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Neljännesvuosisata on pitkä aika, jolloin ehtii tapahtua yhtä
ja toista. Näin pitkän ajan kuluttua ollaan myös jo oikeutettuja
kysymään, mitä yhdistys on sen puitteissa aikaansaanut, onko
se ollut periaatteelleen uskollinen ja toiminut sen mukaan. Kun
nämä kysymykset tehdään, on vastausta arvosteltaessa otettava
huomioon ne mahdollisuudet ja olosuhteet, joissa ammattikunta
on työskennellyt ja edelleen työskentelee.
Kotitalousapulaiset eroavat muista ammattiryhmistä siinä,
että he toimivat useimmiten yksi tai kaksi paikassaan. Muissa
ammateissa työskennellään joko isommissa tai pienemmissä
ryhmissä, siis useampia työntekijöitä yhtä työnantajaa koh
den. Taloustyöntekijäin Yhdistyksen muodostavat pääasiassa
perheapulaiset, varsinkin sen jälkeen kun ravintoloissa toi
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mivat ovat muodostaneet oman ammattiosastonsa. Siinä muo
dossa, jossa kotitalousapulaiset nyt toimivat, asuen työnantajiensa luona, työskennellen näiden kodeissa ja siis ollen joka
päiväisessä kosketuksessa heidän kanssaan, he omaavat useim
miten joko tietäen tai tietämättään työnantajansa maailman
katsomuksen. Tämä tapahtuu helposti varsinkin siksi, että koti
talousapulaiset eivät yleensä tilaa omia sanomalehtiä, vaan luke
vat isäntiensä tilaamia, kuulevat heidän keskustelu jaan ja niin
huomaamattaan rupeavat ajattelemaan heidän aivoillaan. Sen
lisäksi on huomioonotettava, että suurin osa perheapulaisista
pitää tointaan vain väliaikaisena, työskennellen siinä siksi,
kunnes ehtivät saada sopivan ammatin tietoonsa. Näin ollen on
luonnollista, ettei kotitalousapulaisista koskaan voida saada py
syvää, tarmokasta kantajoukkoa, vaan on jäsenistö jo yksistään
edellä viittaamieni syiden perusteella ainaisen vaihtelun alaisena.
Kun jäsenistö on tällainen, on luonnollista, ettei tällä alalla
voida ammatillisen toiminnan voimalla valloittaa etuja ja oikeuk
sia ammattikunnalle, vaan ovat ne voitot, joita on saavutettu,
tuloksena yleisen mielipiteen voittamisesta asian puolelle, jonka
mielipiteen muodostamisessa taloustyöntekijäin järjestöt ovat
olleet päätekijöinä.
Palveli jatarliikkeen alkuaikoina esitettiin isännistön taholla,
miten mahdotonta ja tarpeetonta koko palvelijain järjestäyty
minen ja toiminta on, koska palvelija on perheen jäsen, ja jos
perheen jäsen esittää vaatimuksia perheelle, koskevat ne vaati
mukset myös häntä itseään. Tämä mielipide olikin aivan yleinen.
Että yhdistyksen vaikutus yleisen mielipiteen muodostamiseen
on kantanut hedelmiä, siitä on kyllin todistuksia. M.m. on
yhdessä ja toisessa porvarislehdessä esiintynyt kirjoituksia,
joissa on pohdittu kysymystä: onko palvelija perheen jäsen?
Ja lopputuloksena todistetaan, ettei palvelija voi olla perheen
jäsen, sillä se on sula mahdottomuus. Eräskin kirjoittaja lausuu
epätoivoissaan seuraavasti: ”Meidän täytyy joko palata siihen,
että palvelijatar on orja, tai tehdä hänen asemansa täysin viralli
seksi. Tämä on toveruutta, joka ei ole toveruutta, patriarkaali
suutta, josta puuttuu patriarkaalisuuden kaikki edellytykset. -—
Suhde on luonnoton.”
Juuri siihen olisi pyrittävä, että kotitalousapulaisen asema
tehtäisiin täysin viralliseksi. Silloin saisi verukkeitta tietää vel
vollisuutensa ja oikeutensa, sillä tuo kulunut korulause perheen
jäsenyydestä on vain heikkouskoisten pettämistä, jonka avulla
koetetaan saada ihmiset tekemään mahdollisimman paljon työtä
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pienellä palkalla ja satunnaisen epäsovun tullessa annetaan kui
tenkin eropassi.
Työpäivän rajoituskysymys on myöskin mennyt eteenpäin,
vaikka siinä ei ammatin laatuun nähden mitään työsopimuksia
aikaansaada. 8-tunnin työaikalaki ravintola-alalla on tietenkin
vaikuttanut osaltaan työajan järjestämiseen perheissä. Työaikaa
ei ole kyllä missään määrätty, mutta yleiseksi tavaksi on tullut,
että olot perheissä ovat vähitellen muuttuneet niin, että nykyään
syödään vain kaksi ateriaa, kun ennen aina yleisesti syötiin
kolme, ja luonnollinen seuraus on, että kun ennen alettiin illal
lisen syönti vasta klo 8—9 aikana, niin nyt syödään viimeinen
ateria klo 5—6 aikana. Työt voidaan siis yleensä saada loppu
maan aikaisemmin. Vapaaillat ja iltapäivät ovat osittain tulleet
käytäntöön, ja varmaa on, että jos palvelijat osaisivat esittää
vaatimuksia ja järjestää olojaan, niin heidän asemaansa olisi
mahdollisuus aikaansaada suurempiakin parannuksia.
Yhdistyksen
15-vuotistoimintakertomuksessa Kotiorjat
on jo mainittu, että yhdistys,
saadakseen omat ja sopivat huo
neet ylläpitämälleen Palvelijatarkodille, liittyi osakkaaksi ta
loyhtiöön Tarkk’ampujankatu 1.
Koti valmistui niin, että yhdis
tys pääsi muuttamaan huoneis
toonsa kesäkuun alussa 1915.
Huoneisto, jonka yhdistys sai
haltuunsa, on tarkoitukseensa
varsin sopiva. Siihen kuuluu 14 avaraa huonetta, jotka sijaitse
vat rakennuksen alakerrassa, oma sisäänkäytävä ja avara eteis
halli, josta ovet johtavat eri huoneisiin. Toimisto ja lukusali
voidaan, sivuunsysättävät ovet avaten, muodostaa avaraksi
kokoussaliksi. Syyskuun 19 p :nä pidettiin kodin vihkiäisjuhla,
jota varten kirjailijatar Hilda Tihlä kirjoitti lastun, joka julkais
taan tässä yhteydessä. Kuvaavana sen ajan toimintavapaudelle
on syytä mainita, että poliisi kielsi jatkojuhlassa puheen pidon,
mutta salli Kotiorjista esittää yhdistyksen toimintakertomuksen.
Kotiorjat kädessäni — kirja taisi vielä olla ylösalaisin •— esitin
ummet ja lammet, joita ei koskaan ollut Kotiorjiin painettu.
Ja poliisi kuunteli tyytyväisenä, kunnes houkuttelivat hänet kah
ville, jolloin juhla sai häiritsemättä jatkua.
Työmiehessä oli Palvelijatarkodista seuraava kirjoitus:
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Palvclijattaricn parasta
on epäilemättä silmälläpidetty Helsingin Palvelijataryhdistyksen yllä
pitämän palvelijatarkodin uuteen huoneistoonsa järjestelyssä. Jo ajan
mukaisen ja laajemman huoneiston hankkimisella on laitettu entistä
useammalle palkattomalle palvelijattarelle tilaisuus halvalla väliaikaisen
viihdyttävän kodin saantiin. Nykyisessä huoneistossaan koti voi 14 tila
vassa huoneessaan tarjota asunnon noin 50 asukkaalle.
Ja voi tarjota miellyttävän asunnon.
Jo kodin rappukäytävään astuessaan huomaa, että kovaosaisille pal
velijatarille ei ole pyritty saamaan vain ”kattoa pään päälle”, vaan viih
dyttävä asunto. On muistettu palvelijatarien tarvitsevan aistikasta silmänruokaakin ja ennenkaikkea raitista ilmaa. Samaa on silmälläpidetty
asnntohuoneiden laittamisessa. Ne eivät ole mitään loistohuoneita, mutta

Etei shalli.
kaikessa yksinkertaisuudessaan hyvin miellyttävän ja kodikkaan tunnel
man synnyttäviä, ilmavia ja puhtaita. Seinäpaperien ja huonekalujen
valinnassa on tavoiteltu ihan taiteellista sopusointua. Huonekalut ovat
suomalaista tekoa tarkastaja L. Mäkisen piirustusten mukaan.
Palvelijattarien. parasta silmälläpitäen 011 myös kodin yhteyteen jär
jestetty lukusali. Siellä on luettavana pääkaupungin kaikki lehdet, osa
maaseutulehtiä ja lisää toivotaan saatavan. Ja siellä voivat käydä vaikka
kaikki kaupungin palvelijataret vapaasti päivän tietoja vilkaisemassa.
Palvelijataryhdistyksen koko sievoinen lainakirjasto on myös vapaasti
käytettävissä. Toimisto- ja lukusali ovat toisistaan irtoseinällä eristetyt.
Se lykätään auki ja niin saadaan huone vaikka toveri-illanviettoa varten.
Pianon sävelten tahdissa voidaan sitten valssiksikin pistää.
Aivan yleensähän on tunnettua, että paikkaa etsivät palvelijataret
ovat yksityisten, paikkain välityksellä keinotelevien parhaita lypsettäviä.
Sadat ja tuhannet palvelijataret ovat niille ihan viimeiset penninsä paikansaannin toivossa työntäneet. Kunnan työnvälitystoimistokaan ei vielä
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Toimisto ja lukusali.
vallitse kaikkea paikanvälitystä. Pelastaakseen palvelijataret keinotteli
jain kynsistä on yhdistys kodin yhteyteen järjestänyt paikanvälitystoimiston. Sitä saavat käyttää kodissa asumattomatkin palvelijataret. Mitään
sisäänkirjoitusmaksua ei paikanhakijoilta kanneta. Kulunkien peittämi
seksi sitä vastoin kannetaan paikanvälityksestä io prosenttia yhden kuu
kauden palkasta, josta kuitenkin paikanantaja maksaa puolet. Tilapäis
työhön, siivoukseen, pesuun y.m. saa myös kodin välityksellä työläisiä.
Kodissa asuvat saavat tavallisilla ruokalain hinnoilla ostaa sieltä ruo
kaa, kahvia y.m. Maksu asunnoista on yhteishuoneissa ensimmäiseltä

Asuinhuone.
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vuorokaudelta 70 penniä, sitä seuraavilta SO penniä, yhdistyksen jäseniltä
70 ja 35 penniä.
Toivottavasti palvelijataret tätä miellyttävää ja mukavuuksilla varus
tettua kotiaan käyttävät tarvitessaan hyväkseen.

Sosialilautakunnan jäsenet kutsuttiin myöskin kotia katso
maan, ja käyntinsä johdosta he lähettivät sanomalehtiin seuraavan kirjoituksen:

Palvelijatarkoti.
Helsingin kaupungin sosialilautakunta oli eilen kutsuttu katselemaan
Helsingin Palvelijataryhdistyksen palvelijatarkodin uutta huoneistoa
talossa n :o I Tarkk’ampujankadun varrella, mihin yhdistys kesällä
on muuttanut vanhasta, monessa suhteessa epätyydyttävästä huoneis
tostaan Antinkadun varrella. Rupeamalla osakkaaksi uutisrakennukseen, joka viime keväänä valmistui Kasarmin- ja Tarkk’ampujankadun
kulmauksessa, on yhdistys saanut aikaan erittäin miellyttävän ja suuriakin
vaatimuksia vastaavan kodin. Sillä on oma sisäänkäytävänsä erillään
muista talon vuokralaisista; tilavia portaita noustaan toisessa kerrok
sessa sijaitsevaan ilmavaan ja valoisaan hallikäytävään. Vasemmalla on
siisti keittiö ja johtajattaren asuinhuone. Suoraan eteenpäin astutaan
hallista avaraksi saliksi yhdistettäviin toimisto- ja lukuhuoneisiin. Jäl
kimmäisessä on käytettävissä muutaman sadan sidoksen lainakirjasto ja
luettavana useita sanomalehtiä, joista yksin Helsingin Sanomatkin saapu
vat palvelijatarkotiin maksuttomasti. Oikealla eteisestä on ensin palveluskunnan kodikas asuinhuone ja sitten, yhdeksän huonetta palvelijattarille
ja muille työläisnaisille, jotka kodista hakevat väliaikaista asuntoa. Huo
neet ovat erisuuruisia ja voidaan niihin, nostamalla huoneisiin, lisää tila
päisiä vuoteita, tarpeen tullen sijoittaa 3—6 henkeä kuhunkin eli yhteensä
samalla kertaa noin 50 yövierasta. Uusi sisustus on yksinkertainen, mutta
käytännöllinen ja siisti. Vuokra on 70 penniä ensimmäiseltä ja SO penniä
seuraavilta vuorokausilta. Helsingin Palvelijataryhdistyksen jäsenenä vä
hintään vuoden olleet maksavat jälkimmäisiltä vuorokausilta ainoastaan
35 penniä. Kodin osakkailla on tilaisuus kodin keittiöstä saada yksin
kertaista ruokaa annoksittain hintoihin, jotka ovat kansankeittiöiden
tavallisia hintoja huokeammat. Kotiin on liitetty paikanvälitystoimisto.
Kuvaavana laitoksen merkityksestä pääkaupungin palvelijattarille ja
muille työläisnaisille väliaikaisena asuntona — pisin sallittu oleskeluaika
on kuukausi — on, että jo vanhassa verraten ahtaassa kodissa Antin
kadulla v. 1914 oli 830 vierasta, jotka siinä viettivät yhteensä 6,707 yötä.
Arvatenkin nämä luvut tuntuvasti lisääntyvät palvelijatarkodin muutet
tua nykyisiin hauskoihin suojiinsa, joista on onniteltava Palvelijataryhdistystä. Palvelijatarkoti on jo useita vuosia nauttinut vuotuista apu
rahaa kaupungin käytettävistä viinavoittovaroista sosialilautakunnan
puoltolauseella; lautakunta on viime aikoina aina asettanut tämän työ
läisnaisten suojan ensimmäisten yhteiskunnallisten laitosten joukkoon,
jotka ansaitsevat kunnan kannatusta.

Levottomat vuodet 1917—18.
Suuret valtiolliset tapahtumat ovat aina määrätyllä tavalla
vaikuttaneet yhdistyselämään. Yleinen levottomuus tarttui koti-
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lalousapulaisiinkin, joita alkoi tulvimalla tulvia yhdistyksen jäse
niksi jopa siinä määrin, ettei ehditty kaikkia jäseniksi kirjoittaa.
Alettiin esittää vaatimuksia työpäivän rajoittamisesta 8-tuntiseksi
ja alimman palkan määräämisestä. Ja niin paljon saatiinkin
emännissä herätettyä pelkoa, että he v. 1917 antautuivat neuvot
teluihin palvelijain vaatimuksien johdosta. Muutamat emäntäja naisyhdistykset olivat valinneet edustajansa neuvotteluun palvelijataryhdistyksen, palvelijain ammattiosaston sekä Palvelijainliiton liittotoimikunnan valitsemien edustajain kanssa. Ko
kouksessa keskusteltiin vakavasti, miten työt silloin olisi järjes
tettävä, jos 8-tunnin työpäivä otettaisiin käytäntöön. Mutta ku
ten luonnollista, eivät emäntien edustajat voineet tehdä mitään
sitoumuksia kenenkään puolesta, koska emännillä ei ole mitään
järjestöä, johon kaikki emännät kuuluisivat. Jäsenluku niissä
emäntä- ja naisjärjestöissä, jotka toimivat, on niin mitättömän
pieni, ettei se kokonaisuuteen nähden merkitse juuri mitään.
Kun neuvottelukokous ei johtanut mihinkään tulokseen, ru
vettiin äsken yhdistyksiin liittyneiden jäsenten puolelta esittä
mään lakko-vaatimusta. Tilanne oli sellainen, että joka uskalsi
vastustaa lakkoa, hänet leimattiin porvarien kätyriksi. Lakkojulistusta kuitenkin venytettiin ja onneksi saatiin järkevimmät
ajattelemaan, mihin sellainen lakko johtaisi, sillä palvelijain la
kolla oli kaikkein vähimmän edellytyksiä onnistua. Ja niin saa
tiin koko lakkopuuha onnellisesti sivuutettua, mutta katkeruus
järjestöjen toimihenkilöitä kohtaan lakkohomman epäonnistu
misen johdosta oli äärettömän suuri.
Kansalaissotaan ei yhdistyksen jäsenistö sekaantunut. Hel
singin valtauksen jälkeen toimeenpanivat valkoiset pari kolme
kotitarkastusta, jotka eivät kuitenkaan johtaneet mihinkään tu
lokseen. Kotitarkastukset nähtävästi johtuivat joidenkin porva
rillisten ilmiannoista, sillä kerran oli nähty erään naisen kivää
rin kanssa käyvän kodissa, ja sen johdosta väitettiin, että yhdis
tyksellä oli asevarastoja y.m. Yhdistyksen toiminta kuitenkin
keskeytyi kuten muidenkin järjestöjen. Niinpä jäi yhdistyksen
20-vuotisjuhla viettämättä keväällä 1918.

Yhdistys perustaa lepokodin.
Kun yhdistyksen koti alkoi käydä ahtaaksi, herätettiin kysy
mys kodin laajentamisesta. Tarkoituksena oli ostaa samassa ta
lossa myytävänä olevia huoneistoja, jotka olisi sopivasti voitu
yhdistää kodin huoneistoon. Yhdistyksellä ei kuitenkaan ollut
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sitä varten tarvittavia ra
hoja. Kun rahat saatiin, oli
vat osakkeet jo niin sijoi
tetut, ettemme niitä enää
saaneet. Kun kodin laajen
nus näin ollen meni myt
tyyn, syntyi ajatus lepoko
din perustamisesta. Kysy
mys oli vireillä pari vuotta,
ennenkuin se oli niin kyp
synyt, että se voitiin to
teuttaa. Lepokotiin nähden
asetettiin suuria vaatimuk
sia. M.m. se ei saanut olla aivan lähellä kaupunkia eikä asutus
keskuksessa, koska siinä tapauksessa elämä tulisi kodissa liian le
vottomaksi eikä lepokoti silloin vastaisi tarkoitustaan. Koti ei
myöskään saanut olla liian kaukanakaan, koska matkakulut taa
sen tulisivat liian kalliiksi. Huoneiden suhteen asetettiin vaati
mus, että niiden pitäisi olla tilavat, ilmavat ja valoisat. Kun il
moitimme haluavamme ostaa huvilan, saimme paljon tarjouksia,
mutta kauan kesti, ennenkuin löysimme sellaisen, että se edes
vähänkin vastasi vaatimuksiamme. Lopulta kiinnyimme erää
seen tarjolla olevaan huvilaan, joka täytti muutoin vaatimukset,
mutta sijaitsi ruotsalaisella paikkakunnalla Siuntiossa. Pelkä
simme saavamme ruotsalaisten puolelta kokea ikävyyksiä, joka
pelko osittain toteutuikin huvilan ostettuamme. Se sijaitsi kor
kealla mäellä peltojen keskellä lähellä pientä järveä. Se oli ai
van uusi, kaksikerroksinen, huoneet avarat ja korkeat. Suuri
eteishalli, josta portaat johtivat yläkerran eteiseen, antoi huo
neistolle avaran ja ilmavan vaikutuksen. Suurin piirtein kat
soen täytti huvila ne vaatimukset, jotka olimme lepokodin paik
kaan ja huoneistoon nähden asettaneet. Päätimme ostaa huvilan
125,000 mk. hinnasta; osa kalustoa seurasi mukana. Kauppa
kirja allekirjoitettiin 13. 5. 21, jolloin yhdistys sai huvilan hal
tuunsa. Lepokodin nimeksi hyväksyttiin Lepopirtti, Johtajattareksi saatiin neiti Anni Hämäläinen, joka jo aikaisemmin oli
ollut yhdistyksen palveluksessa pesulaitoksen hoitajana. Lepo
kotiin päätettiin ottaa etukädessä kotitalousapulaisia, ja sitä mu
kaa kuin tila sallii, myös muita työläisnaisia. Hoitomaksu vuo
rokaudelta määrättiin alussa 15 mk. talousapulaisilta ja 18 mk.
muilta, edellyttäen, että samaan huoneeseen voidaan sijoittaa
useampia hoidokkeja. Lepokodin tultua tunnetuksi olisi asuk-
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Ruokasali Lepopirtissä.

kaita varsinkin kesäloman aikana ollut enemmän, kuin on voitu
ottaa vastaan. Kaikki asukkaat ovat olleet erikoisen tyytyväi
siä Lepopirttiin ja sen hoitojärjestelmään.
Eri sanomalehdissä on ollut hyvin asiallisia ja tunnustusta
antavia kirjoituksia Lepopirtistä. Julkaisen seuraavassa niistä
vhden.

Käynti Siuntion Lepopirtissä.
Kun viime lauantaina sain nykäisyn lähteä Siuntioon viettämään
sunnuntaita, ei minulla ollut paljon tietoa siitä, mitä perillä olisi tar
jottavana. Olin kyllä kuullut, että sinne oli perustettu jonkinlainen lepo
koti ja sinne olin nyt matkalla Turkuun menevässä junassa, joka läh
tee Helsingistä klo 5,15 i.p. Asemalta oli käveltävä .n. 3 km. matka ja
sen teki mielellään raikkaassa syysilmassa illan hämärtäessä. Siun
tio on hyvin kukkulaista ja taustana oli silloin hopeanhohteinen taivas,
sillä auringonlasku vielä kajasteli ja kuu pyrki esille pilvien takaa. Oi
kaistiin pellon poikki ja noustiin mäelle, jonka huipulta ystävälliset tu
let tuikkivat rakennuksen ikkunoista.
Siellä oli Lepopirtti, hirsinen huvila, jonka vasta seuraavana päivänä
olimme tilaisuudessa ulkoapäin tarkastamaan. Nyt meidät johdettiin ava
raan eteishalliin, jossa herttainen emäntä ■— saan luvan samalla esittää:
sairaanhoitajatar Anni Hämäläinen — lausui meidät tervetulleiksi. Pian
istuimme höyryävän kahvin ääressä ruokasalissa ihaillen sen aistikasta,
vihreäksi maalattua kalustoa, osaksi tohtori Julius Friskin jälkeensä
jättämää — huvila on nim. häneltä ostettu. Ovi viereiseen, yhtä suu
reen huoneeseen oli auki ja siinä oli valkea huonekalusta sekä makuu
paikka kolmelle hengelle. Takkavalkea räiskyi ruokasalin uunissa. — —
— Mutta ennenkuin kerron enemmän, pistäydymme — saunassa. Oli-
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hau nyt lauantai-ilta. Sieltä tullessa ei olisi malttanut sisään mennä,
sillä kuu valaisi täydellä loistollaan mäen solakoita koivun ja männynrunkoja sekä sen alla uinailevan Tjusterbyn järven pintaa.
Aamulla herätessämme voimme vasta tarkemmin, ”orienteerautua"
paikkakunnalla. Huomasimme olevamme mitä kauneimmalla, mäntyjä ja
koivuja kasvavalla mäellä, joka ei mitenkään enää vastannut entistä ni
meänsä ”Nässelbacken”. Kuin meren saari se kohosi keskeltä pelto- ja
niittyvainioita ja tähystelimme kuin keskiaikaisesta linnoituksesta ikään
ympäristöön. Vastapäätä paistoi Vesterbyn valkea päärakennus punerta
vien puitten takaa. Vähän kauempana loisti Tjusterbyn kartano, jonka
ikkunoista tulet illalla näkyivät kauas asemalta päin tulevalle maan
tielle. Vielä vähän enemmän oikealle ja Siuntion vanha kivikirkko sy
kähdytti sydäntä.
Mutta kiiruhtakaamme jo takaisin Lepopirtin lämpimiin suojiin.
Ei todella olisi raskinut niistä ulos lähteä auringonsäteitten leikkiessä
puhtailla hirsiseinillä ja vernissatuilla lattioilla. Alhaalla on, paitsi keit
tiötä, neljä huonetta, joista yksi johtajataren ja yksi lempeitten keittiöhengettärien, jotka ravitsivat meitä maukkailla antimillaan, joihin aineet
suurimmalta osaltaan oli saatu ”pirtin” omasta puutarhasta. Yläker
rassa on kolme suurta huonetta, kukin useammalle hengelle tarkoitettu,
yhtä kodikkaita ja aistikkaasti sisustettuja nekin.
Kuka tämän lepokodin sitten omistaa, kysyttäneen. Sen on perus
tanut Helsingin Kotitaloustyöntekijäin Yhdistys, entinen Palvelijataryhdistys. Lepokoti on pääasiallisesti tarkoitettu kotitaloustyöntekijöitä
varten, joille se onkin kipeään tarpeeseen, he kun useimmiten ovat ko
deista, joissa eivät ole tilaisuudessa lepäämään, jos milloin ovat levon
tarpeessa. Maksu täysihoidosta on sentähden koetettu asettaa mahdolli
simman alhaiseksi: 15 mk. vuorokaudessa yhdistyksen jäseniltä, mutta
mikäli tilaa riittää, otetaan vastaan muitakin ja heiltä on maksu 18 mk.

Taloudelliset vaikeudet ovat tietenkin olleet hyvin suuresti ja
velkataakka vaikeasti hoidettavissa, mutta toivottavasti yhdistys
nekin vaikeudet voittaa. Valtioapua yhdistys sai v. 1922 30,000
mk. Kunnan avustusta on yhdistys saanut viime vuonna 8,000
mk. Näiden summien avulla on yhdistys voinut järjestää alhai
set maksut. Palvelijatarkodissa on vuokramaksu 2 mk. vuo
rokaudelta ja Lepopirtissä 15—18 mk. vuorokaudelta täysi
hoidosta.
Palvelijatarkodin hoitajana on neiti Emmi Silvast, joka on
yhdistyksen vanhimpia jäseniä. Talouspuolen hoitajana on neiti
Agata Koponen.

Yhdistyksen nimi muutetaan.
Sanalla palvelija on aina ollut huono kaiku ei ainoastaan
porvarispiireissä, vaan myös työväen piireissä. Ennen käsitet
tiin, että palvelijat olivat huonoimpia ihmisiä maailmassa. Tämä
käsite johtui osittain siitä, että palvelijan työ tarkoitti muiden
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mukavuutta, osittain siitä, että hänellä ei saanut olla omaa aikaa
eikä omaa tahtoa, hän oli perintö orjuusajoilta. Usein keskus
teltiin, eikö voitaisi löytää jokin sopivampi nimitys palveli ja-nimen sijaan. Sellaiseksi ehdotettiin talousapulainen, sillä itse
asiassa toimii palvelija taloudessa joko itsenäisenä tai apulaisena.
Kysymys tuli esiin 1917 vuoden liittokokouksessa, jossa päätet
tiin Palvelijainliiton nimi muuttaa Talous- ja Ravintolatyöntekijäin liitoksi. Samalla kehoitettiin osastoja muuttamaan nimensä
sen mukaan. Kun yhdistys muutti sääntönsä 1920, muutettiin
yhdistyksen nimeksi Taloustyöntekijäin Yhdistys. Palvelijatarkodin nimeksi muutettiin Taloustyöntekijäin koti.

Loppulausunto.
Tämä lyhyt selostus käsittää yhdistyksen toiminnan viimei
sen 10 vuoden ajalta, vaikka otsikossa mainitaankin yhdistyk
sen toimineen 25 vuotta. Kun yhdistyksellä on vielä pienempi
määrä 15-vuotistoiminnan johdosta julkaistua toimintakerto
musta Kotiorjat, voivat ne, jotka haluavat tutustua yhdistyksen
toimintaan aikaisemmalta ajalta, hankkia sen itselleen. Emme
ole halunneet täyttää lyhyttä kertomusta numerotiedoilla ja nimi
luetteloilla, vaan selostaa yhdistyksen saavutuksia ja vaiheita,
joilla voi olla merkitystä yhdistyksen tulevalle toiminnalle.
Toivomme, että kotitalousapulaiset käsittäisivät yhteenliitty
misen merkityksen ja liittyisivät yhdistykseensä, jonka tähän
astinen toiminta on ollut uranuurtajan työtä. Silloin saavutuk
setkin ovat varmaan vielä satoisampia.

La stu
Palvelijatarkodin vihkiäisiin 19 p:nä syyskuuta 1915
Kirjoitti Hilda Tihlä.
Muistatko? — — —
Kuiskivan salon kätkössä kotimökki.. .
Järven hopealaine loiski sen rantaan laulaen elämän kirkasta lau
lua. Valkotertuissa seisoi tuomi, ja sinikelloja kedolla soitteli hiljainen
tuuli.
Ylpeä honka tuonnempana tarinoi taivaalle. Vuoren louhikylki kätki
taaksensa öisiä kauhuja. -—
Muistathan...
Siimeikössä syöksyi vuo, joka kesäisin katosi uomaansa ja kaukaa
kiertyi kotia kohden väikkyvä tie, kuin sädesilta.
Maailman tie ...
Koti ...
* * *
Muistatko? ■— — —
Kun pimeän musta viitta kohoutui esiin vuoren takaa, kun valo
häipyi taivaalta, niin silloin suuri maailma muuttui pienen pieneksi
pirtiksi.
Isä istuu takan luona askarrellen raskain asein.
-t.
Mitä tekee isä?
Laittaako isä, joka on niin voimakas ja viisas kuin koko maailma,
asetta, jolla yön kauhut karkoittaisi? ■— -— •—
Sur, sur, sur... Se on äidin rukki. Se laulaa kuin kultasirkka. Turvalaulua laulaa lapselle 'äidin rukki.
Laulaa turvaa ...
* * *
Heikko ase, hento turva . . .
Kävi ahtaaksi pieni tupa.
Sumeni äidin silmä.
Kumartui isän selkä.
Loppui leipä. — ■— —
Pois ...
Pois kotoa kultakutri . . .
Parahti äidin sydän ...
* * *
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Vapisiko maa, pimenikö taivas, huojuivatko vuoret voimasta
tuskan...?
Aukeniko taivas? Tipahtiko apu avaruudesta?
— ”En anna lastani maailmalle”, äiti itki. ”Vielä paistaa taivaan
keträ, vielä kasvaa kotipelto. Tehdään tupa laajemmaksi, koti kahta suu
remmaksi.”
— ”En anna lastani maailmalle”, huokasi isä. ”Perkaan peltoa, vai
vaan metsää, laitan laajat leipäkentät.”
Turha toivo . . .
Nälkä, kamala vieras täytti tuvan.
Tarttuivat maailman kylmät kourat, tarttuivat äidin lempilap
seen. — — •—
* * *
Lentää musta valheen korppi, toi tiedon maailmalta pieneen majaan.
Suhisi siipi, säkenöi silmä, terävä nokka kylmästi lauloi:
— ”Jo sai musta peikko lempesi lapsen! Yökkö kiidättää yössä, varis
kuljettaa vainiollaan!”
Kuului sielun tuskanhuuto, syntyi sydämen haava, virtasi punainen
veri.
Sydän vuoti punaverta, tuskan uumennoissa sielu kiersi.
ijl
Eikö sorru suuri tuska, uuvu koskaan tulen polte?
Rääkkyvät valheen korppikotkat, ilkkuvat pimeät voimat tuskalle po
loisen äidin.
Missä kulkee kultakutri, kussa pieni kodin lapsi?...
Kaukana karuilla mailla, teitä sumeita, polkuja pimeitä .. .
ijc
>|s
Lähti äiti kulkemahan, poloinen vaeltamahan.
Kulki kujat, tiet vaelsi, samoeli suot sumeat.
Etsi sydänkäpyänsä.
Rakkaus ohjana äidin, lämmin sydän saattajana.
Saapui vihdoin kylään suureen, joutui pariin laajan joukon.
— ”Missä on mun lapsoseni, kussa sydänkäpyseni?”
Ihme! Kumma! Kuuluu niinkuin suuri soitto, uuden ajan aamu
laulu :
”— Täällä on sun lapsosesi, täällä sydänkäpysesi kera suuren siskolauman, parissa valoisan joukon. Kulkee sinun lapsosesi, kulkee koh
den uutta aikaa, kohden suurta ihmisyyttä, uuden ajan aseet käessä,
uuden ajan aatteet yllä, silmissänsä voiton varmuus, sielussa jumalten
tuli!”
Jo laukesi lauluun sielu, iloon liekehti äidin sydän. Suli suru, häi
pyi tuska, pakenivat mustat muistot.
Laine roiskii kotirantaan, tuuli soittaa suurta virttä, uuden ajan
aamuvirttä.
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