
Toiminta-suunnitelma.
Lähettilään tulee, jos suinkin mahdollista on, käydä yksityi-

sissä taloissa harvaan . asutuissa seuduissa.
Sellaisissa kylissä, joissa talot ovat toistensa lähellä, sekä

pitäjissä, joissa on hyvät kulkuneuvot, tulee käyntien välissä pitää
kokouksia ja iltamia jossain talossa tai jossain muussa sopivassa
huoneustossa. Ylipäänsä olisi parasta kokoontua vähissä joukoin,
mutta jos lähettiläs pitää jonkun esitelmän jostain yleisestä aineesta
(esim. raittiudesta, itsensä auttamisesta, isänmaanrakkaudesta), niin
voipi enemmänkin ihmisiä olla koolla ja niiden seassa miehiä ja
nuorisoakin.

Senjälkeen kun lähettiläs on antanut neuvojansa ja puhunut,
olisi hyvä jos saisi naiset itse ilmoittamaan huoliansa ja tekemään
kysymyksiä. Tällaisen keskustelun ei suinkaan tarvitse olla sään-
nöllisen kokouksen keskustelun kaltaisen. Lähettiläs koettaa vastata
tehtyihin kysymyksiin ja antaa selitykset asiallisesti ja yksinker-
taisesti. Lähettilään tulee välttää oppinutta kieltä ja vaikeita lause-
tapoja sekä koettaa asettua kokonaan läsnäolevien kehityskannalle.
Lähettilään tulee koettaa oppia heitä tuntemaan, ottaa tietoa heidän
taloudellisesta tilastaan, ottaa osaa heidän suruihinsa ja iloihinsa.
Lähettilään tulee saapua heidän luoksensa äidin, sisaren tahi ystävän
tavoin, mutta ei koskaan herrasrouvan tahi kaupunkilaisneidin ta-
voin. Tulee osoittaa, ettei ainoastaan niillä ole opittavaa lähetti-
läästä, vaan myöskin hänellä niistä.

Työ on oleva etupäässä herättävää laatua. Naisten suuret
velvollisuudet suvun kasvattajina ja kodin hoitajina ovat tuotavat
esille. Heissä on herätettävä itsetietoisuutta ja harrastusta kunnan
ja isänmaan asioissa, ja heille on huomautettava, että hekin ovat
jäseniä yhteiskunnassa. Yhteiskunta on kaikkien yksityisten kotien
yhteinen koti. Naistenkin tulee ottaa osaa suuren yhteisen kodin asioihin.

Alla lueteltuja aineita voipi käsitellä seuraavien ohjeiden
mukaan:



Lastenhoito.

Pääasiassa voipi seurata kirjaista »Pienten lasten hoidosta».
Ensimäkien kappale ihmisruumiista koetetaan saada vielä kansan-
tajuisemmaksi. Lapsen kapaloimisesta puhuttaissa varoitetaan liian
kireälle kapaloinnista, käsien ja käsivarsien sitomisesta. Varoite-
taan myös taikojen tekemisestä, kuten kovien esineiden (esim. virsi-
kirjan) sitomisesta lasten rinnan päälle, tuudittamisesta j. m.

Pienten lasten kasvatus.

Kasvatus puhtauteen, järjestykseen ja tottelevaisuuteen. Vaat-
teiden ja kenkien hoito; kirjat, taulut ja muut pikku tavarat ovat
pidettävät järjestyksessä. Totuuden pyhyys ja siunaus. Lapset
eivät saa tottua puhumaan valhetta. Valheen rangaistus. Ean-
gaistus on annettava vakavuudella, mutta ei kiivaudessa. Turhat
puheet ovat poistettavat. Varkaus on suuri synti. Lasten tulee
jo pienenä oppia, että näpistely vie turmioon. Esimerkin voima.
Vanhempien edesvastaus. Puhdas sydän on lapsen kaunistus. Jos
lapsi kodissa näkee huonoja tapoja, turmeltuu useinkin koko sen
elämä. Oman voiton pyytämättömj-ys. Auttavaisuus. Lähettäkää
lapsenne kouluun.

Nuorison kasvatus.
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Kasvatuksen tulee ohjata nuoria korkeita ihanteita kohti.
Heitä tulee opettaa työskentelemään lähimmäisen, kodin ja isänmaan
puolesta. Onni ei ole sama kuin nautinto. Korkein onni on lähim-
mäisen menestys. Vanhempien tulee herättää nuorissa halua hyviin
tapoihin, lukemiseen, lauluun, työhön yhteiskunnan hyväksi. Esi-
merkin voima tuodaan taas esiin.

Kodin hoito.

Järjestys. Puhtaus. Askareet ovat tehtävät määrätyillä
ajoilla, Lattia on joka päivä lakaistava kostealla luudalla. Lattia
on joka viikko pestävä. Xurkat ja komerot, sängyn ja penkin aluk-
set ovat puhdistettavat. Tomuupyhintä. Eaitis ilma. Puhtaat
ikkunat. Avatkaa ikkunat. Ikkunoissa tulee olla saranat. Peskää
keittoastiat. Älkää pitäkö ruokaa esillä ruokaaikojen välillä. Pais-
takaa leivät kunnollisesti. Keittäkää kaikki ruoka hyvin, varsinkin
kaikki jauhoruoka, — Älkää koskaan sylkekö lattialle. Pitäkää
huoneissanne sylkilaatikko, jossa on vettä tahi katajanvarpuja. Pitä-
kää sängyt puhtaina. Hävittäkää s}röpäläiset. Älkää pitäkö likaisia
vaatteita sängyissä. Älkää menkö saappaat jalassa sänkyyn maata.
Tuulettakaa sänky- ja pitovaatteita usein. Pitäkää tuvan ympäristö
puhtaana. Älkää heittäkö likavettä porrasten luo. Älkää salliko
likaisuutta tuvannurkkien ympärillä tai muualla asuntonne lähei-
syydessä. Laittakaa ikkunanne alle kukkaispenkki. — Siivoami-
sesta, pesosta, lahdista y. m. saapi tietoja Anna Fribergin Keitto-
kirjasta. — Säästäväisyys.

Terveydenhoito.

Olioita «aaui laa »NBit6imiä terveväen-
noiäoBta». — Bairaita doiäettaeBBa, unnsttoinuuäen tanauk-
-BiBBa, lioito, kukkuminen v. m.

Velvollisuudet eläimiä kohtaan.
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kuin mahdollista. Älä anna lasten nähdä lahtia. Pienet pojat eivät
saa kiduttaa kaloja. Eläviä kaloja ei saa kantaa vitsassa. Älä
jätä koukkua kalan suuhun. Älä piinaa kissoja, lintuja, kärpäsiä
tai muita eläimiä. Älä pyydä eläimiä satimilla. Älä pidä lintuja
häkissä.

Pitkiä esitelmiä tulee välttää. Tässä maiuitut aineet esitetään
aina parissa keskustelussa.

Toivottavaa olisi, että lähettiläs voisi saada paikkakunnan
säätyhenkilöt ja etevimmät talonpoikaisnaiset yhtymään tätä työtä
jatkaakseen lähettilään poismentyä. Jollei tämä näytä olevan mah-
dollista, ja jos lähettiläs huomaa, ettei tällaisella työllä täällä näytä
olevan pysyvää menestystä, niin olisi sitte parempi jos lähettiläs
voisi saada jonkun yksityisen henkilön jatkamaan työtä paikkakun-
nalla. Jos tämä onnistuu, niin pitäisi mainitun henkilön saada
ohjeita lähettiläältä ja lähettilään pitäisi jonkun aikaa seurata hänen
toimintaansa. Ompelukokouksia myötäliitetyn ohjeen mukaan pide-
tään varsinkin sopivina. Jos lähettiläs voisi jo paikkakunnalla
ollessaan panna toimeen tällaisia, olisi se hyvä.

Päiväkirja.

iHnsttilään tulee uitää tvöBtänBä. Biilien voitai-
-Biin ottaa 86uraavia tietoja:

1. Pitäjäs, jossa lähettiläs oleskelee,
2. Kylä, talo, torppa.
3. Olilio l!ullou8ta; miBBä?
4. Niten nionta oli läBnä.
5. Olilio l^esliustelua? Olivatko läsnäolijat innoBtu-

neita?
(). Oliko eäitelmää, miBtä aineesta?
7. — Ilul!ou8? — -

8. Minkä vaikutuksen teki kokous? Mitä kokemuksia saatiin?

9. Tehty matka: pituus, aika, hevosellako, venheelläkö, M-
naiiako v. m.
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