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TorStmqltaiJiHhM Umpnafft paltoelsioiHc.
iarjottti m iin a S.
V iim eisessä palmelijain edustajakokouksessa V iip u rissa ro. 1911
oli m. m. kästteltäroänä kysymys säännöHisen m apaa-ajan roaatimukseSta palroeltjoiHe. SJtuun roapauben ohella ehdotettiin että olisi waabittaroa roapautta joka torstai iltapäiroä. AluStuS kysymyksestä kuului:
SoxetaM ltapätoä palotlliafn vapaapäiväksi.
Äutt palroeltjoiUa on seitsemän työpäiroää tosikossa, on airoon
luonnollista, että palroettjain stUoin tulee saaba Jokin säännöllinen
roapaa-atka Jonakmta raiikon seitsemästä työpäiroäStä. Vaatimukseen
axktpäiroärocpaubeSta roaStataan tsänniStön puolelta, että eihän moi
an taa palmelijoiHe koko iltapäiroää roapautta, sillä mihin Joutuu emäntä
silloin, JoS sattuu tulemaan roiexaita tai sattuu Jotain m uuta JokapäiroäisyybeStä poikkeamaa. T ätä roäitettä ftlmäHä pitäen on täxkeätä,
että m ääxätään rotSsipäiroä roiikoSsa palmelijain mapaapäiroäksi. V i§ fin piim än ntääxääminen on airoan mälttämätöntä siHä siHoin mättetään se loukkauskin^, JoHa isänniSiö npt roaStuSiaa arkipätroäroapauben m yöntäm istä palmeiiJoiHe, nimittäin että moi tuHa mtexatta. $08
kexxait tulee f arvaksi koko m aassa, että torStai-iltapätroä on palmelijain
roapaapäim ä, niin siHoin Jokainen tietää ettei miexaita rvoiba roaStaanottaa m issään, siHä siHoin on palmeliJoiHa roapaapäimä.
Sitten suurlakon on palmelijoiHe maattmukseSta ainakin Helsingissä
xumettu jossain m äärässä antam aan axkipäimämapauitd, Hilutta
tilasto Joka roitme taimena kerättiin Helsingissä näpttt että atnoaStaan
haxmaHa olt axkipäimänä m apautta ja että se jakaantui miltei tasan
joka miikon axktpäimän osaHe. E i oHut m itään yhtenäisyyttä olemassa,
E ttä palm elijain axkipäimämapauS tuottaisi palmelijoiHe tobeHiSta hyötp ä; olisi sitä maxten m ääxättäm ä roiSsi miikon päimä, siHä ftHoin kun
tiedetään mtHoin palmeliJoiHa on roapaata, niin siHoin rooibaan Jäx=
JeStää palroelijoita maxten kursseja eri aineissa, jolloin palmelijat moim at ottaa näihin osaa. VyöSkin on huomioon otettama, että paltveUjoiHa kuten kaiktHa muiHakin ihmisillä on pksttpiS-asioita hoibettamana,
Jotka pitää toim ittaa aikana, JoHoin liikkeet omat auki. ©en touoksi
on maabittaroa, että palmeltjat ainakin phienfi axkipäimänä miikoSsa
pääsemät mapaaksi nitn aikaseen, että he rootmat ostoksensa tehdä.
Amerikassa on toxStatpäimä palmelijain roapaapäimä. ©illoin on
palm elijat roapaita jälkeen puolisen joka syödään niin hexxaSkaisen kun
työläisenkin perheessä k:lo 12:Sta päimällä. Ä:lo 2:ben tienoissa omat
kaikki roapaat ja sinä iltana ei palmeltjaiu enää taxroitse tehbä m itään
askareita. $ a koSka täHatnen on mahdollinen Amerikassa, niin miksi
se et sopisi meilläkin.

TorStat-iltapäiroän m äärääm inen paliveltjain roapaapätroäksi sopii
siiS »varsin hyrajn Jo senkin täyben, että se on m uualla Jo käytännössä,
(fhbotan siis :
että tor8tat»pätroä hyiväkfyttätsitn siffi päiroätsi, Jolloin
raaabitaan palraeltJoiHe arktpäiiväroapautta koko tttapäiroäksi
roiimetStään klo 4:§tä alkaen.
Pyloelsiaiit eöustaJqfokOKffeH päätös
kokouksessa hyväksyttiin kysymyksestä »vapaa-aikoihin nähben seuraaroaa:
„SGBaikka kokouS tunnustaakin, että palraeiijain työolot oraat osittain
totSluontoiset kuin teoIlisuuStyöläiSten, joten heihin nähben ei raoiba
ainakaan nykyisellä kehttySkaubelta soraettuttaa airaan sam oja työjärjeStelyjä kuin teollisuustöissä; mutta maikka kokous täm än tunnustaa»
kin, niin se sam alla lausuu, että palraeiijain työ raoibaan m ääritellä
misseiksi työtunneiksi päiroäSsä säännöllisissä raapsahekfittä töiben lom assa.
P lu tta koSka palraeiijain työ on järjeStettäraä erilaisia perhe-oloja sil=
mäUäpitäen, on myöskin raäitiäm ätöntä m ääritellä milloin ja miten
palraelijat saam at yhtäjaksoista roapaa-aikaa. M äolem att perusteetta
päättää kokouS:
1 ) että palraeiijain työaika m äärätään enintään 10 tunniksi päi*
mässä, järjestettynä peryeolojen mukaan sopimilla lepoyeikiltä töiben
lom assa, kuitenkin niin, että työt ei siellä, m issä et karjanhoito, rämin»
tola tai muu samantapainen liike tee sitä »välttämättömäksi, alkaisi
ennen klo 6 aam ulla eikä Jatkuisi jälkeen klo 9 illalta.
2) QoS jossain erikoistapauksessa on raälttämätöntä yöraalraonta,
on palroelijan silloin saalaraa raaStaaroa lepoaika päiraäUä,
3) ja että palraelijan on saataraa raapaata joka torstai klo 4 aikain
koko tllakfi siellä m issä palroelijan työaika ei ole järjestetty yhteen jaksoon, kuitenkin niin, että siellä m issä on kaksi tai useampia palraelijoita, raoibaan toisiin nähben m uuta raiikon päiraää soraettuttaa.
4) katsoen siihen, että palroelijan toimi ainakin muutamitta aloilla
roaatti osittaista pyhätyötä, on työt järjeStettäraä niin, että palraelijat
saam at roapautta pyhäsm klo 4 alkatn koko illaksi ja joS perheessä on
useampia pairoeltjoita, raoibaan raaStaaroa roapaa-aika »vaihtaa joka
toinen pyhä aamupäiraäksi.
5) (gttä roapunpäiraänä on palroelijoille annettaroa raapaata raä»
hintään puoli päiraää; ja että siellä, ntigsä palraelijat niin toirooroat,
täm ä roapauS on annettaroa aam upäiraällä. SBaaltpäiraänä on palraelijoiCe annettaroa puolt päiraää raapaata.
6) E ttä puoli »vuotta perheessä palroelleelle on myönnettäraä kesälom aa »vähintään 2 »viikkoa täybellä palkalla, ja että siellä m issä palroelijat oraat talon ruuaSsa, on annettaroa öalroeitioitte palkan' lisäksi
ruokarahaa laskettuna 1 mk. päiroältä.
PafoeHjo jerjeitöi ytIfttt<?!*!« ryluyeät tofmHn 3:«en foftöett
tb ie u tta m i|d s t.

k u n palroeliJajärjeStöi oraat toistaiseksi liijan hejkkvla ajam aan
»vaatim ustaan pakkokeinoin läpi, päätti palroeltjajärjeStöt gelsin gtssä
nyt ottaa ponsien kolmannen kohban erikoiSroaattmuksena emännille

esitettäroäksb joka myöS hyroäksyttiin yleisessä palroeltjain kokouksessa
JoEa pibettitn ^eifingtn SLtjöroöen talolla jouhi!, ra. 1911, joSsa fofoufje§sa
feboiiettiirt pairoeltjajärjeStöjä ryhtymään asiaa eteenpätn ajam aan.
Kysymyksen johboSta kääntyi speipngin palroelijataryhbiStyS Ja § :g tn
T . ?). pqlroelijatarosaSto roltme taimena kiertokirjeellä kaikkien .g»elftn=
giSsä toimimien emäntä» Ja naiSyhbiStySten puoleen, e ro tta e n heitä
keskustelemaan Ja päättäm ään palmettjain torStat-roapauS roaaiimukfeSta. palroelijajärjeStöt tähetiiroät kirjelmän N aisliitto unionille,
Suom en NatSyhbiStykseHe, NtarttayhbiStykseHe, #uSmoberSsörbunbettlle,
Kroinnoförhunbet §em m ei’tlle, Suom alaiselle NaiSklupille ja Su om alaisen N aisliiton Helsingin osastolle. Kirjelm ä luulut seuraam aSti:
Iselsingtn palroelijataryhbiStyS Ja .belfingtn TyöroäenyhbiStyksen
Palroelijaiaram m attiosaSto omat yleisen palroeltjainkokcuksen kehotukfeSta päättäneet kääntyä kaikkien täällä toimimien Em äntä- ja N aisyhbiStyksien puoleen seuraamalla kirjelmällä:
Su u rim p ia epäkohtia palm elijain asem assa on järjestetyn mapaaajan puute. Nykyajan palmelijaan et ote moinut olla roaikuttamatta
ne mapauben pyrkimykset, jotka antamat leimansa täHe aikakaubeHe,
joten palmettjain mapauben kaipuu on nykyään airaan toisellatnen
kuin ennen. SöerrateSsaan asemaansa ammattttyöläiseen, joka on mapaa joka ilta, puhumattakaan m apaiSta pyhäpäiroiStä, ei patroelija
moi olla tuntematta erikoista orjuuttaan, kun hänellä ei ote m äärän pä
roapaa-atkaa ollenkaan. Useimmissa perheissähän on hänellä roapautta
ain oastaan pari kolme tuntia joka toinen sunnuntai, joka mapaa-aika
on kerrassaan riittämättömän lyhyt, Pyhän ä iitapäiroäEä, jolloin
useimpien roapaamika on, ei palroelijalla myöskään ote tilaisuutta
siroiStySharraStukstensa tyybyttämiseen, koSka tuo mapaa-aika on sekä
litan lyhyt että sellaisena aitan a, jolloin ei ole luennoitu g. m. simtStäm iä tilaisuuksia.
PalroelijajärjeStöt omat palroelijalitkkeen alu sta saakka esittäneet
»vaatimuksena, että saataisiin yksi arki-itta roapaaksi rotikoSsa. T äm än
roaaiimuksen ei luutisi oleman litan suuren, kun ottaa huomioon, että
palroelijalla on seitsemän työpäiroää roiikoSsa. Suurlakon aikana arktpäiroäroapautta moimakkaimmin esitettiin, ja siiloin suuri joukko emänttä lupasi sen käytännössä toteuttaa. Arkipäiroäroapautta onkin palnielijöille jonkun merran joissakin paikoissa annettu, m utta kun ei ole
hyroäksytty m itään yhtenäistä menettelyä, joka helpottaisi sen totcuttam iSta yleisemmin, niin se kohtaa käytännössä maikeuksia,
Em ännät omat arkipäiroämapautta roaStuStaneet sillä että moi tulla
roieraita, jolloin emäntä joutuu pulaan, JoS palroelijalla on mapaailtansa. T äm än esteen poistamiseksi arkt-roapauben tieltä, omat palnielijät pitkien keskustelujen jälkeen rotimeiefäiseSsä ebuStajokokoukseSsaan päättäneet ehbotiaa otettamaksi yleisesti käytäntöön m äärätyn roitkon päiroän, jolloin palroelijoiHa olisi roapaata. Kun täm ä mapaapäiroä saabaan yleistetyksi, niin silloin ei kukaan mene roieraisille sinä
pätroänä, koSka jokainen tietää palroelijoilla silloin oleman roapaapäiroäit.
palm elijain ebuStajakokouS hymäksyi torstain siksi päimäksi, jollotn
palm elijain on saataroa arkipäiroäroapautensa.
$U ä oleman perusteella ehbotantme että yhbiStyksenne ottaisi kcSkuSteltamaksi:

Etkö emäntien kannatta ole ebnHtfinta järje stää palroe»
lijatn arkiroapauS ftten, että ykp m äärätty »viikon arkipäiroä
torstai otetaan roapaapäiroäkft.
S o tta kyfymyS saisi monipuolisemman selroittelyn, oraat 6 :gin NairaelijataryhbiStyS ja $. T . 3). NatraelijatarammattiosaSto kumpikin
raalinncet iäksi ebuStajaa, jotben kautta toiraomme saaraamme raalaiSta
kantaamme ptnä kokouksessanne, jossa kysymyksestä keskustellaan,
päätöksestänne pyybämme saaba lähim m ässä tuleraaisuubeSsa tiebou.

H a it« ja tmäntäyl}bi$ttj$tett oa$taufjei.
Nyttemmin on saapunut roaStaukset kaikilta järjestöiltä jo ista raaStauksista N aisliitto Unioni ja Suom en NatSykjbiStyS raaSiaaraat sam aan
tapaan, nimittäin „että maikka on suotaroaa että palraeliiattartUa olisi
ykp raapaa arkipäiraä, tulisi päiroän, jona täm ä raapaa-aifa annetaan
riippua sopimukselta emännän kanssa.
Nuorsuomalainen NaiSktuhi raaStap: „keskusteltaessa oltiin yksi»
m ielipä pitä, että sunnuntai raapaa-ajan lisdkft yksi tltapäiraä »viikossa
olip palroelijattariHe raapaa Ja ilmeni että klubiin kuulumilla Jäsenillä
on Jo se tapa ollut kauan käytännössä, 3)teiStä torStat-iltapäiraäroapautta he eiraät monesta eri syystä rooineei hyväksyä."
©uomalaisen NaiSltiton spelpngtn osaston raaStauS k uu luu :
„Luettiin helpngtn PalraelijataryhbiStyksen kirjelmä joka koskee
m äärätyn yhteisen roapaa-arktpätraän m yöntäm istä nairaelijattartae.
A siasta keskusteltiin raiikkaaSti. k u n mainittujen yhbtstysten ebuStaiat henkilökohtaisesti oltroat kokouksessa läSnä, tuli a p a montpuolt*
sestt raalaiStukp. O ltiin ykpmielipä pitä, että roaatimuS on oikeutettu
ja ajan raaattma. huom autettiin m. m. mitenkä palraelijoiHa niu=
kasti on raapaata »verrattuina muihtn am m attilaipin, sekä mitenkä
tuona yhteisenä raapaapäiroänä raoitatpin järjestää siroiStäraiä eptelmätilaisuukpa y. m. palraetijattarta raarten.
kokouS asettui pariaatteetttseSti kannattamaan mainitun kirjelmän
ehbotuSta, että nim ittäin ykp yhteinen raapaa-arkipäiroä ratikoSsa olisi
palroelijattarille annettaraa, eikä ilmennyt kokouksessa m itään ptäkään
roaStaan, että tuokp raapaapäiraäkp tulip torstai jota kirjelmässä ebbotelaan, kuitenkin niin, että siellä miSsä on kaksi tai useampia palraeltjoita raoibaan tospin nähben m uuta raiikonpäiraää soraettuttaa, (1911
pibetyn patrael. ebust, kokouksen pöytäkirjasta). — Tiebettiin että tästä
säännöstä tulip paljonkin potkeukfia olemaan, mutta uskottiin kuitenkin
täm än torstatroapauben raoiroan tulla melkoisesti yleiStetykP.
kokous lausuu roielä totroomuksenaan, että liiton keskushallinto
kehoittaa kaupunktosaStojaan ottamaan täm än asian kokouksessaan keSkastelun alaiseksi, ja päätti kokouS tä stä pykälästä pöytäkirjan otteetta
ilm oittaa keskushallinnolle sekä ebellämainitutlle yleistyksille."
huSmobersöxbunbefin (emäntälitton) raaStauS kuuluu:
heiPngin ^alTveitjaiaxyybiStykseUe ja Työroäen yhb. Natraetijataram m attiosastolle:
SBaStauksekp yhbiStykpenne huSmobersörbunbettille (Emäntältttolle)
lähettämään kirjelmään, on huSmobersörbunbet päättänyt kokoukseSsaa»»

27 p. m aaliskuuta 1912 lähettää otteen kokouspöytäkirjastaan 15 p.
marraSk. 1911, joSfa kokouksessa keskusteltiin järjestyneiden paljvetiJäin »vaatimuksesta.
2 §,
keskustelu järjestyneiden palmelijain maattmukseSta joka oli aiolettu edellisessä kokouksessa, loppuun suoritettiin, Ja yhtyi kokous seitraaroaan lausuntoon:
„k u n kodin järjestys on sitä laatu a, että palroelijan työ et moi
sam aan aikaan pysähtyä kaikissa kodetSsa, ei HuSmoberSsörhunbet moi
hymäksyä palmelijain roaatim uSta torStaipätroän roapaubeSta. V a n haa järjestelm ää, että kodissa JoSsa on useampia palroelijotta, he »vuoron perään saam at roapautta, et rooiba m uuttaa. Niiden palmelijain,
jotka roertaamat itseään ammattityöläisitn, pttätji efjiä itselleen toista
am m attia. £ e ivvjmat palroella niitä perheitä jotka niin tahtoo tuntipalkalla, joHotn he asuessaan ulkona, saarouttaroat totrootun ronpaubcn. Sulutta he kadottamat sam alla roaktnatsen palroelijan »verrattain
roarman aseman ja hänen muut etuisuutensa."
„kminnoförhunbet Hemmet" maStauS kuuluu kokonaisuudessaan
seuraam aSti:
tpalroelijataryhbiStyksille.
Teidän herättämän kysymyksen johdosta koskema joka rotikkotSta
torstai ittapäiroänä roapautta, päätit naisliitto Hemrnet, yhtyen fithen
käsittelyyn kysymyksestä joka tapahtui liitossa syksyllä 1911 heti sen
jälkeen kun teidän toimomuksenne oli ollut sanomalehdissä näkymissä,
an taa seuraaman »vastauksen.
V o i löytyä sellaisia perheitä, joissa torStat-tltapäiroäroapauben
myöntäminen palmelijoiHe, ei tuottaisi mttään häiriötä, toisitte sitämastoin, erittäinkin roähempiroaratsilte joilla on ylimalkaan matkeata
hankkia arouStuSia taloudenhoitoon, tulisi se hyrotn raskaaksi. Nitnhyroin sairau s, kun pienien lasten hoito tekee usein palroelijan amuStuksen »välttämättömäksi, kuinka rootsiroat sairaalat, hotellit, kahmtlat
ja moniat yksityiset ja yleiset taitokset iotmta, JoS ka i kki palmelijat,
niinkuin te toimotte, olisiroat »vapaita sam ana ittapäiroänä?
Liitto et sen rouoksi rootnut sitä suositella yleiseksi lamaksi, että juuri
torStai-iltapäim ä olisi m apaa, maan saisi axkipäimänä m apauS jäädit
yksiiyiSsopimuksen »varaan.
V ertailu tehtaan työntekijättäriin ei ollut sopima, siHä työ tehtaissa
on keSkeymätöniä koko työajan, ja yksitoikkoista jonka rouoksi se on mäsyttäroäm pää; joiaroaSioin monet fotrnet kuten esimerktkfi asiain toiniittäminen kaupungilla eli »vastaanottaen käyntejä fetttiöSsä joita
herraSmäkt taroatttsesti faUit (?), et moiba työksi lukea. E ttä palmelijat
jotka nopeaStt ja kunnoHtfeStt tekemät tehtämänfä, tai omat monta
»vuotta sam assa perheessä patmeHeet omat ansainneet luottamuksen,
hetlte esitettiin yltmalkaan kuten luonnoHtSta suurempia etuja, myöSktn
»vapauteen nähden.
V arjopuolet ehdotetusta muutoksesta ei koske yksinomaan työnantajta. Nyt jo on m isseissä perheissä tapana, että palmelijat rouoron jälkeen saam at käydä erilaisilla stmiStySkurSsetlla. N iinpä kerrottiin yhdestä jolla oli taipum usta piirustukseen, että hän kärot joka tlta

Ateneum issa koulussa, useoiSta ttebettiin että he oltroat säyneet ntanlaittokurSse Ha palroelukseSsa ollessaan, roieiä oli m uutam ia jotka oliwat oHeet kirjoitettuja osanottajiksi saksankielen iltakurSsetHe eli käyneet
kuulemassa esitelmiä kansanoptStokurSseiHa parin a iltana rotikoSsa.
N äm ä eri lyhemmät m apaa-ajat taroaHipSta toim ista, oroat luultaroaSti suurem m asta merkityksestä kun ehbotettn torStai-iltapäiroä roapauS, Joka olisi moneHe tarkoitukseton, tat käytettäisi omakp roahinkokp.
Sopukp lausuttiin roalituS ftitft »vihamielisestä kannasta joka palroelijoiSfa, kiihotuksen tuloksena, eptntyy emänttään roaStaan. g)Esi
jäsen lausui totroomuksenaan, että pasroelijoita joSkuS rooitaipin kohbeHa perheissä tasa-arrooipna, kuten nykyään roiSsiSsä m itassa talonpoikain keSkuubeSsa on tapana, ©illoin ehkä asema pircantutp. Toiseita puolen rooibaan esittää, että huolimaita suurem m asta yhbemvertaisuubeSta m aalla, palroelijat mieluummin palroeleroat herraSroäeHö."
SJtartta-yhbtStyS roaStap.
S e n johboSta, että Ntartta-yhbtStyksen keskustoimikunta on kehoittanut Helsingissä työSkenteleroiä SNartta-yhbiStyksen ompeluseuroja keSkuStelemaan Palroelijaiar-yhbiStyksen kiertokirjeen herättäm ästä kysymykseStä saaba käytäntöön m äärätty, yhteinen roapaa-arki-tltapäiroä
roitkoSsa palroelijattaria roarten, saamme esittää seuraam aa:
A Pa on otettu puheekp ja tuHut pohbitukp kaikissa Helsingin haaraosastoon kuulumissa kaupungissa työskentelemisiä ompeluseuroissa.
E ttä patmelijattaret tarroitseroat yhben m apaan iltapäim än »viikossa,
pattp sunnuntaita, oli „«Nautojen“ mielestä epäilemätöntä ja itsestään
selroää, SNutta oliko toimottamaa, sopimaa ja mahboHiSta m aalia
kaikiHe yhteinen m äärätty päiroä, ehbotukfen mukaan torstai mapaapäiroälp, — pitä oli eri mieliä. Näkökohbat, jotka puhumat senkattäisen määräyksen puolesta, sairaat komin mähän kannatusta, ptä roaStoin huomauttiroat monet senlaisen toimenpiteen kohtuuttomuutta, toiset
taaS sen tarpeettomuutta. Su u rin osa ompetuseurain jäseniä oli roarm aSti makuutettu senlaisen määräyksen hankatuukpSta ja »vaikeuksista
ja epäiltroät suuresti sen iarpeeHisuutta.
SiHe mietipiteeHe, joka n äissä keskusteluissa ilmeni, täytyy an taa
armoa, koSka ompeluseurat»» jäsenet suutekp osakp itse oroat lähteneet
palroeltjatarluokaSta.
Helsingissä, 17 p. huhttk, 1912,
sNartta-yhbiStyksen Helsingin haaxa-ofaSto.
Ajuripalroeltjain osasto kääntyi sam an kysymyksen johboSta ajuriisäntäin puoleen, jotka ap a a käptettyään hyroäksyiroät että: pika-ajurt
renkien ei torstaina tarroitse oHenkaan mennä ajoon; aamupätroäHä
on heibän puhbtStettaroa ajokalut, iltapäiroä omat »vapaat. Kuormaaju ri renkien JoiHa on ainakin pyhät opttain »vapaat, ei tarroitse torSlatPn työstä P äästyä klo 5 tltap. enää tehbä koti töitä, maan on he
pHoin »vapaat.
PölPiJifajäriejköitH oö$töu$ Ifrfeiffftt.
SSBaStaukpen johboSta käptteli Helsingin ipalroelijataryhbiStyS ja
H- %
. §). ijSalroelijaosaSio kysymystä uubeStaan ja päätettiin pHoin
saattaa saabut roaStaukset julkisuuteen, sekä laatia sanomalehtiin apal-

linen selostus saapuneiden »vastausten Johdosta, koska »vastauksista
näkyy, että ainakin m uutam ain »vastausten perustetut oltsiroat otteet
toiset, JoS olisi kutsuttu palmelijain »valitsemat edustajat kokoukseen
JoSfa asiata käsitettiin, siitä lähetetty kirjelmä oli titjan lyhyt Ja roajanainen, kun toirvottttn edustajain kautta säätäm än selostaa Ja veruStelia »vaatimukset. Sulatta kun sitä ei saatu, täytyy sitä perustella
jälkeenpäin.
Ainoa asiallinen maStamäite Joka on tuotu patmeltjain torStatpätroä
roapautta roaStaan on se, että JoS on useampia palroelijotta, nitn mthin Joudutaan JoS kaikkien palmelijain pitää p ä ä stä torStai-ittapäiroäHä
»vapaaksi? T äm ä kohta Jät kirjelmässäkin litjan epäselmäksi, kun kot=
tettiin saada kirjelmä mahdollisimman lyhyeen muotoon, ja kun toimottiin että järjestöjen »valtuuttamat moimat heidän kokouksissaan fel»vtttää kirjelmän majanaisundet. SDtutta kun kaikki muut paitsi nuorsuomalaisen naisliiton Heljinkin osasto, eimät suroatnneet palroelijatn
edustajain läsnäoloa, tuli kaikissa m uissa paitsi äsken m ainitsem assa
yhdistyksessä päätös palroelijatn »vaatimukseen — hylkäämä. Siat;elkaaronte hieman niitä perusteluja m illä hylkäämä päätös tehtiin:
HuSmoberSsörhunbet, (emäntäliitto) jonka jäsenet liittoon tiittyeSsään omat sitoutuneet et ottamansa palroelufseen ketään joka roaattt
lyhennettyä työpäimää, roaSiaa hymin ylimielisesti, ^periaatetta, että
palmeltain tulisi saada »vapaata yhtenä arktoltapäiroänä roiikoSsa, ei
»vastusteta, pätnmaStoin saa kirjelmästä sen käsityksen että se sisältyy
„»vanhaan järjestelm ään" jonka mukaan palmelijat saam at »vapaata
»vuoron perään, Siliten tätä „»vanhaa järjestelm ää" noudatetaan et
kirjelmässä ilmene, emäntäliitto kai tarkottaa että palroeltjan inltsi
saada »vapaata yhtenä iltan a rottkcSsa, JoS hän sitä joka kerta erikseen
— pyytää, ja jo.8 se sopii emännälle, tai JoS ei palmelija »viitsi pyytää saatuaan useamman kerran kieltämän tai muuten epöyStäroäHisen
»vastauksen, niin „»vanhan järjestelm än" mukaan saa palmelija olla
kotona, joka taaS et siihen tyydy, hän erotkoon palroelitkseSta, onhan
palroelufseen pyrstöttä nykyään enempi kun karmitaan.
N orjassa joSsa on palivelijoiSta puute, sanoo maittoi» komitea Joka
laati ehdotusta uudeksi palkkauSlaikst, että maikka onkin toisilla tarpeeksi
m apaata, niin kieltämättä on paljon palmelilotta jotka omat niin rasikettuja työllä, että heillä ei ole hetkeäkään lepoa ei yöllä etkä päiroäUä.
Q a että joS lakiin otettaisi m ääräy s missin roapaa-ajan myöntämisestä
nitn se osaltaan »vaikuttaisi palroeltjapuutteen poistam ista. Hileillä
jossa työttömäin luku yhä Itsääntyy, metUä emännät sanomat main,
joka ei tyydy, hän menköön.
„kmtmsosörhundet Hemmet," (NaiSItttto kott) emäntälitton kaksoissisar, joka samoin kuin „HuSmoderför&undet" oli käsitellyt kysymystä
sanomalehtiuutisen perusteella odottamatta palmelijajärjeStöjen kiertokirjettä, peruStelee hieman taajemmin kielteistä kantaansa, jonka kannan
pääperuSte on, että kun löytyy paljon köyhtä perheitä joilla on »vaikea hankkia ollenkaan talousapua, m utta joiden siitä huolimatta täytyy
elää — säätynsä mukatseSti, ntin sentähben palmelijain »vaatim usta
täytyy »vastustaa. T äm ä emäntien mäite tuntuu mteleStämme litjan
porroariHifelta, sen mukaan pitäisi »eteläkin huonommassa asem assa
olemien palm elijain uhrautua köyhien, mutta silti — säätynsä mukaan

elämien hexxaSkaiSten hyraäksi. ©mäntien ehbotukseSsa on tuokkatunnetta, mutta et oikeubentunnetta.
jtttttä tulee siihen raäitteefeen, että sairaus- }a pientenlaSten hoito
telee usein palmelijatn anmn »välttämättömäksi, ntin sairaustapauksethän omat poikkeustapauksia, ja pientenlaSten hoito on sam a mtnä
iltana tahansa, et se eStä torStaipäiraää hyraäfsymäStä jo§ kerran
hyraäksytään periaate että palmelijain tulee saaba m apaata yhtenä
arki-tltapäiraänä raiikoSsa. gjtftä tulee fahmtloihtn, sairaaloihin n. m.
joihin ktrjelmäSsä m iitataan, niin se mätte fumoutuu itsestään palraelijatn ebuStajakokouksen päätöksettä, jonfa mukaan,, siellä m issä on kaksi
tai useampta patmelijotta, moibaan toisiin nähben m uuta ratikon päim ää someHuttaa.
S an gen löyhä on se £ . sp. mätte että palmelian olot omat ntin
paljon parem m at tehtaantyöntektjättärten oloja ettet rnufa raoiba raerratakaan heitä toisiinsa, tehtaassa f un työ on yksitoikkoista keSkeymätöniä foto työajan, ‘balm elijan työ fitämaStoin nitniun asioilla käynti,
kyökkimisttien m aStaan otto (!) et muka ote rasittam aa patmeltjotlle.
Söätte että palmelijatn työ yleensä olisi raähemmän rasittam aa sun
tehbaS työ ei ole toiuuben kanssa yhtäpitämä. E ttä m uutam ina palmelijotaa on parempi ei m uuta asiaa sillä ne omat poikkeuksia, ainakin
ne jotka oraat koittaneet molempia, mäittämät, että patmetuS on aina»
kin yhtä rasittam aa, raieläpä se useimmiten on rasittamamvaakin nirnittäin fenlatsiSsa paikoissa m issä on paljon lapsia ja joissa ei töiben
kanssa ole m inkäänlaista järjesty stä, ja joSfa emäntä on ylen hexmoStuneena ja ain a epäluuloisena palraelijan kintereenä hoputtamassa
mene joutuun tuonne, tule nopeaan tänne }. n. e. p. puhum attakaan
niiben matkatlia kotien, raraintofoiben ja yömajojen palroelioita joissa
ci ole kakslrauoroiSta palraelijakuntaa.
„.firoinnoförbunbet .bemmet" näkee ehbotetuSsa muutoksessa oikeaStaan raahinkoakin palmelijoine, peruStenen mäitettään sillä että tiebetuin oleman yksi palraelija joka oHen palmelukseSsa kumminkin sai käybä
Ateneumissa piiruStuSkurSsetna. 3 a raielä m uutam ia m uita kun kärairaät jonain m uina kursseina. 3 a kun tiebetliin tämmöisiä oleman
ehkä yksi sabaSta, ehkä mähemmän, niin m uuta et tarratta. Täm änlaisiin esimerkkeihin metoamien tuntuu mteleStämme enempt kun lapsekkaalta, sinä m itä merkitsee se että joku yksilö käy joHatn saksankielen
tai muiHa kursseitta, siHä mikä eStää niitä siellä ebelleen käymästä,
ne omat kaikessa tapauksessa poikkeuksia Helsingin ylt 9,000 palraeltjan
joukosta, he moiraat yksityisesti siitä sopia kurssien aikana emäntiensä
kanssa. Ä. >b. kirjelmässä, sanotaan raielä että kokouksessa lausuttiin
viham ielisestä kannasta joka esiintyy palraelijotSsa emäntiään kohtaan muka kiihotuksen tuloksena, raieläpä lausuttiin toiraomuS
että kerran tulisi aika jolloin moitaisi palmeltjotta kohbetta — tasaarmoistna (!). Tuskin emännät itsekään huomasiraat kutnka suurelta
traalta hetbän tasa-arraotsuuS iotraomuksenfa täm än asian yhteybeSsä
kuulostaa, he kun etraät niin paljoa antaneet armoa palraeltjotne että
oltsimat suraainneet kutsua heibän ebuStajansa kokoukseen m issä asiasta
keskusteltiin. T än ä lamattako Ä. ,sp. luulee moittaroansa sen mihamteusen kannan jonka he oraat huomanneet oleman olemassa. 308 senla ista on, jota emme tunne, niin ei ainakaan emäntien suhtautuminen tähän
kysymykseen sitä tule siementämään, psipuoltnen yStärayyS ei kauan

keStä, fen tai K. H. jäsenetkin tunnustanee ja kuten ebeHä on osotcttu
ntin koko K. H. roaStauSktrjelmän henki lyö tasa-arrooisuutta Jormalle.
SNartta yhdistyksen »vastauksessa myöS tunnustetaan se periaate,
„että palroelijat tarroitseroat yhben »vapaan arkl-ittapäiroän »viikossa
Pausi sunnuntatta, se oli «Nautojen mielestä epäilemätöntä ja itsestään
selroää." «Nutta yhtä sclroää et oHut se, että olisi m äärättäm ä yhte»täinen päitvä JoHoin tuo »vapaus olisi annettavia. K irjelm ässä huom autetaan että «Nautojen mielipiteelle täytyy an taa armoa koSka he
suureksi osaksi itse oroat lähteneet palmelijain luokasta. Q a kun näm ä
sanomat että missin roapaapäiroän m äärääm inen on sekä „kohtuutonta"
että „tarpeetonta", niin paoin a p a on muka seiniä, T ä ssä on kumminkin olettama huomtocn, että „N iartat" eiroät luuitaroaSii ole lukeneet perusteluja mikp roispn päiroän m äärääm inen olip »välttämätön,
hetHe kun main luettitn tuo lyhyt kiertokirje. «Nartat eimät ottaneet
marteen ptä, että roispn päiroän m äärääm tnen on »välttämätön senrouokp, ettet yhben arki-iltapäiroän jonka Ntartaiktn katsoiroat paltveliJan ttncnritfenmn, Jätfi ebeHeen eriiot&pggnnön nmraan, SBaan jo$
«Nartat tahtoiproat m uistella ptä aikaa kun itse palroelimat, miten
maikeata ja nöyryyttäroää oli kun ei uskaltanut kobiSta poistua ilman
ettei enpn käynyt lupaa pyytäm ässä, ja kuinka m onasti täytyt ennen
luroan pyyntiä katsoa oliko emäntä huonolla tai hymällä tuulella, ja
kuinka ptSti rothakp kun roaStatttin; joko taas, tai; puullapa nyt on
juoksemista. TorStatnttapätroä mapauben pttäip oHa sellaisen, että
palroeli}a PHoin saa mennä uloS tlman erikoislupaa.
«NerktHe pantam a on, että kaikissa roaStaukpSfa tunnustetaan periaate, että »vaatim us yhben arkt-iltapäiroän roapaubesta palmelijoiHe
et oleman liikaa. T äm än periaatteen tunnustaa HuSmobersörbunbeiktn,
joka yhbtStyS on perustettu ntmenomaan palroelijajärjestöjen maStapainokp ja jonka jäsenet jo litttoon liittyessään ptouturoat roaStuStam aan palmelijain maatimukpa. Ainoa apaHinen maStaroätte joka
tuotiin esiin oli se, että JoS on useampia palroetijoita niin mihin joitbutaan JoS kaikkien on saataroa »vapaata sam ana päiroänä? T äm ä
kohta joka kiertokirjeessä jä i liijan epäfelmäkp, kumoutuu itsestään palnielijäin edustajakokouksen päätöksenä joSsa sanotaan, että sieHä m issä
on useampta palroelijotta rooibaan toipin nähben m uuta roiikon päim ää soroeHuttaa. N alivelijat eiroät ole tahtoneet asettua m itään mahbottomuukp.a m aalim aan, maan oroat ottaneet olemat olot huomioon.
Etteikö ehbotettu järjestelm ä tuottaisi perheissä m issä on »vähän työ»voimaa jonkun »verran roaikeukpa, ptä emme tahbo kieltää, mutta
joHa ei ole »varaa pitää apua riittäm ään saakka, hänen täytyy itse
ottaa osaa työhön. Ethän työläisperheissäkään äibeiHä ole oikeutta
ottaa apu a perheensä hoitoon, kun heiHä et ole siihen »varaa, päinmastoin tapahtuu usein, että perheen äibin on pakko iättää pienet
lapsensa — hotbotta ja lähteä ansio työhön jotta hän saisi lappHeen
ebeS ruokaa. E t tule kysymykseenkään että kukaan uhraisi itsensä —
heidän hymäkseen. Kun ap a ttebetään näin oleman, niin miten sittett
moibaan m aalia, että palmelijain on uhrattavia roapauSroaatimuksensa
mähempimaraiSten emäntien hyroäkp. 3)kp arki-ilta pätroä »viikossa
»vapaata et ote paljon »vaadittu.
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Norjan palkollisten ehbotukseSsa resereerataan eri pybtsttjfjien Ja
kunnallislautakuntien lausuntoja uuben lakiehbotuksen m ääritelm istä,
Ja on ftinä monet pormartHisetkin seurat asettuneet fiHe sannalle että
p alvelijain työpäiroä olisi yleensä saatoma loppuun ilo 9 illalla, sefä,
että palmelijain olisi faatam a m apaata paitsi pyhäsin, myöskin yhtenä
arki-tltapäiroänä raitiossa. Q a täm ä m apauS olisi laissa m öärättäraä
niin, että se ei tuntuisi palraeliJoiHe arm opalalta, maan oikeubeKiseSti
palmelijotUe fuulumalta.

Hmen on palvelijain ttpi suhiqtoiuiova ipfpmplfeett.
Olisiko palmelijain, saabeSsaan emänniltä iielteisen maStauisen peräybyttäroä raaatimukseStaan, kysynee {ohi ? $ a siihen täytyy roaSiata,
että sitä heibär. ei pibä tehbä! D iivan palroelijoiUa Jo alunpitäin
selraiHä, että emäntien »vastaukset tulisi helteiset, mutta se ei suinkaan
tiebft sitä, että itse asia ei olisi oikea; ei£ä myöskään sitä, ettette palmelijöt kykenisi m aaiim uStaan perille ajam aan niin, että se mtelä tulee
ybtä yleiseksi kun palmelijain m apaapäim ä Amerikassa. S ie llä kun
palmeliat omat m apaat joka torstai klo 2 alkaen koko iltapäiraän, Ja
mikä siellä on mahboUtnen, ei meilläkään kotoanne moittamattomia
esteitä!
iJMraeitjain pitää eybolicmagii pitää kiinni torStai-iltapfiiroä rvapauSroaatimukseStaan, erittäinkin perheessä m issä on yksi palroelija
olisi koitettama saaba sopimus aikaan Jo paikkaan mennessä, JoSta ei
poikettaisi paitsi erittäin tärkeissä tapauksissa. Q a siellä m issä on faksi
tai useampia palmeiijoita, sieltäkin pitäisi pibettämän kiinni torstai
päiroäStä niin, että ainakin ykfi sain roapautta torstaisin. O n kyllä
luultaroaa että ainakin m uutam at emännät yriiiäm ät estää palraelijatnsa pääsem ästä uloS torstaisin, antaen ennen Jonain m uuna päim änä roapautta, m uita pstm elijat eimät saisi mäsyä m aan olisi heibän
itsepintaisesti yritettämä saaba arkipäimämspautenfa Juuri torstaisin,
Ja Jo i alu ssa tuleekin moittamattomia estettä, on yritettämä uuhestaan
ja ta a s uuhestaan itsepintaisesti kunnes saabaan tapa airoa« yleiseksi.
kjklraelijat, te jotka itse kärsitte asemanne epämääräisyybeStä, lärsitte siitä, ettette koskaan ebelifikdsin moi sanoa milloin teillä on mapaahetkt, ryhtykää nyt tarmotta työskentelemään että raaStalsuubeSsa
saabaan myöskin palroelukseSsa olemille ebeS yfft arki-ifta roapaakft, ja
että saabaan roiSst rotikon päim ä siksi päiroäkp jolloin tuo raapaa-aika
annetaan. S ö i S s t n p ä i m ä n m ä ä r ä ä m i n e n o n m ä i t t ä m ä t ö n sen rouoksi e t t ä s i l l o i n s a a p a l m e l i j a mennä
u l o S k y s y m ä t t ä s t i h e n l u p a a , s i l l ä m a p a a - a j a n t u nt u a ks e e n m a p a a - a J a l t a t u l e e o l l a s e n l a i s e n e t t e t
se t u n n u a r m o p a l a l t a , m a a n l u o n n o l l i j e l l e o i k e u b e l l e J o k a on t u l e m a k a i k t l l e p a l m e k i j o i l l e t l m a n
erotusta.
©mäntien puolelta on roaSiattu, että JoS m äärättäisi missi päimä
niin moi esiintyä moittamattomia esteitä niin ettet sitä motiatsi toteuttaa. kNutia sam at esteethän moiroat esiintyä niin tiistaisin kun torStäisinkin, ja aiman roarm aa on, että JoS m äärätään kerran missi päimä, niin »vähemmän esteitä esiintyy, silloinhan moibaan jo ebeltäkäsin
suunnitella isompien töiben järjestely niin, ettei fenlaisia torstai päimän päälle järjestettäisi, ©itä siitä huolimatta moi toisinaan estettä
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sattua ott luonnollista sillä ei lakia ilman pottfeuffia, m utta poikkeukset
oraat poikkeuksia }a n iistä raoittaan sopia; pääasia on että sääntönä
tulee olemaan t o r S t a t - t l t a p ä i r a ä o n o l e r a a y l e i n e n pa l ra e 1 1 } a t n r a a p a a p ä i r a ä , ia jo® siitä poiketaan on se oleraa
poikkeus.
P a lv e lija t yhteistyöhön!
Nyt kun asia on hyraäHä alulla olisi palroeltjatn sekä kaupungeissa
että maaseubuttla ehbottomaSti ryhbyttäraä yhteistoimintaan kysymyksen
saattam isesta onnelliseen ratkaisuun. O n luonnollista että ehboiukselia
ei ole sitä kantarauutta kun sillä pitäisi oleman, joS ei palloilijat esitä
sam anm untaisia raaatimuksta yhtäaikaa kaikissa kaupungeissa, sekä
maaseubnHa. N iillä paikkakunnilla m issä on olem assa palroelija jätjcStöjä, tai mtSsä senlainen raoibaan ehkä perustaa on koitetta»«
esiintyä järleStönä, mutta ennenkaikkia on Jokaisen henkilökohtaisesti
ejitnnyttäraä sam alla raaatimuksella isänniStöänsä kohtaan.
kaupungeissa mtSsä on olem assa ertnimipä emäntä- }a naisyhbiStykfiä, olisi pairaelija järjestöjen käännyttäroä perusteellisella kirJetmäHä niiben puoleen Ja pyybeitäroä heitä asian johboSta keSkuStelem aan Ja antam aan siitä lausuntonsa.
S i t ä ennen on pairaelija järjestön kutsuttama yleisiä palmelijatn
kokouksia mtSsä kysymystä selostettaan ja sen johboSta keskustellaan,
niin että patroelijain yleinen mtetipibe saabaan asian taakse. Äirjelmän kokoonpanossa olisi p arasta kysyä palroelijatn tiittotoimikunnaita
neumoa, niin että kirjelmä tutisi niin täybellinen kun mahboHtSta.
QoS täten ryhbytään tarmokkaaseen toimintaan, on m arinaa, että saaroutetaan asialle joS ei heti täybellistä ratkaisua, niin ainakin sille
raalmiStellaan m aaperää, ja raarm aa on, että {08 palroelijat olifiroat
ykstmtelisiä, saataisi se kyllä pian käytäntöön. T äm ä on main pieni
raaaiim uS jonka toteuttaminen ei ole mahbotonta.
N ipeään ja tarmokkaaseen toimintaan torStai-ittapäiroä raapauSraaatimuksen hyraäksi. Olkoon tästälähin tunnuslauseemme:
T o r S t a i - i 11a p ä i r a ä on o l e r a a p a l r a e t i j o i l l a r o a p a a
U )ö itft!y ö kysymylsett jo h b o s ta .

k u n palraelijajärjeStöjen kiertokirje oli jukaiStu sanomalehbiSsä kirjoittt rouroa N taria guruhjelm ^ufroubStabShlabettira feuraaroan fapekkaan kirjoituksen:
Hiethän orjattaret.
Öi)l)i)t palanen Husm ubIabSblabetiSsa n:o .">1 olleen kirjoituksen johboSta, „säfteU
bän p alm elijattaret".
ttfeam m at hi) m istä ja ajattelem ista em än n iltä tunnustam at, että palm elijain
tulisi saaba säännölliset ja m äärätyt m apaapäim änsä. h u u t a m a t em ännät omat
jo muosikausia antaneet palmelijoilleen mapaahetken jota päirnä ja järjestäneet
taloutensa niin, että mahbollisunnlan m äijän on tel) läm ätä sunnuntaisin. Toiset
taaS antaifim at kernaasti m apautta, m utta omat katsoneet ntahbottomaksi n ti) ö n tää
m apautta m issinä miikon päim änä eli m issinä tuntina pätm ästä.
S$ alm elijat omat mjt päättäneet pi)i)tää torstai iltapäim ää.
9Wiekirjoittam.it joka on 30 m uotia hoitanut taloutta ja pitäm jt palmelijoita
sekä m aalla että kaupungissa, uskoo, että m u utam ia poikkeuksia lukuunottamatta
moibaatt suostua palm elijain maatimukstiu.
Suutta kirjoituksessa oli i)k|i sana orjuu s, (flameri). ©unen kuin palm elijain
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piti n o u sta plöS kello 4 aamukin ja m aalla kello 2 kun mentiin riihelle tai peliä:
m asaunaan, kun hänen täptpi kuurata m aalaam atto m ia lattioita öisin, kantaa
mettä m onta saam ia päim äSsä, kutoa, kehrätä ja karStata joka hetki makituiSten
töiben lom assa — silloin ei kitkaan puhunut orjuubeSta. p alm elijat soimat hl)=
m ällä ruokahalulla kuorittua m aitoa, suolaisia muikkuja, perunoita ja soppalilsaa.
H änellä oli punaiset posket ja tpptpmäinen mieli. Hän kumarsi kiitollisuubeSta
m aStaanottaeSsaan palkkaansa esim. 80 mk. muobeSsa ja 2 p aria kotitekoisia kenkiä.
I a kun lsän meni naim isiin, oli hänellä pieni m araSto aluSm aatteita, pksi peitto
ja kaksi merenntoho tppnpä, sekä ltseampia p aria sääStettpjä nahkakenkiä ja pieni
p ussi rah aa maatekirStun pohjalla.
P ä m ä palm elijat palmelimat usein 20—80 muotta sam assa perheessä, h iillä
oli luo ttam u s isäntämäkeensä, jotka rnpöS antoim at armon palmelijoilleen ja piti
mät heistä.
H uonoja palmelijoita ja huonoja em äntiä on löptpnpt kaikkina aikoina.
Jftiten on palm elijain asem a npt m uuttunut orjuubeksi?
Palmelijakom itea sanoo, että kun he m ertaamat asem aansa amm attitpöläiseen,
huom aam at lse selmäSti orjuutensa.
TOkä on o r ja ?
kutonet palm elijat omat kai lukeneet „@etä Tuom on tum an" sekä orjuubeSta
Söenäsällä m uutam a muosikpmmen sitten.
D rja tekee tpötä ilm an palkkaa. Hänen täptpp a listu a ruumiillisen kurituksen
alaiseksi. H än kuuluu isännälleen sam alla kamalla kuin heponen tai koira. Hänet
m oioaan m ppbä, muokrata tai lain ata toiselle isännälle. Hänet moibaan mäiötna
seu kanSsa jonka isäntä m äärää. H än ei om ista m itään , hän ei moi m itään
sä ä stä ä marlhojen päimiensä tai lapsiensa m aralta. H än ei koskaan saa jättää
isäntäänsä hokeokseen u utta paikkaa. äLcrtaa tätä hltonoim paan alhaiseSti palkat=
titun ja huonosti kohbeltuitn palmeluStpttöön meibcin m aassa 0).
p alm elijat mertaamat itseään ammattitpöläiseen.
Hpmä. SBerratkaamme!
UlkotpöläiSnaisert täptpp kantaa mlutrisamea selässään plöS 4—5 kerrokseen.
£el)taalaiStpttö seisoo kaiket päiroät yksitoikkoisessa hermoja järkyttäm ässä tpöSsä,
huonossa ilm assa ja kormia särkemässä m elussa, p alm elijain tpö on maihlelemaa,
laittaa muoteita, siimota, peStä astioita ja laittaa ruokaa läm pöisissä huoneissa
ja hpmäSsä ilm assa, hän saa liikuntoa ja raitista ilm aa käpbeSsään ostoksilla ja asioilla.
lllkotpöläiSnainen ja tehkaantpttö asumat toisen nurkassa, tai asuu heitä 6 pl)=
beSsä huoneessa, joSsa he usein saam at m a a ta muoteella, joka on lattialla. I o S
on kpltnä, makaamat he maatteet p äällä. 93tinä olen helktä itseltään kuullut, että
he m aan an taisin miemät hatun, saketin ja parem m at maatteet panttiin, lunaS=
taaakseen ne uloS laum an tain a, saatuaan miikkopalkkansa.
P alm elijalla on om a huone, talsi asuu hän keittiössä. H änellä on kunnolta
nen muobe, lsän moi polttaa herraSmäkensä puita niin p aljon knin hän tahtoo (?)
P alm elijalla on hpmä hlloneltSto, ruoka ja kahmi aim an sam aa kuin herraSmäellä.
2Bäl)än pkfinkertaisempaa siellä, m issä herraSmäellä ei ole m ataa parem paan, m utta
usein on ruoka ensiluokkaista, jo llaista tehtaalaiset eimät ole ebeS nähneet saatikka
sitten m aistaneet.
Ilm m attitpöläisillä on joko isompi eli pienempi palkka, m utta hänen täptpp
sillä hankkia itselleen huone, läm pö, malo, ruoka ja puhtaus.
Palm elijattarella on 15—30 mk. kuukaubeSsa, huone, läm pö, malo, ruoka ja
ja plthtauS.
sJko, entä sitten, ne m apaat illat ja pphäpäimät. SXmmattilainen saa simiS=
tä ä itseään esitelmillä niin usein kuin hän tahtoo. H än moi m ennä elämiinkumiim
ja tanssiin. H änellä moi olla kömaljeeriä ja lsän moi mieltää pönsä niinkuin hän
tahtoo, ilm an että kukaan kpspp, m issä lsän on ollut, tai m illoin lsän tuli kotiin.
Io t ta npt tehtäisi loppu orjuubeSta, on toimottama, että jokainen em äntä antaisi
palmelijoilleen m apaata torstai iltapäimäisin.

O ö itciis marto £uruh|ilntfllt.
HusroubstabsblabettSsa n:o 54 on rouma A latta gutuhjelm t it jo iis
tantti itrjoitufsen otftEolia „A lc M n orjattaret." Kirjoituksensa aiheena on
palmeltjain wapaapdiroäw aatim u§, jota »vaatim usta «N. gf. pitää täysin
oiieutettuna ja mahboEstsena toteuttaa, joten hän uhoittaan»; emänttä
myöntymään pairoelijatn maatimuiseen. A lutta sam alla on iirjoituS

m itä hemi ontunein hpökkäpS koko roapauSmaötimuSta m aStaan. iiirsottuS sinänsä ei oikeastaan ansaitseisi m aStauSta, mutta toisaalta olen
tuullut, että on niitätin, sotia katselemat asiata yhtä pksipuoIiseStt tusn
At. g ., huomaamatta, että asiatta on toinenkin puotensa. Niiben m atalta
pppbän m atoista asiaa lyhyesti.
Aiheen kirjoitukseensa sanoo At. g , saaneensa palmeltsaosaStosen
emäntä- ja natSphbiStykfttte lähetetyissä kirjelmissä käpteipStä san asta
„orjuutta" (slameri) sota sanaa roaStaan At. g . polemiseetaa, roäittäen
että patroeltsan asema on npkpaikena niin erinomaisen hpmä, ettei moi
tulla kpspmpkseenkään m ettata häntä otsaan. Sanelkaam me palmeli,
san asemata hieman.
Atitsi palmelisat eimät moi otto tuntematta etikoista otsuutta asem assaan , riippuu siitä, että patroeli|atta on tasaton tpöpätroä. Häneltä
ei ole phtään sätseSteitpä säännöllistä roapaa-aikaa; hän root tosin
soSkuS saaba m apaata, m uita se m apauS on ain a sattuman m atassa
sa saabaan sitä m aan erikoisesta pppnnöstä. g a tuo ppptämtnen on
motitatte palmetisatte niin maStenmieliStä, erittäinkin kun ppptäsä
huomaa, ettei pppntöön mielthpmättä suostuta. Useat palmeltsat ppspmätkin miikkokausia kotona, kun eimät tahbo ppptää lupaa. Aalm ellja
ei moi koskaan ebeMkäsitt sanoa, että silloin sa sittotn m inä olen m apaa
ftttä häue« roapautensa on phtä hpmin emännän mieliroallaSta tiippumainen, kun entisajan otsan, g a suuri siksi tahtomatkin palmelisat
p ä ä stä siihen, että tulisi pleiseSti käptäntöön missi mtikon päim ä palmelisain mapaubette, sittä missinä miikon päiroänä mapauben antarninen ei käptännöSsä pitäisi kohbata phtään enempi maikeuksia kuin
sekään, että palmelisat saamat m apaata satunnaisina päiminä, Jonka
mapauben oikeutettua m aatim uSta et kukaan npkpaikana enää tahtone
kieltää.
TobiSieekfi rtpkpasan palmelisain muka hpmäStä asem asta tuo Ai.
g . kuivauksen entisajan palmeUsain oloista, heidän pitkäSiä tpöpäim äStään, huonosta tu uaStaan Ja erittäinkin hetbän suuresta tpptpmäisppbeStään. A iutta onko tatmiS mennä näinkään kauroakfi, siltä
sam anlaatuisia oloja löpbämme keskeltä metbän siroistpnpttä Helsinkiä,
sillä muutoksella main, että aam utunnit omat liittyneet iltatunneikfi.
SSielä tekee iufem aiiomai palmelisat Helsingissäkin 16—20 tuntisia
tpöpäimiä, (ftttä eroituksetta enttsppbeStä, että npkpään ei nouSta plöS,
maan mennään lemotte klo 1— 2 aikaan aam utta, erittäinkin kahmitoissa rarointoloiSsa sa pömasoiSsa palroeteroat, roieläpä toisissa pfsitpiSpetheiSsäkin), SSielä on palmeltsoitta ruokana pksinomaan sa ainoaStaan suolasta silakoita (ei toki muikkuja, ne omai täällä kattitta) kuortttua mattoa sa soppatihaa. SBielä on patroeltsoita, sosben palkka et
nouse, soS ottaa huvvnvo« roaatteiben sa saikineiben kallistumisen,
phtään korkeammalle At. g . mainitseman summan. SSielä on patmeItsoita sotka palroelemat paikoissaan 20— 30 muotia sa näm ä „uSkotttset" paimelemat pleensä pienemmällä palkatta kun ne, sotka useimmin
m uuttaa, iiurcaulsta npkpasatt palmeltsan uSkotttsuubeSta tsännistöään kohtaan rooiftn luetella kuinka paljon tahansa, mutta eihän se
maikufa itse Järjestelm ään. Ale puhumme itse JätseStelmäStä, emme
pksitpisiStä tapauksista.
H uolim atta pienestä palkasta, ankarasta työstä ja huonosta ru uasta,
et entisasan patmeltsa puhunut orsuubeSta eikä ilm aissut tpptpmättö-
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myyttä svnot SJt. S . E n tobeualaan ym m ärrä m istä SÖI. g . on snanut sellaisen täsitytsen flitäfö, että palroelijat eiwät silloin perustaneet
yhbiStyfjiä, etmätfä ttrjoittaneet sanomalehtiin, maan että tyytymättämyyttä paimetjlatn puolelta on ollut lautta muojtsatatn se ilmenee
nitn tatnsääbännöSsä luin firjoitufstSsa, joista Söi. g . pitäisi ainatin
ojittain tietää.
Seu ratessa palffauSlain historiaa ju o m aa, että senatfuiset fääbyt,
ehbotelleSsaan uusia kiinteäm piä lafim ääräytstä palmeltjoille, perustelimat raaatim ufsiaan siltä, että patloHiSroäft on tuHut y'yä uppiniSiatsemmatst }a roaatimaisemmatsi, joten isäntien pitää saaba icftsjempta
furituS- ja paffo-otfeulfta. Eihän liene ilm an aihetta erilaisia palilauStafsoja patroelijoille annettu, joissa taljo issa sanottiin, että sääbetyn tatsan ylitse ei isäntä saanut m afiaa. Sum aam aSti lirjoittaa
meibän firtfoisämme HJlartti SutheruS atfansa täsitytsen palmelijoiSta
sanoen:
„SNailmaSsa maistetaan nyfyajan palfoHisiSta Ja työläisistä, fuinfa
he omat tottelemattomia, epärehellisiä ja raafoja, se on Su u talan lähettäm ä ran g aistu s meille. S o la päim ä saamme me nähbä Ja folea,
luin la epätohteiiaita, ylpeitä, hämlttömiä (riettaita) he omat m ailla
he em aliin ain oastaan turjia fe rjä lä tS ra u fto ja ------------. E i futaan
uSlo enää, että se on herralle otollinen, jota on uSloHinen palmelutseSsaan, sillä joä he sen uStoifsmat, menistmät rengit ja piiat ilolla
työhönsä ja sanoifiroat, m inä tahbon lernaaSti tehbä laitti m itä mtnun
tsuntäroäleni fäStee. äSaan joS ei renlt tahbo tehbä työtä, on sitä
marten olettama mahma leppi, jolta saa sellaisen selän pehmittää, että
lepin jäljet nälyy. ©itiä taivalla moibaatt uppiniSlatsuuS po istaa."
Nlyöhemmältältn ajalta rooimme esimerllejä m ainita.
N iinpä
UubeSsa ©uomettareSsa m. 1851, numerossa 40 nimtmerftiä fäyttäroä
31. SÖI. lirjoittaa hailean malitutsen palmelijain suurista maatimutsista lopettaen tirjoitufsensa seuraamaan huubahtutseen:
„Lienee syy m itä hymänsä, mutta loS patmeluSmäli yhä niin taHtStuu luin tähtenä miime muonna, niin lufatieS muutamien muorien
perästä ei futaan mot patmelijaa pitää."
Erittäin merfittepantaroa lausunto, jota tumaa ajan henfeä on
se, Jonia roaltiopäimämieS S , jörufita on liittänyt taltroaliolunnan
mietintöön m. 1863—1864 maitiopätmtHä, nyfytftn mointaSsaolem aa paltfauSlafia laabittaeSsa. ©illoin fun poistettiin fotifitri attuisiin palfoUifsin nähben.
a ivatffa fotifurt sätlytetttinfin naiSpatroelijoihin 14 muoben ja miespalmelijoihtn 18 muoben itään, niin S , 33*«’
ftta ei siihen tyytynyt maan liitti maliotunnan mietintöön seuraaman
»vastalauseen:
„iictlfu ria tulisi saaba täyttää atnalin lunneS patfoHtnen on saamuitanut 30 muoben ijftn, ftHä fotemuS on selmäStt osoittanut, että
ihminen, jola mielä 14 tai t8 muoben ijäSsä on lapsellinen, ei roielä
ym m ärrä olla oifeen JuonilaS ja oiluHinen, mutta an taapa ijärt faSm aa nitn taSroamat myöSltn paheet ja JuonilaS m ieliala lisääntyy
ain a yhä, lunneS se roanhuuben hettfoubeSta masentuu."
S a ettei
S ru fita ebuStanut tuota mielipibettd yljinään, selmiää
erinäisten ebuStaJan lausunnoista asiata eri sääbyiSsä fäsiteliäeSsä.
Eifö näm ä laitti tobtSta, että tyytymättömyyttä ja lapinan hmfeä on ollut olem assa, m aitta se ei ote motnut löytää selmää ja yhte*

S
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n ä istä ilmenemismuotoa, m utia se on Eytenyt ja Eytenyt EmtneS fe
ajan tulien on puhjennut tlmielämänä nteibän EeSfunteemme. Run
SÖI. g . EoSfettelee EtvjoituEseSsaan palmelijatn m ufa terroeellisiä työoloja ja tunnollisia asuntoja, niin ntiStäEin jokunen sana.
Drtfo palmelijan työ terraeeHiStä sentähben, eitit se tapahtuu hetraSroäen httoneuStoissa? KaifoEaamme sitä. ©isätön työhön Euuluu
huoneiben lumoaminen, joEa sitroouS useimmtten pitää tehbä afEunain
oHeSsa auEt raieläpä xiSttmeboSsa, Eäybä huoneesta huoneeseen tomutlam assa, joSsa itse saa niellä tomun enfimäifefsi. ©iiraota jofaisen
jäljeltä, rauoieet, uloStuSaStid, raaatteet y. m. oli ne sitten mitlatseSsa
ftiroogsa tahansa, oli ne sitten tartunnan saastuttam ia tai ei. sieStä
pyyEit, olla foEo perheen EäSfettäraänä, ju osta EaiEEien asialla usein
EomaHa Eineellä. heittäjän työ on yhtä epäterraeeUtStä joS ei epäterraeeGijempää, usemmttenhan tapahtuu, että ruuanlaiton aiEana ollaan
paEoitettuja pitäm ään ilEunat tai oraet auEi. Toisella puolen Euuma
hcKa, toisella r a a 'a ulEoilma. .bifinen ruum is jäähtyy roeboSfa Ja
fylm äSsä. isklmelijatn on nimittäin pibettäraä huolla, ettei ruuanEäry
tunEeubu sisähuoneiftin. .batraat, tuSEtn Eufaati syöbeSsään m uistaa
ajatella, m illaisissa oloissa ruofa on malmtStettu.
@ntä sitten ne hyroät asunnot. SR. g . sanoo, että p airo olijalla on
usein om a huone, sulutta jog se on osalla pasroelijoiSta, niin m itä se
hyöbyttää niitä, Joilla ei ole? Q a ne, joilla sitä ei ole omat enernmiStönä. ® i!ä faxiida ole EunnoUiSia muobetta ebeS EeittiöSsä, maan
saam at, aiman Euten 9R. g . sanoo ulfotyölätSnaiSten teEemän, m aata
lattialla, roieläpä roaatteet päällä, EoSfa Eeittiö on Eylmä. Tapahtuupa
ralelä niinEin pahasti, että palmelijain rouobemaatteet säilytetään
ulEona jofo minntltä tai jossain ulEoEonttoriSsa, ja saa palraeltja ne
noStaa sisään roaSta nufEumaan mennessään. R uinfa ferroeeHtStä
täm ä on, moi jofainen itsefseen EumiteHa. ®ntä sitten ne hyraät huo. tiebonannon muEaan „polttaa hetneet, joissa palroeUja saa SR. %
raSmäEenfä puita niin paljon Euin hän tahtoo", © itä roanhemmiSsa
taloissa et rafennuSJ&rjeSielmäSsä useimmiten oHui otettu huomioon
palmelilan huonetta on tunnettua. Toisissa taaS joissa patroelijoiCa
on huone, on fe jofo iäpiEäytäroä, tai niin pieni ja epämufaroa että
sitä tuSEin huoneen nimellä ianrrattaa futsua. Usein menetellään nyfyalfan a roielä niinEin, että palroelijata roartert raEennettu huone otetaan hertaSroäen itsensä EäytettäroäEsi, ja jotta palroelijoiHe roottaifi sanoa
että heitätin raatien on huone olemassa, on sisustettu ruofafonttoriSia
palmelijotäe huone, ©e on luonnoHtseSti ilm an uunta, EatEEi seinät
Eylmät. Lämpönsä saa huone EeittiöStä. URutta joS nyt puita sääStäroä
emäntä, joita faupungiSfa löytyy paljon, et annafaan EettttöSsä enää
pitää tulta illallisen laitossa ebeS Eeroilla pallosilla, maan lauetaan
illallinen jofo EaafuHa tai öljyfeittiöaä. .belta Eun tamalliseSti jääh 
tyy m uutam assa tunnissa, niin illalla maatamenneSsä tetraeeHisen ja
puhtaan lämmön sijasta Eaasu= tai öljynfatfu ja EoStea höyry täyttää
huoneen. ©änEyroaaUeet tuntumat silloin EoSteiita joten EyHä saa pitää
maatteet päällään nufEumaan mennessään. Keittiöt, joissa useammat
palraelijat saam at nuEEua, omat yleensä, Euten tunnettu hymtn roetoisiä ja fylm iä, joten suuri osa pafmelijotta asuu yhtä huonosti joS et
huonommin Eun efxnterEEinä matnitut tehtaalaiset.
SR,
sanoo että palmelijaHa on hyraä huoneuSto, ruofa Ja Eahmi,
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aiivan samoin kun hexxaSiväeliä. No niin, en tahbo kieltää etteikö
pienellä osalla fttft olift, m utta uskallan »väittää, ettei sitä liene ebeS
kymmenennellä osalla patroeltjotSta. p a ljo n puuttuu siinä suhteessa.
Qa »väitteeni tucift roetoan mitalliseen tilastoon. 308 palraeltjan työ,
iuten 501. %
. sanoo olisi niin „m aistelem aa", JoS hänen työpaikkansa
ain a olisi „läm pöisissä huoneissa }a hyroäSsä ilm a ssa", ntin miStä
Johtuu sitten että palroeltjain kuoleroaismtS on ntin htrrotttämän suutt,
fun mielä ottaa huomioon että useammat palmelijat omat kotoisin
m aalta, sii§ termettä totua. SJtuttc tultuaan faupunfitn la joubuttuaan hienojen hettaSroälien palmelufseen, m iStä Johtuu että palmelijan feSfi-tkä on 20 muotta alhaisempi fun säätylätSnatSten. .Helsingin
texroeyShottolautakunnan rouofifetiomufseSsa m. 1901 ilmenee että »vuoften 1882 Ja 1892 m ättää feSkt-ifä oli
säätyläisnaisilla
fäsityötätSnaifilla
työläisnaisilla .
tehtaataiSnatsilla
palroelijattaxtlla
ompelyattaxiHa.

!
.

59 ro,
50
47
43
! 39
. 34

3 o § m. 3 . raotu seltttää täm än ilmiön olisimme fittolltsta, foSfa
työläisnaisilla joihin utfotyöläiSnatset luettanee feSfi-ifä on 8 muotta
enempi ja tehtaalaiSnaisillafin, jotben täytyy „seisoa fofo pätmän yksitoifloiseSsa heimoja kuluttamassa thöSsä, huonossa ilm assa ja foxroia
särkemässä m elussa" feSfi-ifä on 4 muotta foxfeampi fun palmelijain.
jo t a in täytyy olla olem assa jota raaifuttaa tuohon suuteen fuoleroais
suuteen. 3 a tähän raaifuttaa se, että palm elijoiöa ei ole suojeluSlafia,
hetbät pafoitetaan toisinaan Jo 8 —10 rauotiatua tefemään xajattoman
pitkiä työpäiroiä. Usein on asunto ja xarainto nitn huono, ettei sitä
lapsen texroeyS feStä enempi fuin aifuisenfaan. S u n siihen mielä lisää
ettet pairaelijaHa ole m itään roapaahetfeä, m aan on hän sibottu paiffaansa yöt pätmät, pyhät axet airaan futen entisajan oxja, niin tuloS
on ju m i sellainen fun tilastot sen meille osoittaa.
Lopuksi tefee SOU. %
. sangen ilfeän roiittaufsen sefä ammaittthöläiSnaiSien että palm elijain mapauben fäyiöStä. T ähän puoleen en otfeaStaan
tahbo täUä fextaa puuttua, sillä täm ä syytös ei ole uutta siltä taholta, se
maan tobiStaa kirjoittajansa m oxaalia ja mapaaherxaUiSta fatfantofantaa työluokan naisista, joiben itseoikeutettuusi holhoojiksi he oraat oppineet itseään fötsomaan. Palroeltjat roaatieSsaan »vapaata, tekemät sen
siinä tietoisuubeSsa, että he »vapautensa käytöstä »vastaam at ennen
kalifia omalle itselleen, sillä topuHiseStt täytyy niin palraeltjan fun
ammatiityöläisenkin omalle itselleen olla ebeSivaStuuSsa fäytöfseStään.
© iöä kuinka monen palraelijan siraeeHisyyS olisi tuxroattu emäntien
»valmomisella, joS ei palraelijoiSsa itsessään olisi siroeeUiStä taxmoa
taistella ei ain oastaan ulkoapäin tulemia, maan useimpia tsänniStön
puolelta asetettuja siroeelltsiä raaaxoja roaSiaan. yleensä et enempi
ammattityölätset kun palm elijatfaan ole nitn huonoja kun poxroaxiSnaiset yleensä m äittää, maikka heibän kiusauksensa omatkin monta lex*
taa suuremmat fun uskotaan.
1912.

^työläisen k irjapain o.

