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Perheenemäntäjärjestöt ja yhteiskunta.

IVIe olemme maa3sa, jonka perneenemäntä-
järjestöt kauan ovat alleet vntenä tärkeim-

miBtä tekijöinä vntsiBkunnaBBa, mitä päämää-
rää konti me toiBet vielä, kuljemme ja jonka
toivomme Baavuttavamme.

Kiitos niiden johtavien suomalaisten mies-
ten, jotka ovat ymmärtäneet kansan menes-
tyksen ja viihtyisyyden merkityksen olevan
siinä, että perheenäideillä on hyvä ja perus-
teellinen koulutus. He ovat tukeneet perheen-
emäntäjärjestöjä ja kiittäen ottaneet vastaan
sen avun, jota nämä tekevät herätys- ja va-
listustyöllään yhteiskunnan ja maan par-
haaksi. He ovat ymmärtäneet, mitä merkitsee
kansanterveydelle ja maan talouselämälle
omistaa valistunut perheenemäntäpolvi, sen si-
jaan kun me vielä huokailemme johtavien
miestemme ymmärtämystä.

2nkä 3e Biitä, että perneeneinännät
eivät Itse als vininärtäneet arvoBtaa ItBeään
vnteiBkuntaininiBinä, liian kauan ovat elä-
neet vannaB3a UBkoBBanBa, että ne ovat vain
eÄeBva,Btuuton aukko inieBten rinnalla, että
kociilla ei ole mitään tentävää vnt3i3kunnan
KanBBa, että 8e on vain jonkinlainen Ksic!aB
eräinaaB3a. 'lainan U3kon ovat naiBet Baaneet
mieniltä, jotka vannan tavan mukaan tantovat
nän6ä puoli3oNBa vain omana naiBenaan eikä
ininiBenä ja vnteiBkunnan jäBenenä.

IVyt alkaa kuitenkin väniteiien 3elvitä vn-
delie ja toiBelle, että vnteiBkunnan muo6o3ta-
vat juuri tunannet kaciit, että vnteiBkunnan
olemaBBaolo riippuu Ko<äei3ta — ja että koÄin
aleinaBBaalo ensi 3ijaBBa riippuu perneeneinän»
nä,Btä.

Len nerätvB- ja valistuBtvon kautta, jota
einäntäjärje3tomme vuoBien KulueBBa on nar-
jaittanut emäntien pariBBa, avat vnä UBeam-
mat neränneet "?rinBeB3a R,uu3U3en uneBtan-
-8a", neränneet ymmärtämään, että neillä on
tentävää muuallakin kuin vain oma,3Ba Koc!iB-
-
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ovat yhteiskunnan jäseniä, eikä vähimmän
tärkeitäkään. He alkavat katsella ympärilleen.
Ja kun perheenemäntä herää ja alkaa katsella
ympärilleen, merkitsee se sitä, että hän ryhtyy
toimimaan.

Kun tiede ymmärsi, että kansanterveys rat-
kaisevalta osalta riippuu ehkäisevästä työstä,
ymmärsivät myös johtavat miehet, että kan-
saa piti valistaa, ja erityisesti niitä, joilla on
vastuu ravitsemuksesta, perheenemäntiä.

Samanaikaisesti teki maailmantilanne vält-
tämättömäksi mahdollisimman suuressa mää-
rässä käyttää maan omia ruoka-aineita ja
tuotteita.

Perheenemäntäliittomme järjestöineen, joita
on koko maassa sen pohjoisimmissa ja eteläi-
simmissä osissa, otti asian huolekseen ja tar-
josi apuaan.

Norjan Perheenemäntäliitto suunnitteli ja

järjesti kursseja ja luentoja yhdessä valtion
viljavaraston, maitokeskuksen, liha- ja kala-
keskusten kanssa, samanaikaisesti tehden
työtä vihannesten käytön lisäämiseksi ja

maan omien vitamiinilähteiden käyttämi-
seksi.

Vaikuttavat vinanne3nävttelvt, joita UBeat
meidän perneenemäntävncii3tvkBiBtämine ovat
viime vuoBina järjeBtäneet niinkin kaukana
panjoiBeB3a kuin ?Nannella lev2V3aBteella ole-
villa merenBaarilla, jota mienet eivät kertaa-
kaan ole pitäneet ecieB vrittämiBen arvoiBena,
ovat loistavina e3iinerkkeinä Biitä, mitä voi-
ciaan 3aac!a, kun perneenemännät rvntvvät
puunaan. Leuciuilla, joilla KävtännolliBeBti pu-
nuen aikaiBemmin tunnettiin UBeita vinannek-
-Bia vain nimeltä, ovat emännät järjestöjenBä
avulla 3aaneet aikaan nvvinjärjeBtettvjä Kas-
- ja näyttää Biltä> että vinannekBet,
joicien ei ale voitu ajatellakaan kasvavan näillä
levevBa3teilla, antavat nvvän tulokBen.

Isun pääkaupungin nammaBlääkärit ja kou-
lulääkärit tutkimuksinaan olivat löytäneet 80-
pivimman kokoonpanon laBten aamiaiselle ja



saattaneet sen käytäntöön yksityisiin koului-
hin, ottivat perheenemännät tehtäväkseen
saattaa tämän kouluaamiaisen yleiseksi sekä
koulussa että kodeissa.

Kautta maan ovat meidän emäntäyhdistyk-
semme pitäneet luentoja tästä Oslo-aamiai-
sesta ja ovat saaneet sen käytäntöön useissa
kouluissa. Yksityistapauksissa maksaa per-
heenemäntäyhdistys vähävaraisista kodeista
olevien lasten maidon.

Tällä ja monella muulla tavalla suorittavat
meidän perheenemäntäjärj estomme yhteiskun-
nalle ja kansanterveydelle välttämätöntä työtä
ilman kenenkään tukea, vain lukuisien per-
heenemäntien tarmokkaan ja vastuuntuntoi-
sen työn turvin.

varnain vaati Norjan ?erneenemäntäliitto
pakollista Kotitalou3- ja KäBitvöopetu«ta kan-
«akauluinimme, lÄtä vaatimuBta me olemme
nyt laajentaneet käyttämään myöskin am-
mattikouluja, joi»Ba nuoienciittaisiin nuorten
tyttöjemme jatko-opetukseBta ruokatalou6esBa
ja sekä lastennoiciossa ja lasten-
psvkoioFiassa, vaatimus on jo kauan
saanut nvvin niukan vmmärtämvBtä mikBten
puolelta, jotka nallitBevat vnteiskunnan pää-
omaa ja määräävät varojen tasaamisezta,
Käytännöllisesti katsoen ne ovat nvväkBvneet
niinsanotun yleiskoulutuksen, sekä poikien am-
mattikoulutuksen, mutta muutamat kaikkein
vmmärtämättömimmistä ovat leimanneet
emäntäkoulut jopa vleliisvvslaitoksiksi, joita
ilman voiciaan olla, kun vaikeat ajat läneB-
-

Nellaisessa laajassa ja narvaan a3utuBsa
maaBBa kuin Norja, on BelväBtikin Buuria vai-
keuksia, mitä tulee järjeBtelvinin maan eri
oBisBa, koskee kaikenlaisia rana-apuja,
mvoB kouluja ja oppilaitc>kBia koskevia.

I7BeimmiBta maalaiBkouluiBtamme puuttuu
Bekä tvttäjen käsityön opetus että poikien
veisto-apetus, samalla kun koko opetusaika on
rajoitettu mandollisimman pienekBi.

Vellaisena vaikeana aikana, jota nyt elämme,
jolloin on mitä Zuurimpia vaikeuksia sLllaisel-
lakin nenkilöllä, jolla on nvvä koulutus am-
mattiinsa, on itseBtään selvää, että sillä, jolla
ei ole ollenkaan tai vain vänäinen ammatti-

koulutus, mandolliBuudet ovat Vikiä paljon
pienemmät.

Näyttäisi tarpeelliselta ajatella, että vaadit-
taisiin antamaan nuorille mahdollisuuksia kou-
lutukseen, joka helpottaisi heidän olemassa-
oloaan ja loisi sekä välillisiä että välittömiä
tuloja sellaisille pikkuyhteiskunnille kuin esim.
meidän kalastajaseutumme kaukana pohjoi-
sessa, missä väestö käytännöllisesti katsoen
ehdottomasti riippuu kalastuksesta, joka taas
riippuu säästä ja tuulesta, ja monista muista
häilähtelevistä tekijöistä.

ionilla näiBtä seuduista ovat perneenemän-
tävn<HiBtvkBemme panneet toimeen kutoma-

talou«kurBseM tytöille M toisin pai-
koin pojille.

ja kalaBtajaseu<Huilla, joBsa ruoan-
laitosta nuolentivat vkBinomaan pojat, on Mr-
jeBtettv ruoaniaittokursseja pojille, — Nämä
kur«Bit ovat nerättäneet suurta innoBtusta ja
nuoret pojat ovat tulleet kurdeille vntä mie-
lellään kuin tytötkin.

?onjoiBLBBa, miBBä on pitkät talvikuukaudet
ja lvnvt kouluaika, on kaikkein tärkeintä jär-
jestää jotain aBkartelua pienemmille lapsille,
Norjan ?erneenemäntäliitto an tennvt ainut-
laatuista työtä tvotupa-aÄan nvväksi,

vnäistvkÄllämme on n, 7N tvötupaa.
Xaikiila näillä vritvkBillä on luonnollisesti

suuri merkitys, ei vain nuorten oppimisen kan-
nalta, vaan myös kociin talouden ja siis myös

koko vnteiskunnan talouden kannalta.
BanFen paljon ovat nämä vnteiBkunnalle

nvöclvlliset vritvkBet tuottaneet kodille, ei vain
välillisiä tuloja siten, että nuoret pojat ja ty-

töt tekevät nyt työt, jotka ennen piti teettää
vieraalla työmaalla, mutta myös välittömiä
tuloja kotiteollisuustöitä ja turistiesineitä
myytäessä.

Niillä Leuduilla, joissa näitä kursseja un jär-
jestetty, ovat Bekä kodit että seudun arvonen-
kilot oBoittaneet suurta kiitosta emäntävndis-
tvkBille, ja tämä KiitolliBuuB on lupauksena
Biitä, että perneenemäntäjärjestö on valloitta-
Maisillaan vntä rakaBtetun ja arvoBBapidetvn
aseman vnteiskunnassa kuin emäntä kodissa

Viimeinen yritys, jonka Norjan ?erneen-
emäntäliitto on pannut alulle, ovat suuret ra-



vintomesBUt, jotka Norjan ?erneenemäntä-
liiton jontaja, rouva on ot-
tanut tehtäväkseen. VndeBBä suurimman ruo-
katalouserikoistuntijamme Henriette Bcnßn-

kanssa nan on parin vuoden ai-
kana matkustanut näiden messujen mukana
M käynyt monissa paikoissa eteläisimmästä
sorjasta ?onj öisen jäämeren pieniin kalalta»
jakvliin saakka.

Be, että rouva OvergaarÄ on voinut vaikut-
taa invöB kaikkiin niieniin niiBBä paikoiBBa mi-
iiin nän on tullut mukanaan 40 painavaa
matkakolaa M UBeita apulaisia, ei nerätä
inmettelvä, kun kuulemme, mitä kaikkea on
näillä meBBuilla, ajoita BanomaleliciiBtö on sa-
nonut: "pernsenemäntien liikkuvakBi vliopi3-
toksi." täysin uudenaikainen keit-
tiö kaikkine välineineen, perneenemän-
nillä on KävtettäviBBä työn nelpottamiLeksi
nv3ieniseBti tvvcivttävän tuloksen saavuttami-
seksi.

Len liBäkBi on runBaaBti muuta kateltavaa,
mainostaidon mukaan rakennettua —

loistavista inmiskuviBta monenlaiBiin muinin
kuviin Oraalisiin tauluinin Baakka,
LBittävät väärin M oikein kokoonpantua ra-
vintoa. ?ätä eÄttää mvöBkin nävttelvpovtä,

on oikea ravinto Hoka ikäkautta varten,
diettiruoka, raskaudenhan ruoka

Kaikkialla otetaan paikalliBia tuotteita man-
dollisimman palhon. pikkulaBten noi-
toa KoBkeva näyttely on pai-
nottaakBeen Bitä Beikkaa, että ruumiille on
vntä tärkeätä Baada oikea ravinto kuin Baada
vanviBtavaa oikeata liikuntoa, annetaan voi-
mistelu- Ha ruumiinkulttuurinävtöksiä, nius-
ten M inonnoidon opastusta v,m.

3 a 4 päivää ovat messut joka paikassa, lVlo-
nien ravinto-opillisten v,m. luentojen onella
pidetään esitelmiä ruumiinkulttuurista, ny-

Keniasta ja nampaiden noidasta, kotitalou-
desta ja kasvatuksesta, raskaudenajasta, las-
tennoidoBta ja lasten Bekä vai-
KeiBta kansantaudeista, syövästä ja tuderku-
looBiBta.

kaikkialla ovat M6Bsut nerättäneet suurta
nuomiota, inmisiä on tullut ajaen, soutaen ja

jalkaisin penikulmien pituisia matkoja kuul-
lakseen ja nähdäkseen.

Xvlien ja seutujen arvonenkilöt, lääkärit M
hammaslääkärit ovat auliisti antaneet apuaan,
ne ovat antaneet huoneistoja käytettäväksi M
pitäneet esitelmiä. Leka sanomalehdistö että
lääkärit ovat viistäneet tätä yritystä. He pi-
tavat Bitä ainutlaatuisena kansanterveyden
lupauksena M rohkaisuna niille, jotka tvöB-
-parempien saavutta-
iniBekBi.

BrikoiBena eläinvkzenä ovat messut olleet
poloisten läänien väeBtö!le, ei ole tottu-
nut siinen, että neiMn luokBeen tullaan tieto-

M taitojen kera.

Uusi elämä, uudet Q2rraBtukBet uuBi elä-
mänronkeus todistavat siitä, mitä nämä mes-
sut ovat tuoneet neille, elävät kaukana
eriBtettvnä kaikesta uudesta, mitä viime vuo-
-Bien tutkimus on tuonut esille, ?erneenemän-

on näiden messujen välityksellä
edistynyt tarkoitukBLBsaan tulla tärkeäkBi

vnteiBkunnassa.
Kiitos M kunnia lankeaa ennen kaikkea Hon-

taiallemme, rouva Amalia
kenkiiökontaisesti on keko messut,
M tämä suuri yritys kansanterveyden nvväksi
on nerättänvt parin Buuren

mielenkiintoa, ke ovat tukeneet Bitä
rana-avuin.

Viimeinen suuri yritys, jonka Norjan Per-
heenemäntäliitto on pannut alkuun, on yritys
tehdä "äitienpäivästä" äitiysavustuksen päivä
järjestämällä kautta maan omalla leimallamme

varustetun merkin myynti, jotta voitaisiin jär-
jestää synnytyslaitoksia, äitiysavustuksia ja
neuvonta-asemia.

Vritvstä kokeiltiin ensi kertaa viime vuonna
parisBa BuurimmiBta lääneistämme. lana
vuonna myytiin merkkiä kautta koko maan, ja
tulos oli sekä ilahduttava että rohkaiseva,

Zaaduista tuloista 1/3 menee sen läänin äi-
tivsavustusranastoon, missä ranat on koottu
ia 2/3 menee valtakunnanranastaon, Lää-
neiBBä, joissa nata on suurin, voidaan rana-
apuja anoa sekä läänin- että valtakunnan ra-
nastoista. lÄIlä viimeisellä suurella vritvk-



sellä toivomme voivamme auttaa uZeita äiteHä
Ha lapsia.

Samanaikaisesti näiden suurien käytännöl-
listen yritysten kanssa tehdään valistustyötä
esitelmien ja opintokerhojen muodossa. Me
katsomme yhdeksi tärkeimmiksi tehtäviksi yh-
teiskunnassa herättää perheenemäntä ymmär-
tämään vastuu, ei vain siitä mitä kodissa ta-
pahtuu vaan myös siitä, mitä tapahtuu yhteis-
kunnassa, jonka jäsen hän on.

I°aiBtelu naiBten nvvä!:Bi ei nvkviBin ole taiB-
- äänioil<eu<He3ta M taBavert2,iBuucieBta

inieBten KanBB2,, ne on Ho Baavutettu, vaan 8e

on taiBtelua Baa<Ha naiBet kä>ttäinään oikeuk-
sia, Mta inienet ovat olleet neille antainaBB2,

vnteiBl:unnaBBa,
Huimaavan kenitvl!Ben mukana, inilcä on ta-

pantunut viiineiBen ininiBiän aikana, on vn>
teiBkunnalli3ten nrodleeinien lukumäärä ja
BuuruuB liBääntvnvt oelottavaBBa inääräB3ä.

Huuto naisista on viime vuosina tullut voi-
makkaammaksi ja perheenemännille, jotka
muodostavat suurimman osan naisista, asete-
taan yhä useampia ja suurempia vaatimuksia.

?erkeenäitien pitää pian päästä Belville, että
Hotka nyt ovat polttavia Bekä kociin

että vnteiskunnan olemassaololle, eivät ole
vain miesten asia, mutta ennenkaikkea myös
naisten asia, kansakunnan asia, lastemme
asia, Ha vastuuta kenitvkBLBtä ei voida työntää
vain mienelle.

Kaikki vaatii uudistusta, perneenemännät
näyttäkööt mvus tantonsa olla mukana uudis-
luksissa, teidän perneenemäntäHärHestolläm-
me on mandolliäuus voida tulla suureksi, tär-
keäksi tekiHäksi vnteiskunnan uudistamisessa,

Herätvstvön, Hota tendään, nänköön perneen-
emäntäHärHestomme nyt vndeksi tärkeimmistä
vnteiskunnallisista tentävistä.

?erneenemännille selvitettäköön, ettei nvö-
dvtä istua paikallaan Ha valittaa, ettei neitä
oteta nuoinioon, ettei neidän KenitvBvaatimuB-
- tunnusteta Ha ettei nvädvtä keittää syytä
miesten niskoille.

On totta, että ne, eivät saa ymmärtämystä
mieniltä. Mvan Hondonmukaisesti mies aHatte-
lee seuraavasti! Kun naiset itse pitävät näitä
vaatimuksia niin tärkeinä, niin tantovat ne

saada naisia paikkoinin, Hoissa asiat HärHeste-
tään — M siinen on keillä täysi oikeus,

sen vuoksi pitää siis saada naiset ymmärtä-

mään, aHattelemaan M toimimaan käytän-
nössä. Vnteiskunnan Hondossa on edelleen
käytännöllisesti katsoen vain mieniä.
Bin istuu vain yksi ainoa nainen suurkäräHil-
läinins.

Meidän probleemamme ovat nyt niin suuret,
että miehet ja naiset yhdessä ratkaiskoot ne.
Me tiedämme, että missä mies ja nainen eivät
yhdessä vastaa kodista, siellä on koti heikko.
Liian kauan on yhteiskunta ollut heikko sen
vuoksi, että vastuu on ollut vain miehen har-
teilla.

Kun inc katselemme, mitä tapantuu ulkona
maailmassa nykyisin, eikä inienillä ole oikeus
kvsväi IVlissä ovat naiset, nukkuvatko ne eciel-
leen? Le, että iniessuku ei ole kadottanut us-
koaan naisiin, Ha että nyt on naisten itsensä
ratkaistava, tulevatko ne tekemään sen, riip-
puu monista vaBtuuntuntuisten miesten lau-
-Bunnoista, Hoita ne ovat HulkaiB3eet Banoinalen-
ciissä.

IVlonet suuret ovat nänneet kauas
eteenpäin. Kun suuri ranskalainen tilosoii
IlouBseau kerran kirHoitti: "Onneton se vuosi-
sata,, Holloin naiset kadottavat valtansa sen
vuoksi, etteivät ne anna itselleen arvoa äiteinä,
se on viimeinen askel turmioon" — niin pitää

meidän nyt kysyä itseltämme: seisommeko inc
nyt viimeisen askeleen edessä?

Kansakunta on kansa, inmiset, mienet Ha
naiset. Legioona on Houkko marssivia sotilaita.
Luuri osa maailmasta on nyt muuttunut kan-
sakunnasta legioonaksi, IMssä on syy, Ha missä
vika? Kaikkialla nuutavat vastuuntuntoiset
mienet naiÄa, IVlitä nämä mienet meiltä odot-
tavat? Yksinkertaisesti, että me pelastaisim-
me kansakunnan.

.Ia ne toivovat, että perneenemännillä vielä
on niin palHon alkuperäisiä äidinvaistoHa, että
ne lälitevät taisteluun varoittaakseen Ha suo-
Hellakseen sukupolvea, Ruotsalainen numanisti
tri sanoo: "Lamassa määrässä kuin
usko inmiseen laskee, kasvaa usko valtaan Ha
väkivaltaan." todella lienee usko inmiseen nv-
kvnetkellä minimissä, kun me katselemme,



mitä ympärillämme tapahtuu. Monet miehet
katsovat nyt viimeisin toivon rippein äiteihin.
Tahtovatko he tulla rakentamaan uskoa ihmi-
seen eikä vain hiljaa katsella, että kaikki suu-
ret keksinnöt, jotka on tehty viimeisen parin
ihmisiän aikana, naisten passiivisuuden avulla
käytetään elämänarvojen hävittämiseen.

Nkö l>oiijolan naisten KeBkuu6e3ta, joilla

vielä on vapautensa ja poikanBa nalluBBaan, voi
länteä niin valtava nuuBu, että Ben vaiku-
tukBet leviäiBivät KauaB M Euroopan, ja eikö
?onj2,lan naiBten jouko»ta voiBi länteä niin la-

pitunkeva nuuto, että 8e myös maBen-

äitiraukat kaikkialla, nuuto nouBta
puolustamaan lapÄaan, vai vain eläinäiäilläkö

on äiclinvaistot Miellä M tanto suojella lap-
-Biaan?

Kun lordi Runciman lähetettiin viime vuon-
na syksyllä välittäjäksi Tshekkoslovakian ky-

symyksiin, vaati hän saada vaimonsa mukaan-
sa sihteeriksi. Sanomalehdet kirjoittivat sil-
loin: On lohdullista tietää, että viisas ja vas-
tuuntuntoinen nainen on mukana ratkaistaes-
sa sotaa ja rauhaa koskevia kysymyksiä.

Likö 8e ole nälvtvB meille perneenemäntä-
järjeBtöille läiiteä iierättämään äiÄit vastuun-
tuntoiBuuteen, niin että tie hankkivat itselleen
välttämättömät tieclot. Liiloin mvä3 mienem-
me pitävät meitä tukenaan paljon laajemmilla
aloilla kuin ennen vnteiBkuntaa liallittaeB3a ja
maan ja KanBan nvvinvointia ratkaistaessa.








