monasti anneta an 
noksia käytetyille astioille — esim. kahvia kuppiin, jota 
ei ole pesty? Eikö häntä lähetetä esim. iltamyöhällä asialle 
kaupunkiin, silloin kun ei ketään perheen naisista lähe-
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testaisi? Eikö häntä aamulla lähetetä viemään kahvitarjo- 
tinta huoneeseen, jossa herrat vielä nukkuvat ja jonne ei 
perheen nuoria tyttäriä lähetettäisi? Mutta kaikesta tästä 
huolimatta vaaditaan, että hänen pitää viihtyä perheessä
— eikö totta? Häneltä vaaditaan hienotunteisuutta, rehel
lisyyttä, siisteyttä, ystävällisyyttä. Saahan hän palkkansa, 
saa mitä on luvattu. Eikö totta? Mutta häneltä vaaditaan 
sellaista, jota ei rahalla makseta.

Tässä on kieroutta tässä suhteessa. Ja mistä se 
johtuu? Siitäkö että toista työtä pidetään ala arvoisem
pana kuin toista? Ruumillisesta työstä yleensä maksetaan- 
kin huonosti. Siitä kai se sitte myöskin johtuu, että ym
märtämättömät palvelustytöt vierovat sitä tai sitä työtä
— se ei ole hienoa — ja kuka ei tässä maailmassa tah
toisi olla hieno? Hieno neiti saattaa huoleti kantaa ras
kasta nuottilaukkua, mutta kulkeappa tuolla pääkaduilla 
esim. kantaen palvelustytön kanssa pärekoppaa, jossa on 
puhtaita pvykkivaatteita? Nuori herra saattaa ylpeydellä 
kulkea niissä hyvänsä pyssy olalla ja jänis kädessä — 
mutta tapettua kukkoa ei kuka nuori herra hyvänsä ota 
kantaakseen läpi kaupungin. Mutta sellaisia voisi luetella 
paljon, paljon. Ne ovat niitä ennakkoluuloja, joitten juu
ret ovat syvällä, vanhoissa orjuuden ajoissa. Sieltä se 
kai on tullut sekin, että toista työtä pidetään enemmän 
kunniassa kuin toista. Ja ennakkoluulo t— ne ovat vahva 
voima ja valta ja paljon pilkataan tavallisesti sitä, joka 
uskaltaa nousta niitä vastaan.

Se on juuri se, joka on meidän, nykyisen Suomen, 
päätehtäviä: taistelu ennakkoluuloja ja sisällisia epäkohtia 
vastaan, se on juuri niitä teitä, joita myöten pyritään va
pauden, veljellisyyden ja tasaarvoisuuden päämäärää kohti. 
Meidän täytyy saada omat silmämme ja maailman silmät 
auki näkemään mikä työ on rehellistä, kunniallista, siu
nausta tuottavaa ja siis kunnioitusta ansaitsevaa — ja 
meidän täytyy saada maailmalle tiedoksi mitä työtä on 
halveksittava. Ei sitä tiedetä, Jumala paratkoon! Otan 
vaan yhden esimerkin. Olutpatruuna, väkijuomakauppias
— ,se kerTa 011 suuri herra ja luulee itseään isänmaan
ystäväksi, se elää ylellisyydessä, ja sitä kumarretaan ja 
kunnioitetaan -  ja kuitenkin elää hän ammatista, joka 
kylvää ympärilleen kyyneliä, hätää, tappeluja, murhin, 
joka tuottaa sanomatonta kirousta perheille ja synnyin
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maalle. — Onko syytä kunnioittaa sellaista herraa ja hä
nen työtänsä? Mitä siunausta siitä on kenellekään? Mei
dän on saatava silmät auki näkemään mikä työ ansaitsee, 
kunniaa mikä ei.

En minä luule, että niinkutsutut herrasväet aina tar
koittavat niin pahaa kuin miltä näyttää. Paljon rikotaan 
ajattelemattomuudesta. Ja juuri tämä palvelijakysymys 
se on niitä arimpia. On niin helppo sanoa, että he ovat 
niin raakoja, he ovat niin mahdottomia. Se on niin van
han vanha se käsitys, että palvelija on jotakin toista ro
tua ja ihmisten on niin vaikea, miltei mahdoton ajatella, 
että hän olisi isäntäväen vertainen, söisi samassa pöydässä, 
olisi puettu samalla tavalla kuin isäntäväet, ottaisi osaa 
keskusteluun, että hänen työaikansa olisi määrätty eikä 
rajaton, että hän jakaisi ilot ja surut, kantaisi edesvas
tuuta, nauttisi samaa kunnioitusta kuin perheen jäsenet. 
Että häntä ohjattaisiin, jos hän on nuori ja kokematon, 
kuten perheen lapsia, että häntä suojeltaisiin kehitettäisiin 
ja rakastettaisiin, että häntä pidettäisiin perheeseen Jmu- 
luvana. Minä en luule että sotakanta isäntäväen ja pal
velijoiden välillä lakkaa olemasta, ennenkuin tähän pääs
tään, ennenkuin maailmalle selviää, että se hiljainen työ, 
se näkymätön työ, jota palvelija tekee, on suurta työtä, 
raskasta, tärkeää työtä, työtä, jonka tulee hankkia sen 
tekijöille tunnustettu asema yhteiskunnassa.

Ei ole helppoa päästä sinne. Sillä tällaisiin uudis
tuksiin ryhtyessä joudumme tekemisiin juuri niiden pien
ten, sitkeinten lankojen kanssa, jotka kytkevät meitä arki
elämän mukavuuksiin. Ei sitä ensinkään voi aavistaa 
kuinka vaikea niistä on luopua. Ja  toiselta puolen ovat 
olot todella siksi kehittymättömät, että paljon väärinkäy
töksiä tulee olemaan — palvelijat tulevat aluksi käyttä
mään väärin määrättyä vapaa-aikaansa, laiskottelemaan, 
tuhlaamaan rahojaan, j. n. e. — mutta heitä on kehitet
tävä ja isäntäväkeä on kehitettävä. Paljon se vaatii uhria 
herrasväen puolelta, se vaatii itsekkäisyyden ja oman- 
voiton pyynnön kukistamista.

Mutta nyt on kourin kynsin pyrittävä kukistamaan 
tätä mahtavaa valtaa meidän sieluissamme — itsekkäi- 
syyttä ja omanvoitonpyyntöä. Suomen onni sen vaatii.


