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Ehdotus Säännöiksi Maria-yhdistyksen Kodille iäk-
käitä naispalvelijoita varten.

1 §. Kodin tarkoituksena on iäkkäille, Helsingin
kuntaan kuuluville naispalvelijoille huokeasta mak-
susta tahi ilmaiseksi antaa asuntoa ja hoitoa sekä,
jos varat sitä sallivat, ravintoakin.

2 §. Kodin asioita hoitaa yhdistyksen keskuu-
desta ja sen vuosikokouksessa valittu johtokunta,
johon kuuluu 7 jäsentä, jotka keskuudestaan valitse-
vat puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut tar-
peelliset virkailijat. Johtokunta on päätöksenvoipa
5 jäsenen ollessa läsnä. Äänten ollessa tasan ratkai-
see puheenjohtajan ääni. Johtokunta kokoontuu pu-
heenjohtajan kutsumuksesta.

Kodilla ja yhdistyksen Majatalolla työtä etsiviä
naisia varten voipi olla yhteinen johtokunta; niillä
tulee kuitenkin olla eri kirjanpito.

3§. Järjestystä ja taloutta Kodissa hoitaa joh-
tokunnan asettama johtajatar, jonka tulee noudattaa
johtokunnan hänelle antamia ohjeita. Kodin hoido-
kasten tulee ehdottamasti totella johtajatarta, jonka
ohessa hänellä on Palkkaussäännössä myönnetty isän-
tävalta Kodin palvelukseen ehkä otettuihin palkollisiin
nähden.

4 §. TullaksensaKotiin vastaanotetuksi on siitä
annettava kirjallinen hakemus johtokunnalle ja vaa-
ditaan hakijalta että hän:

a) toimentuloansa varten tarvitsee apua;
o) on täyttänyt 55 ikävuotta;
c) ei ole kivuloisuudesta kykenemätön hoita-

maan itseään eikä sairasta semmoista tautia,
joka saattaa vaikuttaa häiritsevästi yhdessä-
oloon muitten kanssa, joka on hakijan todis-
tettava lääkärintodistuksella;



d) antaa papinkirjan sekä tuopi esiin päästökir-
joja tahi muita todistuksia siitä että hän on
elämältään kunniallinen jamuuten ansiollinen
Kotiin otettavaksi;

e) uskollisesti palvellut vähintään 10 vuotta Hel-
singin kunnassa ja niistä vähintään 5 vuotta
samassa perheessä;

f) voi asettaa vakuutta vuosimaksun suoritta-
misesta, jos semmoinen maksu kysymykseen
tulee, sekä että hän saattaa kustantaa niitä
elintarpeita, joita ei Koti ota täyttä äksensä.

Useammista hakijoista otetaan se, jonka johto-
kunta harkitsee olevan enimmin Kodin hoidon tar-
peessa.

Jos on erittäin säälittäviä seikkoja, myönnettä-
köön poikkeusta jostakin tässä säädetyistä ehdoista,
kuin myös siitä 1 §:n määräyksestä että hakijan pitää
kuulua Helsingin kuntaan.

s§. Jos jokuKotiin otetuista henkilöistä muuttu-
neitten taloudellisten olojen takia ei enää ole kat-
sottava semmoiseksi, joka on Kodin hoidon tarpeessa,
taikka muuten huomataan ansaitsemattomaksi sinne
jäämään, tulee johtokunnan käskeä hänen muuttaa
pois johtokunnan määräämänä aikana.

6§. Hoidokkaan maksu Kodille lasketaan vuo-
delta taikka suoritetaan kerran kaikkiaan. Maksu-
ehdot määrää johtokunta. Jos ent. isäntäväki tahi
muu henkilö ottaa suorittaaksensa vuosimaksun Kotiin
otetun hoidokkaan puolesta, tulee Johtokunnan siitä
vaatia kirjallinen sitoumus.

7§. Jos hoidokas sairastuu, on johtokunnan
asiana määrätä, saako hän jäädä Kotiin. Ellei sitä
voida sallia, pitää johtokunta huolta että hän tulee
hoidetuksi Kodin ulkopuolella, kuitenkin ilman vel-
vollisuutta Kodille vastata semmoisen sairaanhoidon
kustannuksesta, suuremmalla määrällä kuin mitä suori-



tetusta vuosimaksusta tahi kerran kaikkiaan suoritetun
maksun korosta saattaa johtokunnan hallussa olla.

B§. Hoidokkaan kuoltua saa hänen perillisensä
tahi oikeudenomistajansa vainajan jälkeen jääneet ta-
varat ja ovat nämät 3 kuukauden kuluessa Kodista
noudettavat. Jos kuitenkin vainaja oli velassa Kodille
tahi jos Koti oli suorittanut hautauskulungit, ovat
nämät kulut ensisijassa vainajan jäämistöstä kor-
vattavat.

9 §. Kodin hoidokkaat ovat velvolliset antautu-
maan niitten määräysten alaisiksi, joitanämät säännöt
ja Johtokunnan laatimat Kodin järjestyssäännöt si-
sältävät. Näistä säännöistä ja järjestyssäännöistätulee
jokaisen hoidokkaan saada yksi kappale.
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Stadgar för Mariaföreningens Hem för ålderstigna
tjenarinnor.

§ 1. Hemmet har till ändamål att åt ålder-
stigna tjenarinnor tillhörande Helsingfors kommun,
mot lindrig eller ingen afgift erbjuda bostad och vård,
samt om tillgångarna det medgifva, äfven kost.

§2. Hemmets angelägenheter handhafvas af
en inom föreningen på föreningens årsmöte vald di-
rektion bestående af sju (7) ledamöter, hvilka sig
emellan utse ordförande, viceordförande och öfriga
nödiga funktionärer. Fem (5) ledamöter äro beslut-
fört antal. Vid lika röstetal afgör ordförandens röst.
Direktionen sammanträder på kallelse af ordföranden.

§3. Närmaste tillsyn öfver ordningen och eko-
nomin inom Hemmet, handhafves af en af direktionen
tillsatt föreståndarinna, hvilken har att ställa sig till
efterrättelse de instruktioner henne af direktionen
meddelas. Föreståndarinnan bör af Hemmets skydds-
Ungar ovillkorligen åtlydas, hvarjemte hon utöfvar
den i legostadgan medgifna husbonderätt öfver inom
Hemmet möjligen anställd tjenstepersonal.

§ 4. Ansökan om inträde i Hemmet göres skrift-
ligen hos direktionen.

För att vinna inträde erfordras att den sökande:
a) är för sin bergning i behof af understöd;
b) uppnått 55 års ålder;
c) icke är af sjuklighet oförmögen att vårda sig

sjelf, samt icke lider af sådan sjukdom som
kan störande inverka på sammanlefnaden
med andra personer, hvilket den sökande
eger genom läkareintyg styrka;

d) inlemnar prestbetyg samt kan förete orlofs-
sedlar eller andra intyg öfver att hon är till
lefvernet ärlig och annars förtjent att i Hem-
met intagas;



e) med trohet tjenat minst tio (10) år inom Hel-
singfors kommun och deraf minst fem (5) år
inom samma familj.

f) kan ställa säkerhet för erläggande af årsaf-
gift, i fall sådan ifrågakommer, äfvensom att
hon kan bestrida de nödtorftiga lefnadsbehof,
som Hemmet icke ikläder sig att fylla.

Bland flere inträdessökande intages den, som
enligt direktionens bepröfvande anses mest i behof
af Hemmets vård.

Derest synnerligen ömmande omständigheter
förekomma må undantag medgifvas från ett eller
annat af här stadgade vilkor, äfvensom från be-
stämmelsen i § 1 att sökande skall tillhöra Helsing-
fors kommun.

§ 5. Skulle någon af de i Hemmet intagna
personerna genom förändrade ekonomiska förhållan-
den icke vidare böra räknas till dem som enligt § 4
mom. a. är i behof af understöd eller eljest befinnas
ovärdig att der få qvarstanna, eger direktionen att
sådan person till afflyttning uppsäga på tid som af
direktionen bestämmes.

§ 6. Skyddslings afgift till Hemmet beräknas
per år, eller erlägges engång för alla. Betalnings-
vilkoren fastställas af direktionen. Ikläder sig f. d.
husbondefolk eller annan person erläggandet af års-
afgiften för skyddsling inom Hemmet bör direktionen
deröfver fordra skriftlig förbindelse.

§ 7. Drabbas skyddsling af sjukdom, ankommer
på direktionen om hon kan i Hemmet qvarstå. Kan
detta icke tillåtas, drager direktionen försorg om att
henne beredes vård utom Hemmet, dock utan skyldig-
het för Hemmet att ansvara för kostnaden af sådan
sjukvård med större belopp än hvad af inbetalad års-
afgiffc eller af räntan af inbetalad afgift en gång för
alla, hos direktionen möjligen kan innestå.



§ 9. Hemmets skyddslingar äro pliktiga att
underkasta sig de bestämmelser dessa stadgar och de
af direktionen ytterligare utfärdade ordningsreglerna
för Hemmet innehålla. Hvarje skyddsling bör af
stadgar och ordningsregler erhålla ett exemplar.

§ 8. Vid skyddslings dödsfall har arfvinge eller
rättsinnehafvare att utbekomma den aflidnas tillhörig-
heter och böra desamma inom tre (3) månader från
Hemmet afhemtas. Skulle dock den afiidna stå i nå-
gon gäld till Hemmet, eller detsamma nödgats för-
skjuta begrafningskostnaderna, skola dessa umgälder
i främsta rummet från den aflidnas qvarlåtenskap
betäckas.


