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Sananen ompelijattanne.
Kirj. Anni H.

Työväenkysymys herättää nykyään kaikkien kansanker
rosten huomiota. Työväenasema yleensä on tullut 
pohdinnan aiheeksi, vaikkakin kysymyksen käsitte

lyssä ilmeneekin erilaisia, toisilleen hyvinkin vastakkaisia 
katsantokantoja.

Mutta mikä on vaikuttanut tämiin kysymyksen suh
teen näin yleisen harrastuksen? Se on työväen keskuudessa 
heränneiden itsetietoisuuspyrintöjen eli, niinkuin sitä ylei
semmin sanotaan, työväenliikkeen työtä. Työväenliike 
nimittäin on alkanut selvittää työväen yhteiskunnallista 
suhdetta ja siten nostanut päivän valoon monta epäkohtaa 
työväen asemassa yleensä. Ja tunnettu on, että työväen
liike on saanut useita räikeitä epäkohtia työväen oloissa 
poistetuksi. Mutta sittenkin on vielä paljon epäkohtia, joi
hin parannusta ehdottomasti tarvitaan.

Lähdemme tässä hiukan tarkastamaan yksinomaan 
yhden, nimittäin ompelijattarien ammattikunnan asemaa ja 
mitä parannuksia siihen olisi toivottava. Samalla luomme 
silmäyksen niihin keinoihin, millä parannuksia voitaisiin 
saada.

TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO 
K  n t i  A S  Q y AIIAOTB

1290602106 r

1290602106



Ompelijataria painaa raskaat työnkahleet, sen jo
kainen tällä ammattialalla työskentelevä hyvin tuntee. 
Leikin tekoa ei ole työskenteleminen sellaisissa olosuh
teissa kuin heidän työnsä on. Moni ehkä luulee ompeli- 
jattaren ammattiaseman olevan hyvinkin mallikelpoisen, 
mutta lähemmin asiaa tuntevan ei suinkaan tee mieli sitä 
kadehtimaan. Sen te ompelijattaret itse tarkemmin koh
dastanne tunnette.

Miten rasittavaa ei ole istua ensinkin 12:takin tuntia 
päivässä yhdessä kohden ja tätä kestää viikosta viikkoon 
ja vuodesta vuoteen yhtä ja samaa, ilman suurempaa 
vaihtelua. Niin muuttuu ihminen miltei konemaiseksi ja 
hän tylsistyy hengenkin puolesta, sillä harva enää jaksaa 
hankkia tietoja eli muuta kehitystä itselleen näin rasitta
van työn jälkeen. Ja kaiken muun lisäksi ylipäänsä mak
setaan työstä mitätön palkka, jolla ei voi hankkia itsel
leen tarpeellisempiakaan elintarpeitaan, puhumattakaan 
kohtuullisista.

Jos tarkastamme esimerkiksi perheompelijattarien 
oloja, niin huomaamme että nämä saavat palkkaa korkein
taan 2 mk, mutta tavallisin palkka on 1: 50 l l :s tä  tai 
12:sta tuntisestakin päivästä. Tosin saavat he työpäivinä 
ravinnon talosta. Tämä palkka tekee 9 mk. viikossa, 
mutta tällähän, etenkin suurissa kaupungeissa, on vaikea 
tulla toimeen, kun asunnot ja toimeentulon välineet ovat 
kovinjkalliita, joten toimeentulo käy epävarmaksi. Yoisi ehkä 
tulla toimeen, jos olisi aina työtä, mutta tällä samoinkuin 
useammilla muillakin aloilla on työntekijöitä niin paljon 
että kaikille ei läheskään riitä työtä yhtämittaa. Näin 
ollen on mahdoton tulla toimeen sellaisella palkalla, joten 
silloinkuin on saatavana työtä, täytyy vielä tuon pitkän 
työpäivän jälkeen tehdä työtä yön aikana kotona, niin 
paljon kuin suinkin jaksaa päivätyön lisäksi. Sen arvaa 
puhumattakin, miten tällainen rasittaa nuoria ja heikkoja 
ihmisiä joilla ei edes ole kunnollista ravintoa.

Katsokaammepa sitten niiden asemaa, jotka ovat työssä 
varsinaisilla ompelijatarliikkeen harjoittajilla, jotka erityi



sissä suurissa työhuoneissa teettävät työtä tilausten mu
kaan. Näiden asema ei suinkaan ole sen parempi, sillä 
nämä saavat samasta palkasta tehdä omin ruokineen noita 
edellä mainitunlaisia työpäiviä. Useammat näistä käy
tyään ensin opin jossain liikkeessä, jäävät siihen työhön 
siitä palkasta, minkä liikkeenharjoittaja antaa, joka ei ole 
tavallisesti kuin 75 penniä päivältä, joka palkka siitä sit
ten vähän kohoaa ajan kuluessa, mutta harvoin niin suu- 
teksi että voisi kunnollisesti toimcentulla. Ja sitäpaitsi 
saavat he muutenkin olla liikkeenharjoittajan mielivallan 
alaisina.

Vielä räikeämpi on asema niillä ammattilaisillamme. 
jotka tekevät niin sanottua »kaupan työtä». Näitä pitä
vät työssä enimmäkseen juutalaiset keinottelijat, jotka teet
tävät työtä kappalettani sellaisilla kurjilla palkoilla, jota 
on mahdoton uskoa, jos ei itse varmasti oloja tunne. Saa
dakseen toimeentulonsa on näiden pakosta tehtävä luon
nottoman pitkiä työpäiviä. Tämä työ on enimmäkseen ko
neella tehtävää ja nämä onnettomat sisaremme saavat pol
kea konetta päivät pääksytysten. Sen me ompelijattaret 
jokainen tiedämme, miten raskaaksi alituinen koneen pol
keminen tulee. Sanotaan sittekin tulevan viikkopalkaksi 
korkeintaan noin 8—9 markkaa, mutta tavallisin palkka 
on 5 —6 markkaa. Jokainen voi arvata miten tällaisella 
palkalla toimeentullaan.

Tunsin erään nuoren iloisen tytön. Terveennäköinen 
oli hän koulua käydessään ja tiedonhaluinen, sekä halusi 
lukea ja jatkaa tietojaan. Mutta ollen köyhä ei voinut 
jatkaa, joten hänen täytyi käydä ompelemaan. Kun ei 
ollut varaa mitään oppia oikein käydä, joutui hänkin te
kemään kauppatyötä, siihen kun ei suurempaa taitoa ky
sytä. Pari vuotta teki hän tätä työtä ja kalpeni kalpe
nemistaan. Lopuksi täytyi hänen lopettaa työ ja Mennä 
sairashuoneeseen. Kauvan ei sen jälkeen aikaa kulunut 
kun tyttö jätti tämän surujen laakson veren vähyyden 
vuoksi, niinkuin lääkäri ilmoitti. Mutta todellisuudessa 
kuoli hän liialliseen työntekoon, kun täytyi ponnistaa yli
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heikkojen voimainsa ja sitä ei hän jaksanut kestää. Sa
maan aikaan oli sairashuoneella kaksi ompelijatarta, jotka 
samoin olivat niin rasittuneet, että täytyi olla siellä. Vaikka 
heillä ei ollutkaan mitään tautia, niin eivät he jaksaneet 
kuitenkaan pystyssä olla, joka oli selvä todiste liikanai- 
sista ponnistuksista työssä.

Tällaisia esimerkkejä olisi paljon jos niitä kävisi sisko
jemme joukosta kokoamaan. Mutta näistäkin jo käynee 
selville, että parannusta kaivataan ja pikaista parannusta, 
jos tahdotaan pelastaa nuo monet siskomme vaipumasta 
ennenaikaiseen hautaan.

Tällaiset olot ja nälkäpalkat pakottavat monenkin 
noista hankkimaan toimeentulonsa kovin alentavalla tavalla. 
Tämän surkean epäkohdan poistamiseksi tarvitaan tehdä 
työtä, sillä sellaisesta sitte langetetaan syyt koko ammatti
kunnalle ja tämä olisi meille raskasta kestää.

Vielä on eräs suuri epäkohta alallamme, ja se on 
oppilasoloissa. Työnantajain mielivallasta riippuu koko
naan pitää opissa miten vaan haluttaa. Oppiaika on ta
vallisesti yksi vuosi, mutta ovatpa eräät vaan puolivuotta
kin ja vieläpä supistuu se muutamille kolmeen kuukau
teenkin. Jokainen ymmärtää sanomattakin voiko tällai
sessa ajassa oppia ammattia lähimainkaan, kun oppilaat 
useisssa tapauksissa ovat vielä nuoria ja kokemattomia ja 
ammatti on niin monipuolinen, kuten ompelijattarien am
matti on. Sitte annetaan opetusta kovin vaillinaisesti. 
Monessakin oppipaikassa opetetaan oppilas vaan tekemään 
yhtä vaatekappaletta ja sitä saa sitte tehdä koko oppiai- 
kansa. Sen arvaa mitä seuraa kun tällainen pääsee opista 
ja alkaa tehdä työtä. Ja  niin täytyy hänen saadakseen 
työtä, alentaa työpalkkoja ja tämä alennus tekee haittaa 
koko ammatille. Näitäkin puutteellisuuksia tulisi meidän 
työntekijäin itsemme ryhtyä poistamaan.

* * 
*



Kaikki edellämainitut epäkohdat vaativat pikaista 
parannusta. Tärkeimpänä tulee pitää oppilasolojen korjaa
mista, työpäivän lyhennystä, alimman tuntipalkan määrää
mistä ja kappaletyön poistamista liikkeistä.

Oppilasolot vaativat sellaista korjausta että oppiaika 
määrätään vähintäin 2:si vuotiseksi. On saatava käytän
töön liikkeenharjoittajain ja oppilaiden välillä välikirja jossa 
tehdään selvä määräys oppiajasta y. m. seikoista. Liik- 
keenharjottajan on velvollisuus hankkia oppilaalle koulu
opetusta, vähintäin kansakoulutiedot. Oppilaaksi aikovan 
tulee olla vähintäin 14 vuotta täyttänyt päästäkseen op
piin. Opetusta on annettava perusteellisesti, ottamalla 
huomioon käytännöllisyys ynnä oppilaan ammattikehitys 
ja taipumus ammattiin.

Oppilaita ei ole sallittava pitää muiden kuin niiden, 
jotka ovat itse ammattiin täysin kehittyneitä, eikä liian 
suurta oppilas-lukua yhtä aikaa, jollainen vaikuttaisi, että 
niitä ei kaikkia ehdi täysin opettaa. Oppilaalle on mak
settava palkka edistyksen mukaan, sillä niin kuin tiede
tään, on nämä oppilaat melkein poikkeuksetta köyhistä 
perheistä, joten on mahdoton olla kahta vuotta opissa il
man palkkaa. Maksua olisi saatava ensin vähemmän, esi
merkiksi 50 p. päivässä ensimmäiseltä puoleta vuodelta ja 
sitte kohotettava vuosineljänneksittäin aina 2:teen mark
kaan päivältä. Silloin liikkeen harjottajat pitäisivät pa- . 
rempaa huolta opettamisesta, sillä oppimattoman työstä ei 
ole heillä sitä hyötyä kuin oppineen. Ja  täten he oman 
etunsa vuoksikin huolehtisivat oppilaistaan paremmin ja op
pilaat myöskin puolestaan paremmin huolehtisivat opistaan, 
kun saisivat työstään palkkaa. Kun oppilasolot saataisiin 
järjestetyksi oikealla tavalla, niin oltaisiin ammattialalalla 
otettu suuri askel eteenpäin. Palkat, jotka nykyisen kilpailu^ 
vallitessa ovat alentuneet nälkäpalkoiksi, tulisivat silloin tie
tystikin vähän korjatuiksi, kun kaikki ammattilaiset olisivat 
saaneet kunnollisen ammattikehityksen, joten ei kenenkään 
tarvitsisi kaupata ala-arvoista työtä nälkäpalkoista, vaan 
voisivat määrätä työlleen palkan, jonka se ansaitsee. Sil
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loin myöskin saataisiin työpäivä lyhenemään. Kun työn- 
työntekijät saavat työstään kunnollisen palkan, ei niiden 
tarvitse silloin ponnistella yiivoimainsa mitä pisimpiä työ
päiviä, kuten nykyään vielä täytyy tehdä. Ja  kun työ
päivä saadaan lyhenemään, voimme toivoa parannusta hen
kisessä kehityksessä ja vasta sen kohottua on toivoa pa
rannuksille.

t Mutta niinkuin jokainen käsittää, tarvitaan vielä' 
paljon ennenkuin olot saataisiin sellaiselle kannalle, sillä 
nykyään vielä ovat ompelijattaret melkein kokonaan ha
jallaan, ilman mitään yhteistä toimintaa, ja silloin ol
laan tietysti voimattomia saamaan mitään parannusta ai
kaan. Sentähden jos toivomme jotakin saada aikaan, on 
meidän ensimmäiseksi käsitettävä yhteenliittymisen tär
keys. Sen kun kaikki tulisivat käsittämään, olisi olot pa
rannettavissa, mutta ennen ei. Köyhälistö liittykää yh 
teen kaikuu' nykyään kautta maailman ja sen mukaan 
tarvitsemme mekin toimia. Liittykäämme yhteen ammatti
osastoihimme, liittykäämme jokainen näiden kautta yhteis
työhön, jokainen tehden innolla siellä työtä siksi, kunnes 
kaikki ammattilaisemme ovat niihin liittyneet. Koetta
kaamme joka paikassa, missä vaan tilaisuutta löytyy, sel
vittää työtovereillemme mihin me pyrimme. Heillp ja it
sellemme tarvitsemme tehdä selväksi, että pyrimme yhteen
liittymisen kautta vapauttamaan itsemme siitä kurjasta 
asemasta, mihin olosuhteiden pakottamana olemme vaipuneet.

Työmme tietysti ei voi tapahtua päivässä eikä pää
määrä ole heti saavutettavissa, sillä siihen tarvitaan pi
tempiaikaista työtä, koska nykyinen yhteiskunta-järjestel
mämme asettaa yhden joukon ihmisiä sellaiseen asemaan, 
ettei niiden ei tarvitse tehdä mitään työtä ja kuitenkin 
elävät kaikessa komeudessa, ja suurempi joukko taas sitä 
vastoin saa raataa ja tehdä työtä, saamatta siitä edes 
sen verran että tulisi välttävästikään toimeen, muusta 
puhumattakaan, mutta siitä huolimatta tulee meidän uskoa 
kerran voittavamme. Tällaisessa yhteiskunnassa ovat kaikki 
työntekijät mitä kurjimmassa asemassa ja tästä pelastuak



semme on ainoa keino järjestyminen siten, että jokainen 
työntekijä liittyy yhteen, auttaen siten toinen toistaan elä- 
mäntaisteluissa. Kun saamme tämän kaikille työtovereil
lemme selväksi ja liitymme yhteen vaatimaan oikeuk- 
siamme, niin silloin me niitä saamme, mutta ennen ei.

Siis siskot! Suurin työ on tätä nykyä pantava sii
hen, että kaikki saataisiin yhteen yksimielisinä taisteluun 
ihmisoikeuksiemme puolesta. Liittykäämme innolla toinen 
toiseemme kuten renkaat ketjussa, tukekaamme ja autta
kaamme siten ammattiamme ja sen kohottamista, samalla 
kohottaen itseämme ja tuhansia samallaisessa asemassa ole
via tovereitamme. Jos itsellämme ei nyt juuri olisikaan 
niin kurjat olot kun tässä edellä on mainittu, niin varma 
on, että sellaiset ovat ammattilaistemme enemmistöllä — 
ja tuskinpa kellään ne ovat kiitettävät — ja siksi tarvit
semme pitää huolta lähimmäisistämmekin johon meitä jo
kaista ihmisyytemme velvoittaa.

Työmme tarkoituksena tulee olla kaikille ihmisille on
nellisten olosuhteiden luominen ja kun me itse parhaiten 
tunnemme puutteet omalla alallamme, niin on meillä lähin 
velvollisuus ryhtyä niitä poistamaan. Meillä ei ole pa
rannusten puuhaamiseen ainoastaan oikeus, mutta ihmi
syys suorastaan velvoittaa meidät parannustyöhön. Ja 
ollaksemme kunnon ammattilaisia ei meillä ole oikeutta 
velvollisuutemme laiminlyömiseen. Ja  siksi tarvitsemme 
kaikki mukaan yhteistyöhön ja tähän on saatava kaikki 
heti yhtymään. Viivyttelyyn ei ole aikaa.

*  *
*

Näköpiirissämme kajastaa kansoille uuden ajan aamu. 
Kahleet, jotka kansoja ovat vuosituhansia painaneet, alka
vat murtua, kansojen vapauden kesän koittamista estävät 
kinokset alkavat sulaa. Uusi aika tekee tuloaan, aika, joka 
lupaa kaikille parempia olosuhteita. Alirnmillekin kansan 
kerroksille, jotka ainoastaan kurjuutta nähneet ovat, lupaa 
tämä aika onnea tuoda. Öiset varjot poistuvat ja päivään 
päin alkaa kansan kohtalon viisari osottaa.



Tämän vaikuttaa kansan yhteistyö, sen pienimpien 
ponnistukset kohottautua tasa-arvoon yhteiskunnassa. 
Tätä jouduttaa köyhälistön yhteiset puuhat; siihen pää
määrään pyrkii sosialismin valaisema työväen ja kansan 
pohjakerrosten tekemä yhteistyö, kansan järjestyminen 
taisteluun ihmisoikeuksiensa saavuttamiseksi. Tähän suun
taan käy kaiket työväen aseman parannus-puuhat ja siinä 
on miltei suurimpana apuna ammatillinen järjestyminen.

Siskoni, ammattitoverini! Käy tähän taisteluun, liity 
mukaan, kutsu toverissakin, sillä tämä on jaloa taistelua, 
koska sen tulokset koituvat kansan yhteisen hyvän altta
rille. Ja meillä naisilla, jos kellään on syytä tähän tais
teluun, sillä onhan oikeuksiamme niin paljon poljettu. Me 
tarvitsemme nousta alaarvoisesta asemastamme ja tämän 
teemme parhaiten yhteenliittymisen kautta. Velvollisuu
temme on liittyä ammatti-osastoomme tai sen puutteessa 
ainakin työväenyhdistyksiin. Jos ammattiosastoa paikka
kunnalla ei ole, niin jos suinkin mahdollista, on sellainen 
perustettava.

Ja  juuri sinun  velvollisuutesi, lukijani, on se alkuun 
saattaa. Parempia olosuhteita emme saa, ellemme juuri 
itse niitä hanki. Lukijani, siskoni, sinun on heti puu
hiin ryhdyttävä, sillä parannuspuuhat eivät salli viivy
tystä, sillä ju u ri ny t vaatii sinun asemasi parannusta. 
Velttous pois ja kaikki taisteluun vapauden, veljeyden ja  
yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi!

Helsinki, Työväen kirjapaino 1903. 

Hinta 5 penniä .
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