
Esitelmä Pohjoismaiden Emäntäliiton kongressissa Helsingissä 17. 5. 1939.

Miten yhteiskunta avustaa sitä työtä, jota tehdään
Tanskan Emäntäyhdistyksissä.

tanskan IZmäntäliitolla on nyt 110 paikal-
lisvndistvstä, ja Ben jäsenluku on runBaaBti
18.000.

Onjelmanamme on kuten muiBsakin pon-
joismaisBa tvöBkennellä kodin aBian nvväkBi M
valmentaa naisia neidän tärkeinin ja vastuun-
alaisiin tentäviinsä kodissa.

Olemme noin kahtena ja puolena viime
vuonna pitäneet

1,261 MBenten IlokouBt2,,
1,363 navaintoesitvstilaisuutta

735 opintollurBBi2.
710 esitelmää,
118 näyttelyä, m.m. yhden suuren koko

maata käsittäneen näyttelyn,

10 emäntäpäivää,
n. 30 meijerituotteitten mainostustilaisuutta

— ja kaikkea tätä on käynyt katsomassa noin
400,000 henkilöä.

Kun aloitan mainitsemalla nämä pienen
maamme oloissa perin suuret luvut — sekä
siitä, mitä on suoritettu, että osanottajin M
läsnäoliMin runsaudesta — niin teen sen osakÄ

osoittaakseni laille, miten suuresti tvotamme
narrastetaan, j osaksi samalla väliän selit-
täakseni, mitenkä olemme talou6elliB6Bti kyen-

neet niin palhoon niillä vänillä varoilla, joita
tanskan Nmäntäliitolla itsellään on.

lällöin olemme voineet turvautua vnteis-
kunnan apuun ja sen mvötämielisvvcien M toi-
menpiteitten turvin 3aaneet suoritetuksi sen
kaiken, mikä on ongelmassamme, mutta minkä
suorittamiseen itsellämme ei ole varoja.

Lräänä onjelmamme pääkontana on val-
mentaa naisia kodin käytännöllisiin ja talous-
tentäviin Ben vakaumuksen mukaisesti, että
tämä ala vaatii nvvin järjestettyä ja perusteel-
lista opetuBta samoin kuin kaikki muu ansio-
työ — olemme sentänden muun muassa perus-
taneet Marttaliittomme, jotka työskentelevät

antamalla 3-vuotista käytännöllistä kotinar-
joittelua, mitä täydentää 3-vuotinen tietopuo-
linen ilta- tai iltapäiväkoulutus, ja lopuksi on
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tutkinto sekä annetaan todistus kokeitten suo-
rittamisesta. — Meillä on nyt 16 Marttaliittoa
ja näillä 601 oppilasta. Eri opintokursseilla ja
eri havaintoesitystilaisuuksissa opetamme
osaksi perheenäideille, osaksi nuorille tytöille
uusia ravinto-opin teorioita, lapsenhoitoa, ta-
loustiedettä ja terveydenhoitoa. Saadaksem-
me varoja näitä kaikkinaisia kustannuksiltaan
kalliita opintokursseja varten käytämme hy-
väksemme Tanskan 11. 5. 1935 säädettyä ilta-
koululakia, jonka nojalla voidaan antaa avus-
tusta naisten kotitehtävien opettamiseen kou-
lupakko-ikää vanhemmille — mutta ehtona on,
että jokaisessa ryhmässä on vähintään 10 op-
pilasta ja että opetus on käsittänyt vähintään
20 tuntia. Avustus annetaan opettajanpalk-
kioavustuksena (1,95 kruunua tunnilta) ja toi-
meenpanoavustuksena (60 %, joka jaetaan 10
vuodeksi). Talousvuonna —39 on täten
myönnetty 555,000 kruunua — siitä huomat-
tava osa kotitalouden opetukseen. 5 a 10 kruu-
nun määrärahalla oppilasta kohden voimme
tällä tavoin järjestää useimmat opintokurs-
simme kuntain ja valtion avustuksen turvin —

myöskin Marttaliittomme sisältyvät tämän lain
piiriin.

?erlieenäicieille voidaan samoin järjestää
opintokursseja tämän lain nojalla — joko vii-
koittain aina erällään 3-tuntiBena opetuksena
— tai kerran KuukaudesBa opintopiirinä tai
navaintoeBitvkBinä, ja ne voivat käsittää koti-
taloustyötä ja talousoppia, terveellistä ruoka-
järjestystä, kouluruokaa, ravintojärjestvsoppia
ja muuta samanlaista.

laman iltakoululain mukainen opetus voi-
ciaan antaa

a) luokkaopetuksena (missä nuoneistosza

b) perheopetuksena (siihen vaaditaan ope-
tuskeittiö);

e» rvnmäopetukBena (voi tapantua vkBitvis-
kodeissa, seurataloissa ja vastaavanlai-



Havaintoesitvstemme toimeenpanijoina käy-

tämme neuvojia, joilla on kiinteä palkka —

mutta sitä varten voimme saada valtiolta avus-
tusta 5U ?i> palkkaus- ja matkamenoihin sekä
25 A, toimistokuluihin. — tanskan 2mäntälii-
tolla on tällä hetkellä 2 neuvojaa ja yhteistoi-
minnassa olevien tanskan kotitalousvhdistvs-
ten kanssa vnteisenä 1 neuvoja, joka johtaa
Zorön Koe- ja tutkimusladoratooriota, missä
tarkastetaan tehdasvalmiste-tuotteita ja missä
jäsenet voivat ilmaiseksi tutkituttaa tuotteen
tai toisen, josta ne eivät ole varmoja, mitä se
sisältää. — lisäksi on aikomus suorittaa koko
joukko uusia tavarantutkimuksia ja manclol-
lisesti kotitalousvälinekokeita.

Vuonna 1935, toukokuun 11 päivänä, valtio
useitten kotitalousjärjestojen aloitteesta pe-
rusti sisäasiainministeriön alaisen Valtion koti-
talousneuvoston.

Neuvoston muodostaa 9 jäsentä, jotka sisä-
asiainministeriä määrää, samoin kuin se ni-
mittää puheenjohtajan.

5 neuvoston jäsentä nimitetään 5 kotitalous-
järjestön (niiden joukossa tanskan Emäntä-
liiton) ehdottamina, lisäksi on tervevdennoi-

oltava edustettuna.
Neuvostoon liittyy siliteeristö, jonka jonta-

jalla pitää olla kotitalousteknillinen koulutus.
3 alkuvuonna valtionapu oli 2UMU kruunua

vuosittain, 1938 laki tarkistettiin ja uudistet-
tiin vuoteen 1942 kestäväksi, ja valtionapu
määrätään nyt vuotuisen talouslain vntevdessä,
1938 myönnettiin siten 3N,NU<) kruunua, ja tänä
vuonna saamme vielä lisää avustusta neuvos-
ton toimintaa varten.

Valtion kotitalousneuvostolla on 3 toimisto-
huonetta käsittävä huoneisto Xööpennami-
nassa 11.
jana on rouva Karen Lraae. Neuvoston päi-
vittäisen työn suorittavat sen sihteeri, neiti
Ltoumann, ja hänen apunaan 2 kotitalous-
opettajaa ja polvtekniikan kand. rouva Wille

sekä toimistoapulainen.

Kerran kuukaudessa ilmestyy painettu opas-
julkaisu MeddelelBer" — Ammatillisia

Neuvosto on koonnut joukon ammattikirjal-
lisuutta ja ammattilehtiä.

naita täysin kelvollista päivällistä.

loisia koteja.

pullojen sulkemismenetelmiä.

uuneissa.

tilit.

Kemiallisia säilömiskokeita.

tiedonantoja — jonka saa tilata 1,50 kruunun
vuosimaksusta.

Nämä Tiedonannot toimitetaan niin, että
niitä kykenee lukemaan jokainen harrastunut
perheenäiti, ja niissä koetetaan ottaa käsitel-
täviksi ajankohtaisia ja tärkeitä aiheita myös
ammattisivistyksen saaneita lukijoita silmällä
pitäen. Kotitaloudelliset ammattilehtemme
painattavat palstoilleen näitä tiedonantoja, ja
päivälehdet julkaisevat niitä suurin määrin,
niin että nämä ammatilliset valistustiedot le-
viävät kautta koko maan.

Nadiolähetvkset ovat samoin tärkeänä teki-
jänä valistustoiminnassamme ja käsittelevät
sekä ajankohtaisia että käytännöllisiä per-
neenäideille tärkeitä kysymyksiä ja yleisiä va-
listavia aineita kotitalousalalta.

Neuvosto on lisäksi julkaissut sarjan lento-
kirjasia — muiden muassa seuraavat!

1) 12 huokeata, mutta ravitsevaisuuden kan-

2) Hedelmien ja vihannesten ravintomerki-
tvs — erityisesti silmällä pitäen pienitu-

Näitä kanta lentokirjasta on levitetty noin
200,000 kappaletta, ja työttömyyskassat, kun-
nanvaltuustot ja muut samanlaiset ovat tilan-
neet suuret määrät näitä lentokirjasia levitet-
taviksi.

Lisäksi on julkaistu joukko radioesitelmiä
lentokirjasina samoin kuin sarja esitelmiä ta-
varaopista, jotka käsittelevät: linaa, siipikar-
jaa, kalaa, juustoa ja leipää — näillä esitel-
millä oli nimenä "ostoksilla perheenäidin
kanssa".

Erikoispainoksina on sitäpaitsi julkaistu!
Hedelmämehun valmistukokeita ja menu-

Kokeita säilykkeiden keittämisestä kaasu-

484 tanskalaisen työläisperheen kotitalous-

Xotitalousjärjestojen ruokatutkimuksia.

Neuvoston työ on menneinä vuosina ollut hy-

vin monipuolista, ja voin mainita nimeltä —

jotta en tekisi esitvstäni liian pitkäksi — ne
eri päärvnmät, joikin työ jakaantuu -



1) ValiBtuBtvö,
2) Propaganda terveellisen ravinnon puo-

lestä sitä koskevien käytännöllisten
onjeitten länettäminen.

3> taloudenpidon taloustieteellisen perustan
tutkiininen.

4> taloudenpidon työmuotojen järkiperäis-
tvttäminen.

5) tavaralaatujen tutkiininen.
6> Neuvostolle länetettvjen endotusten v,m,s.

käsittely.

tänä vuonna panimme alulle nvvin tärkeän
asian, Ben, että rvndvtään suorittamaan ra-
vintotutkiinuksia vnteistvössä tervevdennoi-
tonallituksen kanssa, jotta saataisiin luoduksi
asiallinen perusta sen vaikutuksen määräämi-
seksi, mikä ravinnolla on kansanterveyteen.

Näitä ravintotutkimuksia tulevat jontamaan
lääkärit ja kotitalousopettajat, eivätkä ne kä-
-Bitä vain väestön jokapäiväisen ruoan tutki-
mista, vaan invöskin tutkitaan mainitun ruoan
nauttijain ravitsemustila.

tarkoituksena on tutkia eri väestörvnmiä
kutakuinkin samankaltaiselta taloustasolta —

mutta tämä tvä, joka on ylen määrin tarpeen
vaatima meiciän aikanamme ja joka olisi pitä-
nyt aloittaa jo kauan sitten, maksaa paljon ra-
naa — toistaiBekBi on varlsderg-säätiästä an-
nettu 3N,111)N kruunun avustus ja talousvalio-
kunta antanut samanlaisen summan, niin että
voimme rvntvä tvänön ja toivomme, että tar-
peelliset varat voidaan saada sitä mukaa kuin
työ edistyy — niin että tociella pääsemme sei-
ville siitä, millaista inmisen oikean ravinnon
on oltava, jotta nänestä tulisi terve ja elämän-
kelpoinen vksiiö.

Neuvosto pitää lain mukaan vänintään 6
kokousta vuodessa, ja niissä eri järjestöt voi-
vat päästä vaikuttamaan ja määrätä työn

suuntaviivat ja ottaa kulloinkin tärkeät tentä-
vät käsiteltäviksi.

Neuvostolla on tällä netkellä 19 tvävaliokun-
taa, ja se on edustettuna 111 toimikunnassa ja
valiokunnassa.

Voin käyttää valtion talou3neuvoBtosta sel-
laista vertauskuvaa, että sen on toimittava
eräänlaisena muuntajana — 8e kokoaa kaikki
tänän mennessä kotitalouden alalla suoritetut

eri tutkimukset, kokeet ja saadut kokemukset,

ja senjälkeen se levittää ne — tiivistetyssä ja
selvennetyssä muodossa — kaikkiin Tanskan
koteihin sekä näiden että yhteiskunnan hyö-
dyksi.

Luurin kokonaispiirtein voin sanoa, että sen
avun ja narrastuksen, jota vnteiskunta nyt ai-
kaa osoittaa kotitaloustyölle, aikaansaajina ja
perustana ovat olleet ne vaatimukset, joita ko-
tia narrastavat naiset vuosien mittaan ovat
esittäneet — mutta sillä työllä ja niillä laeilla,
jotka vänitellen ovat saaneet niistä alkunsa, on
määrätyssä mitassa ollut satunnaisuuksien lei-
ma, ja ne ovat najaantuneet niin monelle
alalle — kuten esiin, monet kokeet tai muut
samanlaiset, jotka olisi voitu ratkaista vndessä
paikassa, samanaikaisesti suoritettiin useissa
paikoissa — niin että nukattiin aikaa, rallaa ja

voimia ja puuttui sisäistä vntenäisvvttä tai
manäollisuuksia siinen, että tulokset olisivat
koituneet kaikkien kotien tietoon — «e pitää
paikkansa, olipa kysymys opetusoloista — tut-
kimustyöstä — koetoiminnasta ja niin ecies-
päin.

Itämän tajusivat naizet jo vuosia takaperin
— ne länettivät esityksiä, että oli asetettava
toimikunta käsittelemään kotitalouson^elmia
— se kumma tapantuikin, ja tämä toimikunta
esitti mietinnönkin — sitten siitä ei ole kuulu-
nut niiskandustakaan!

1935 sitten joukko kotitaloutta narrastavia
järjestöjä itse laati mietinnön, jossa ponÄittiin
pääasiallisesti kotitalousopetusta ja perneenäi-
tien ja neiciän apulaistensa suncietta — se lä-
netettiin perille — nerätti jonkin verran nuo-
miota ja lelitikeskustelua — mutta siirrettiin
sitten syrjään muiden mietintöjen joukkoon!

193? jälleen joukko järjestöjä piti yleisen ko-
kouksen aineena "Luurin
kunniatehtävämme — kotitvä" — ja tämä ko-
kous kenties muun muassa aineutti sen, että
pääministeri nuntikuussa 1938 endotti kotita-
louBtoimikunnan perustamista, ja nuomionar-
voinen on se perustelu, jonka pääministeri
eBitti:

"Lamaan aikaan kuin eri teitä on suotu eri-
näistä avustusta naisten opettamiseksi kodin-
noitoon ja sen vntevdessä oleviin tentäviin, ei



tähän mennessä ole ollut minkäänlaista koko-
naissuunnitelmaa sellaista opetustyötä varten,
ja samaten on puuttunut elin, joka voisi toi-
mia kokoavasti ja olla suunnittelemassa pu-
heenaolevaa työtä.

?erkeenäidin työllä on suuri vkteiBkunnalli-
nen merkitys, Ben suorittamisesta riippuu ko-
tien, laBten Ha perke-elämän koktalo, Ha sen-
tanden on kaikille etua Biitä, että naisilla nuo-
ruucleBBaan on tilaiBuuB 3aada opetuBta, H oka
on välttämätöntä Ben rinnalla, mitä kodit it3e
voivat antaa. IVlutta mvöB tunanÄlle niille
naiBille, Hotka elättävät itB6NBä työllä, on ope-
tuBoloilla M ravintoneuvonnalia eritviBen Buuri
inerkitvB, Ha tehtävä Bii3 on inonipuolinen Ha
päämääriltään moninainen.

Lentänden on päätetty aBettaa pääminiBte-
riön alainen toimikunta pontimaan mainittua
KvBvmvBtä Ha Buunnittelemaan toimintaa, H oka
Hontaa päämäärään.

toimikunta tulee toimimaan mukana niiden
määräranoHen HaoBBa, Hotka on ratkaiBtava eri
miniBterioiBsä: opetuBminiBteriöBBä, maanvilHe-
-IvBminiBteriöBBä, KauppaminiBteriöBBä, BiBä-
aBiainminiBteriöB3ä Ha 808iaalimini8teriö88ä,
Bekä tarpeen vaatieBBa eBittämään endotukBia
kotiapulasten Ha perneenäitien opettamiBta
tarkoittavan vnteiBelimen peruBtamiBeBta zekä
endotukBia, Hotka tarkoittavat tentävien H arki-
peräiBtä ratkaizemiBta Ailoin, kun on KvBvmvB
kouluponHaiBeBta opetuksena, ammattikou-
luiBta, kotitalouskouluista Ha niin edeBpäin Ha
86ntänden on mvöB otettava nuomioon ope-
tukBeen tarvittavien opettaH avoimien koulutus.

toimikunta Buunnitellaan muodoBtettavakBi
Hä3eniBtä, Hotka eduBtavat aBiaa länellä olevia
eri ministeriöitä Bekä BellaiBia laitokBia Ha vk-
diBtvkBiä Ha muita Bamantapaisia, H öiden toi-
minnalla on merkitystä täBBä KäBitellvllä
alalla ..,"

Kesäkuun 8 päivänä 1938 nimitettiin tänän
toimikuntaan 14 HäBentä sekä puneenHoktaHa,
lierra lääkintäHontaHa Ha 2 lainop-
pinutta sikteeriä.

tämä komitea on Bitten tvöBkennellvt Biinen
saakka, KunneB 8e tammikuun 13 päivänä 1939
antoi pääministerille perusteellisen mietintönsä

— Buorittaen erään komiteain tvöennätvksen
INaaBBamme.

Mietinnön on opetuBminiBteriö esittänyt val-
tiopäiville lakiekdotukBena, Ha Ben voi var-
masti odottaa tulevan KvväkBvtvk3i tänä
vuonna.

I,vnvin piirtein tainan inietinnön Buuntavii-
vat ovat seuraavat!

?eruBtuen KouluopetuBla>!iin, Hoka tulee voi-
maan vuonna 1947 Ha Honka mukaan kaikkien
tvttölaBten, ennenkuin ovat täyttäneet 14 vuot-
ta, on Baatava 2-vuotinen pakollinen kotita-
-louBopetus KouluiB3a — on Beurattu Bitä linHaa,
että koetetaan luoda etenevä KotitalouBkoulu-
tuB, niin että voidaan antaa kaikille naiBille,
Hotka Bitä kaluavat, tilaiBUUB ilmaiBeen koulu-
tukBeen KotitalouBalalla.

toimikunnan miel6Btä on tärkeintä Ha tar-
peelliÄnta, että koulupokHainen 08a kotita-
louBopetuBta Baadaan HärHeBtelmälliBekBi Ha
laaHennstukÄ — BiiB että mandolliBuuB Bellai-
«en opetukBen zeuraamiBeen on Baatava kaik-
kialla maaBBa, peruBtana lastenkouluHen koti-
tvöopetuB.

BellaiBen nuoriBonopetukBen HärHeBtäminen
Ha KävnniBBä pitäminen on niin laaHa tektävä,
että Ben vc>i Buorittaa vain valtio.

Koko KotitalouBopetuB on Buunniteltava niin,
että Biitä tulee vntenäinen Ha ediBtvBkelpoinen
— Bentänden ehdotetaan, että peruBtetaan
opetuBminiBteriön alainen neuvoa-antava
28iantuntiH a-valiokunta (KotitalouBopetuBva-
liokuntai, Honon lisäksi on aikomus keskittää
kaikki kvseeZeen tuleva kotitaloustyö — sen
siHaan, että 8e nyt on Hakaantunut 5 miniBte-
riöön.

tämä valiokunta ei tule olemaan pelkäBtään
neuvoa-antava, vaan Ben tentävänä on mvöB
oma-aloitteiB6Bti eBittää parannuBendotukBia.

Kun 2-vuotinen pakollinen opetus an pantu
lastenkouluissa toimeen, saadaan luodukÄ pe-
ruBta, Hokon Hatkuva KotitalouBopetuB vai no-
Hautua — toimikunta ekdottaa, että maan
naiBpuoliBen nuoriBon an 14 vuoden iäBtä 20
vuoteen zaatava ilmainen tilaiBuuB vapaaen-
toiBeen 3-vuotiBeen KotitalouB2petukBeen H oka
päivä- tai iltakouluiBBa. Opetuksen an pää-
piirteiltään oltava sainanlaiBta koko maassa,



niin, että oppilas haitatta voi siirtyä koulusta
täiseen ja silti päästä Bamaan tulokseen.

BellaiBen yleisen kotitaloudellisen nuorison-
opetuksen toimeenpanemisella on arvioimatta-
man suuri merkitys yksityisille kodeille ja yh-

teiskunnan taloudelle sekä yleisen kansanter-
veyden kehitykselle, samalla se lisää harras-
tusta kotitaloustyötä kohtaan M luo suurempia
ansaitsemismahdollisuuksia tällä alalla.

Välttämättömät perustiedot todennäköisesti
voidaan opettaa oppilaille 3 luokalla Illll—lsll
tunnissa kullakin. Oppilaat saavat todistuksen
joka vuoden opetuksen päättvinisestä ja lopul-
lizesta 3-vulltisesta päättymisestä.

Kaiken tämän alkuunpanemiseksi endote-
taan, että kautta maan joka lääniin peruste-
taan läänin kotitalousvaliokunta, jonon kuu-
luu 3 kotitalousjärj estojen edustajaa sekä
maanerra ynnä muita.

jokapäiväistä valvontaa varten endotetaan
perustettavaksi kunnallisia kotitalousvalio-
kuntia, joinin myöskin kuuluu järjestöjen
edustajia.

Näissä 3 uudessa nallinnollisessa valiokun-
nassa — ministeriön — läänien valiokunnissa
— kunnallisissa valiokunnissa — järjestöillä on
tilaisuus päästä vaikuttamaan ja painaa lei-
mansa vastaisiin suuntalinjoihin ja kerättää
harrastusta kotitalouden ongelmia kontaan
nuoren polven keskuudessa.

Mietintö täktää myös opetuksen jatkamiseen
ja kotitalouskoulujen, seminaarien ja ammat-
tikoulujen saaman tuen parantamiseen — sa-
moin kuin se viittaa pikaiseen välttämättä-
mvvteen saada perustetuksi kotitaloustiede-
kunta — tentävä, jonka arvelemme voivan
saada ratkaisunsa myös tänä vuonna — niin
että ensi kerralla, kun tapaamme toisemme
pohjoismaiden 2mäntäliiton kokouksessa, toi-
vottavasti voimme tiedoittaa sen tapahtuneen
tosiasian, että olemme saaneet perustetuksi
pohjoismaiden ensimmäisen kotitaloustiede-
kunnan ja siihen liittyvän koetoimintaladora-
toorion!

Mille naisille, jotka eivät tahdo saada tätä
3-vuotista opetusta ennenkuin ovat täyttäneet
2N vuotta, mutta jotka mvähemmin voivat jou-
tua tarvitsemaan sellaista — sekä niille per-

heenäideille, jotka haluavat jatko- tai laajem-
paa opetusta, voidaan myöskin antaa valtion
taholta siihen avustusta nyt voimassa olevan
iltakoululakimme nojalla — samoin neuvonta-
toiminnalle ja siihen verrattavissa olevalle —

tässä yhteydessä mietinnössä lisäksi on las-
tenkouluopetusta lukuunottamatta ainoa pa-
kolliseksi tarkoitettu ehdotus, nimittäin, että
neuvojien ja kotitalousopettajien on joka 3is
tai 4:s vuosi suoritettava erilaisia opintokurs-
seja.

tämä endotus tulee laiksi, perustetaan
UBeita tarkastajain virkoja, muun muaB«a
naispuolisen kotitvöntarkastaj an.

uuteen nuorisonopetukseen käytettä-

vät menot on inäärättv noin 1,44N,11NU kruu-
nuksi vuodessa.

Olemme luonnollisesti iloisia kaikesta tästä
uudesta, joka on luotu omien pitkäaikaisten
toivomustemme ja vaatimustemme mukaisesti,
ja toivomme, että me nyt vastedes saamme
paremmat aineelliset edellytykset kotitalous-
tvälle ja sen suorittajille — mutta tandon lo-
pettaa sanomalla: Vndistvstvömme pyrki-
mysten ja nenien on ponnistettava vapaan
aloitteenteon ponjalta — meidän on esitettävä
ajatuksiamme ja aatteitamme ja luotava lei-
mamme tvönön ja saatava vnteiskunta ym-

märtämään kodin arvo ja merkitys sekä ta-
louden, käytännön että vnteiskunnan kan-
nalta — otamme kernaasti vastaan sen avun,
jota itse pyydämme, mutta emme tando, että
valtion tanolta meitä pakotetaan laeilla tai
asetuksilla, jotka kajoavat siinen, mitä me
ponjolassa aina olemme pitäneet parnaana,
mitä omistamme: vapainin koteinin, jotka itse
kantavat vastuun ja itse painavat leimansa
sukupolviin ja siten luovat nvvän vnteiskun-
nan eikä päinvastoin.

Ideillä, kodin vaalijoilla, on osallamme vas-
tuu — tulevaisuus osoittakoon, milloin ne
uudet suuntaukset, joita aika vaatii, kehitty-

vät kiinteään muotoon — meillä on vastuu
siitä, että me pohjoismaiden emäntäjärjestojen
piirissä olemme olleet tehtävämme tasalla,
niin että nousevalla polvella ja sen tulevaisuu-
denmahdolliBuuksilla on oleva meidän työmme

leima.








