
Orimattilan Naisyhdistyksen

säännöt.

Uudenmaan läänin Kuvernöörin päätös erään
tänne annetun kirjoituksen johdosta, jossa Kansa-
koulunopettajatar Fiina Wallenius, Eouvat Gab-
riella Lingonblad, Augusta Grönroos, Anna Attila,
Lovisa Ahman, Emännät Emilia Koskinen, Elvira
Ringblom, Natalia Latola ja Neidit Hanna Alo-
paeus, Anni Nordberg, Hilda Churberg ja Saima
Linnanen pyytävät ei ainoastaan lupaa saada pe-
rustaa yhdistyksen nimeltä „Orimattilan Nais-
yhdistys", vaan myös vahvistusta kirjoituksen
mukaan pannuille mainitun yhdistyksen säännöille;
ja kuuluvat sanotut säännöt näin':

i §•

Naisyhdistyksen tarkoituksena on kehittää nais-
kasvatusta yleis-sivcellisellä ja taloudellisella alalla,
näin saattaaksensa nuoria naisia siihen tilaan, että
vanhemmiksi tultuaan, kunnollisina kansalaisina voisi-
vat -olla kotiensa kaunistuksena, perheensä turvana
ja vastaisen sukupuolensa kelvollisina kasvattajina.

2 §.

Tätä tarkoitustaan koettaa yhdistys saavuttaa
perustamalla semmoista oppilaitosta Orimattilan kun-
taan, joka, liittyen kansakoulun oppijaksoon, antaisi
ikänsä jaymmärryksensä puolesta jokypsyneemmiksi
käyneille naisille jossakin määrin enemmän tietoja
moniaissa yleisissä sivistys-aineissa sekä eritoten tie-
toa ja taitoa senlaisissa taloustöissä ja askareissa,
jotka ovat välittömäksi hyödyksi naiselle tulevana
perheenemäntänä ja äitinä, kuin myöskin muillakin
sopivilla keinoilla.



Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen hyvä-
maineinen kuusitoista ikävuotta täyttänyt nainen, joka
tahtoo työskennellä yhdistyksen tarkoitusten hyväksi
ja yhdistykselle vuosittain valmistaa ja antaa käsi-
työteoksia vähintäin yhden markan arvosta taikka
suorittaa yhden markan yhdistyksen varastoon. —

Kunniajäseniä voidaan myöskin kutsua yhdistykseen.
Yhdistyksen jäseneksi kirjoitettu, joka ei ole

jäsenmaksuansa suorittanut, saapi sen kokouksissa
osaa ottaa keskusteluun, mutta ei päätöksen teke-
miseen.

Vanhempi jäsen, joka on suorittanut jäsenmak-
sunsa edelliseltä vuodelta, on kumminkin oikeutettu
kaikissa niissä päätöksissä osaa ottamaan, joita seu-
raavana vuonna ennen juhlakokousta tehdään.

4 §•

Yhdistys, jolla on pää-asemansa Orimattilan kir-
kolla, kokoontuu määrättyinä päivinä kerran jakah-
desti kuukaudessa yhteisissä työ-iltamissa valmista-
maan erilaatuisia käsityöteoksia, joita kahdesti vuo-
dessa,Kesä-ja Joulukuussa, 3§:ssä mainittujen teoksien
kanssa, arpajaisten kautta rahaksi muutetaan.

5 §.

Näissä työ-iltamissa keskustellaan myöskin yh-
distyksen asioista, mutta päätöstä ei saada tehdä mis-
sään asiassa, jos ei samaa asiaa olla kokouksessa
kuukautta ennen ratkaistavaksi valmistettu ja tästä
haara-osastoille, kun niitä löytyy, vähintään kaksi
viikkoa ennen ilmoitettu.

Päätös tehdään yksinkertaisella äänten enem-
mistöllä. Valtakirjalla on yhdistyksen jäsenellä oi-
keus äänestää ainoastaan yhden jäsenen puolesta.

6 §•

Yhdistyksen asioita johdattaa ja hoitaa toimi-
kunta. Tähän toimikuntaan valitaan jokatoinen vuosi
yhdistyksen juhlakokouksessa, joka on vuosittain pi-
dettävä arpajaispäivänä Kesäkuussa, puheenjohtaja ja



viisi jäsentä, jotka kaikki kuusi keskuudestaan va-
litsevat varapuheenjohtajan ja varastonhoitajan sekä
määräävät soveliaan henkilön sihteeriksi, jolla niin-
ikään on toimikunnassa sija ja sananvalta. Samoin
valitaan juhlakokouksessa kolme varajäsentä.

7 §•

Toimikunnan puheenjohtaja ja tämän estettynä
ollessa, varapuheenjohtaja valvovat järjestyksen pitoa
työ-iltamissa ja johtavat näissä keskusteluja. Vuosi-
ja juhlakokouksissa on kumminkin eri puheenjohtaja
kerraksi valittava.

Yhdistyksen vuosi luetaan tavallisen kalenteri-
vuoden mukaan ja vuosikokous, jossa yhdistyksen
vuosikertomus ja vuositili ovat käsiteltävät, pidetään
ensimmäisenä iltama-kokouspäivänä Maaliskuussa.

Toimikunta asettaa itse työ-järjestyksensä, ar-
vostelee ja merkitsee jäsenten varastonhoitajalle
mat käsityöt, pitää huolta siitä, että yhdistyksen pää-
tökset tulevat toimeen pannuiksi, valvoo rahaston
hoitoa sekä määrää sihteerin palkan jamuut tarpeelli-
set palkkiot.

10 §.

Yhdistyksen vaikutuksen huojentamista varten
asettaa toimikunta asiamiehiä kunnan eri seuduille,
mutta missä yhdistyksen tarkoituksen harrastusta la-
veammassa määrässä ilmestyy, voivat yhdistyksen
jäsenet yhdistyä eri haara-osastoiksi, joka itsenäisem-
mästi koettaa edistää yhdistyksen yhteistä tarkoitusta
ja siihen katsoen valitsee oman toimikunnan.

11 §.

Asiamiehet tahi osaston toimikunnat ilmoittavat
päätoimikunnalle uusien jäsenten nimet, vastaanotta-
vat jäsenten valmistamat työt, jäsenten rahat ynnä
muut satunnaiset tulot, joista tehdään luettelo ja lä-
hettävät ne päätoimikunnalle.



12 §

13 §.

Juhlakokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

14 §.

Hjalmar Palm.

Mortimer Londén

Heinolassa, Heinolan Sanomal.-Osakeyhtiön kirjapainossa,

Haara-osastojen ominaisen vaikutuksen tulee so-
veltua yhdistyksen yleiseen tarkoitukseen ja on kukin
näistä ennen Tammikuun kuluttua antava toimistaan
päätoimikunnalle vuosikertomus, yhdistyksen yleisessä
vuosikertomuksessa varteen otettavaksi.

l:o. Tilintutkijain vaali kuluvaksi vuodeksi.
2:o. Yhdistyksen puheenjohtajan ja päätoimi-

kunnan viiden jäsenen sekä vasajäsenten valinta seu-
raavaksi vaikutuskaudeksi.

3:o. Päätoimikunnan tekemät ehdotukset yhdis-
tyksen vastaisesta toimesta ynnä sen toimen suunnit-
teleminen.

4:0. Yhdistyksen sääntöjen muuttamisen suhteen
tehtyjen ehdotusten keskustelu ja päätäntö.

5:o. Muut satunnaiset kysymykset, joista toimi-
kunta tahi joku seuran jäsen chdoittclee keskustelta-
vaksi.

Kaikki chdoitukset, jotka koskevat yhdistyksen
sääntöjen muuttamista, ovat vuosikokouksessa jul-
kaistavat.

Tiiman asian olen minä tutkittavakseni ottanut
ja katson kohtuulliseksi ei ainoastaan antaa luvan
perustaa yllä mainitun yhdistyksen, vaan myös vah-
vistaa tähän edellä otetut säännöt sillä rajoituksella,
että lupa arpajaisten pitoon tulee asianomaiselta vi-
rastolta erittäin haettavaksi, ja ci niilläkään muutok-
sella näissä säännöissä ole voimaa, elFei se saa vah-
vistusta. Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. Hel-
singissä, Lääninkansliassa Toukokuun 30 päivänä 1891.
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