
Maria-yhdistyksen
Säännöt.

1 §. Yhdistyksen tarkoituksena on yh-
distää kaikkiin yhteiskunnan luokkiin kuu-
luvia naisia yhteiseen työhön nuorten naisten
kohottamiseksi siveellisessä ja tiedollisessa
suhteessa sekä heidän taloudellisen asemansa
parantamiseksi.

2 §. Tätä tarkoitustaan yhdistys koettaa
saavuttaa useammalla tavalla:

huoneus pidetään avoinna, jossanuoret
naiset saattavat viettää iltansa hyödylli-
sellä ja miellyttävällä tavalla;

tähän huoneukseen yhdistetään kirjasto;
sairas- ja apukassa erinäisellä hallin-

nolla pannaan toimeen;
tarpeen ja yhdistyksen varain mukaan

pannaan toimeen oppijaksoja kaunokir-
joituksessa, luvunlaskussa, kielissä, om-
pelussa ja muissa hyödyllisissä aineissa
sekä ompelu-yhdistyksiä, näitä viime-
mainittuja myöskin yhdistyksen ulko-
puolella olevia naisia varten;

edelleen asettaa yhdistys tulevaisuuden
tarkoitusperäksi kodin hankkimisentyötä
etsiville naisille.

3 §. Yhdistyksessä osalliset ovat joko
perustajia taikka jäseniä.

4 §. Perustajat suorittavat vähintään vii-
den (5) markan vuosimaksun ja valitsevat
yhdistyksen toimikunnan ja kaksi tililas-



kujen tarkastajaa. Toimikunta valitaan va-
kinaisessa kuukauskokouksessa lähinnä ennen
vuosikokousta.

5 §. Jäseneksi yhdistykseen otetaan toi-
mikunnan tutkinnon mukaan jokainen hyvä-
maineinen nainen, joka on päässyt 16 vuoden
ikään ja maksaa yhden (I) markan vuosi-
maksun sekä niinikään vuosittain apukassaan
yhden (1) markan.

6 §. Jäsenellä on vapaa pääsy yhdistyk-
sen seurustelukokouksiin, lukuhuoneesen j.
n. e. ja oikeus nauttia kaikkia niitä etuja,
joita yhdistys saattaa tarjota.

7§. Yhdistyksen sunnuntai-teeiltamiin
pääsevät myöskin ulkopuolella yhdistystä ole-
vat naiset vieraiksi. Nämät eivät suorita
mitään maksua.

8 §. Yhdistyksen asioita johtaa toimi-
kunta, jossa on yhdeksän (9) yhdeksi vuodeksi
valittua jäsentä. Eroava jäsen voidaan uudes-
taan valita. Toimikunta saa täydentää it-
sensä siksikun uusi vaali on tapahtunut ensi-
tulevassa vakinaisessa kuukauskokouksessa,
ja on päätöksenvoipa kun vähintään viisi
(5) jäsentä on läsnä. Kysymykset ratkais-
taan yksinkertaisella äänten-enemmyydellä ja
jos äänet jakaantuvattasan, ratkaisee puheen-
johtajan ääni.

9 §. Toimikunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sih-
teerin ja kassanhoitajan, sekä yhdistyksen
jäsenistä niin monta henkilöä, kuin tarvitaan
eri toiminnan-aloilla. Toimikunta saa tarvit-
taessa asettaa valiokuntia erityisten kysymys-
ten käyttämistä varten. Puheenjohtajan



asiana on tarvittaissa kutsua toimikunta
kokoon.

10 §. Perustajat f kokoontuvat vakinai-
seen kokoukseen ensimmäisenä maanantaina
joka kuukaudessa, jolloin päivystäjät siksi
kuukaudeksi valitaan sekä toimikunnan tahi
yhdistyksen esiintuomia ehdotuksia käsi-
tellään.

11 §. Yhdistys kokoontuu vuosikokouk-
seen Maaliskuussa, jolloinvuosikertomus lue-
taan ja tilintarkastajat antavat kertomuksen
kassanhoidosta.

12 §. Muutosta näihin sääntöihin saat-
taa kukin s'yhdistyksen jäsen ehdottaa, mutta
ehdotuksen täytyy olla toimikunalle annet-
tuna Joulukuun kuluessa, voidakseen sen tar-
kastamana ja sen lausunnolla varustettuna
tulla Helmikuulla pidettävässä \vakinaisessa
kokouksessaratkaistavaksi esitetyksi. Semmoi-
sessa tapauksessa vaaditaan päätöksen voi-
maan pääsemiseksi vähintään a/s osaa läsnä
olevien äänistä.



Maria-yhdistyksen sairas- ja apukassan
SääxLZiöt,

1 §. Sairas- ja apukassan tarkoitus on
auttaa Maria-yhdistyksen jäseniä sairaudessa
ja satunnaisessa varattomuudessa.

2 §. Sairas- ja apukassan kokoon saa-
miseksi käytetään seuraavat varat;

a) yhdistyksen sääntöjen s:ssä § kul-
takin jäseneltä määrätty 1 markan
vuosimaksu;

b) 10 prosenttia vuosittain perusta-
jien vuosimaksuista;

c) mahdolliset satunnaiset lahjat.
3 §. Nämät varat pannaan varmaan

pankkiin korkoa kasvamaan.
4 §. Kassaa hoitaa johtokunta, jossa on

kolme (3) jäsentä. Niin pian kuin apurahan
anto alkaa, lisätään jäsenten lukumäärä vii-
deksi (s:ksi) ja valitaan kolme (3) vara-
jäsentä.

5 §. Johtokunta sekä varajäsenet ja
tilintarkastajat valitaan vuodeksi vakinaisessa
kokouksessa Helmikuulla Eroava jäsen voi-
daan uudestaan valita. Johtokunta ja tilin-
tarkastajat antavat vuosikokouksessa kerto-
muksensa.

6§. Johtokunta valitsee keskuudestaan
toimenpanevan johtajattaren, joka hoitaa kas-
san tilit, toimittaa rahat pankkiin pantavaksi-
pa sieltä otettavaksi, suorittaa kaikki mak-
sut, sekä kutsuu johtokunnan kokouksiin.



7 §. Apurahan pyyntö voidaan ilmoittaa
jokaiselle johtokunnan jäsenelle, mutta aino-
astaan johtokunta kokonaisuudessaan voi
päättää apurahan antamisesta.

8 §. Apurahoja älköön annettako ennen-
kuin pääoma on kasvanut yhteen tuhanteen
(1,000) markkaan, eikä saa muuta kuin kor-
koja käyttää.

9 §. Jäsen ei voi saada apurahaa enem-
män kuin viisitoista (15) markkaa yhtenä
vuonna, ennenkuin pääoma on kasvanut kah-
teen tuhanteen (2,000) markkaan taikka
enempään.

10 §. Semmoisessa sairaudessa, joka on
kestänyt vähemmän ajan kuin kolme vuoro-
kautta, ei anneta mitään sairas-apua.

11 §. Johtokunnalla on oikeus vaatia
lääkärin todistusta, jos niin tarpeelliseksi
katsotaan.

12 §. Kun satunnaisessa varattomuu-
dessa apua pyydetään, tulee johtokunnan huo-
lellisesti tiedustaa sen syitä, voidaksensa tie-
tää, ansaitseeko pyytäjä apurahaa.

13 §. Muutosta näihin sääntöihin saat-
taa kukin yhdistyksen jäsen ehdottaa, mutta
ehdotus olkoon johtokunnalle annettu ennen
Joulukuun kuluttua, voidakseen sen tarkasta-
mana ja sen lausunnolla varustettuna tulla
Helmikuulla pidettävässä kokouksessa ratkais-
tavaksi esitetyksi. Semmoisessa tapauksessa
vaaditaan päätöksen voimaan pääsemiseksi
vähintään 2/ g osaa läsnäolevien äänistä.

Helsingissä, HufVudstadsbladin kirjapainossa, 1887



Stadgar
för

Mariaföreningen.
§ 1. Föreningens syftemål är att förena

qvinnor af alla samhällsklasser till samverkan
för unga qvinnors höjande i sedligt och in-
tellektuelt afseende samt för förbättrande af
deras ekonomiska ställning.

§ 2. Detta sitt ändamål söker förenin-
gen uppnå på åtskilliga sätt:

en lokal hålles öppen, der unga qvin-
nor kunna tillbringa sin afton på ett
nyttigt och angenämt sätt;

med denna lokal förenas ett bibliotek ;

en sjuk- och hjelpkassa med särskild
förvaltning inrättas;

i mån af behof och beroende af för-
eningens tillgångar inrättas kurser i
skönskrifning, räkning, språk, sömnad
och andra nyttiga ämnen samt syföre-
ningar, dessa sistnämnda äfven för ut-
om föreningen stående qvinnor;

vidare uppställer föreningen som ett
framtidsmål anskaffandet af ett hem
för arbetssökande qvinnor.

§ 3. Föreningéu. består af stiftare och
medlemmar.

§ 4. Stiftarene betala en årsafgift af
minst fem (5) mark och välja styrelse för
föreningen samt tvenne revisorer. Styrelsen
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väljes på ordinarie månadsmötet näst före
årsmötet.

§ 5. Till medlem i föreningen intages
efter styrelsens bepröfvande hvarje välfräjdad
qvinna, som uppnått 16 års ålder och beta-
lar en afgift af en (1) mark samt en (1)
mark årligen till hjelpkassan.

§ 6. Medlem har fritt tillträde till fö-
reningens samqväm, läsrum etc. etc. och rät-
tighet att åtnjuta alla de förmåner, förenin-
gen har att erbjuda.

§ 7. Till föreningens söndagstéaftnar
hafva äfven utom föreningen stående qvinnor
tillträde såsom gäster. Dessa betala ingen
afgift.

§ 8. Föreningens angelägenheter ledas
af en styrelse, bestående af nio (9) ledamö-
ter, valda på ett år. Afgående ledamot kan
återväljas. Styrelsen äger att komplettera
sig sjelf tills nytt val har skett vid nästa
ordinarie månadsmöte och är beslutför då
minst fem (5) ledamöter äro närvarande.
Frågor afgöras efter enkel röstöfvervigt med
ordförandens utslagsröst vid lika röstetal.

§ 9. Styrelsen utser inom sig ordförande,
viceordförande, sekreterare och kassaförval-
tare samt inom föreningen det antal perso-
ner, som erfordras för att biträda vid de olika
verksamhetsgrenarne. Styrelsen äger rättig-
het att tillsätta utskott för särskilda frå-
gors behandlande. Ordföranden äger att vid
behof sammankalla styrelsen till möte.

§ 10. Stiftarene sammanträda till ordi-
narie möte första måndagen i hvarje månad,
då dejourer för månaden utses samt af sty-



relsen eller föreningen väckta förslag be-
handlas.

§ 11. Föreningen sammanträder till års-
möte inom Mars månad, då årsberättelsen
uppläses och revisorerna afgifva redovisning
öfver kassaförvaltningen.

§ 12. Förändring af dessa stadgar kan
föreslås af hvarje föreningsledamot, men för-
slaget måste vara till styrelsen inlemnadt
inom December månad, för att kunna, af
henne granskadt och med hennes utlåtande
försedt, på ordinarie möte i Februari må-
nad framläggas till afgörande. I sådant fall
fordras för besluts giltighet minst 2/3 af de
närvarandes röster.



Stadgar

Mariaföreningens sjuk- och hjelpkassa.
§ 1. Sjuk- och hjelpkassans ändamål är

att bistå Mariaföreningens medlemmar under
sjukdom och tillfälligt ekonomiskt betryck.

§ 2. Sjuk- och hjelpkassan bildas af föl-
jande medel:

a) den i § 5 af föreningens stadgar
för hvarje medlem faststälda årsafgiften
af en (1) mark.

b) af stiftames årsafgifter ett årligt
afdrag af 10 procent.

c) möjliga tillfälliga gåfvor.
§ 3. Dessa medel böra förräntas i säker

bank,
§ 4. Kassan förvaltas af en direktion,

bestående af tre (3) ledamöter, hvilkas an-
tal ökas till fem (5) jemte tre (3) supleanter,
såsnart utdelning af understöd vidtar.

§ 5. Direktionen jemte suppleanter och
revisorer väljas på ordinarie mötet i Febru-
ari för ett år. Återval kan ske. Direktio-
nen och revisorerna afgifva på föreningens
årsmöte sina berättelser.

§ 6. Direktionen utser inom sig en verk-
ställande direktris, som för kassans räken-
skaper, ombesörjer insättning och uttagning
af medel i bank, verkställer alla utbetalnin-
gar samt sammankallar direktionen till möten.



§ 7. Anhållan om understöd kan göras
hos hvarje direktionsmedlem, men endast di-
rektionen i dess helhet kan afgöra om un-
derstödens utbetalning.

§ 8. Utdelning af understöd må ej ske
förrän kapitalet stigit till ett tusen (1000)
mark och får aldrig annat än räntan använ-
das.

§ 9. Medlem kan ej komma i åtnjutande
af understöd till högre belopp än femton (15)
mark under ett år, förrän kapitalet stigit till
två tusen (2000) mark och derutöfver.

§ 10. Vid sjukdom, som varat kortare
tid än tre dygn, utges ingen sjukhjelp.

§ 11. Direktionen har rätt att fordra
läkareintyg om så anses nödigt.

§ 12. Då anhållan göres om hjelp vid
tillfälligt ekonomiskt betryck, bör direktionen
sorgfälligt taga reda på orsakerna dertill, för
att utröna om den sökande gjort sig förtjent
af understöd.

§ 13. Ändring af dessa stadgar kan före-
slås af hvarje föreningsledamot, men försla-
get måste vara till direktionen inlemnadt
inom December månad, för att kunna, aJL
henne granskadt och med hennes utlåtande

på ordinarie mötet i Februari fram-
läggas till afgörande. I sådant fall fordras
för besluts giltighet minst 2/3 af de närvaran-
des röster.

Helsingfors, Hufvudstadsbladets tryckeri 1887.


