
Suomen Naisyhdistyksen käsityökurs-
seille kansannaisia warten.

Program
förFinsk Knnnnoförenings handarbets-

kurser för allmogekwinnor.

Suomen Naisyhdistys hankkii opettajattaren ja
kustantaa hänen matkansa ja palkkansa.

Kurssin tilaajat hankkiwat ja knstantawat kurs-
sille huoneen, puut ja walon sekä hankkiwat opettajat-
tarelle halwan täysihoidon, jonka hän kuitenkin itse kus-
tantaa.

Kurssin tilaajat tahi oppilaat hankkimat ompelu-
koneet; 3 —4 oppilasta wui käyttää samaa konetta.

Kurssin tilaajat sitoutumat noudattamaan kurs-
sten ohjelmaa; muulla ehdolla ei kurssia toimeenpanna.

Kurssi kestää 4 wiikkoa.
Kurssiin wastaanutetaan ainoastaan kansannaisia.
Wähin määrä oppilaita, joita warten kurssia toi-

meenpannaan, on K»; enemmän kuin 18 oppilasta ci
pidä ottaa samaan kurssiin, koska opetus muutoin kärsii.

Kaikkien oppilaiden tulee wälttämättömästi olla
saapumilla kurssin ensimmäisenä päiwänä, jotta omat
mukana alusta.

Oppilasinaksu, joka suoritetaan ensimmäisenä päi-
wänä, on 10 markkaa, jos kurssissa ci ole enemmän
kuin kymmenen oppilasta; jos oppilaita on yli 10, un
maksu 8 mkkaa hengeltä.

Kurssi työskentelee 6—7 tuntia paiwässä; mihin
aikaan päiwästä, määrää opettajatar yhdessä kurssin
tilaajain kanssa paikkakunnan olojen mukaan.

Oppilasten tulee saapua kurssiin säännöllisesti ja
säntillisesti, jotta wuiwat käyttää hywätseen lyhyttä
opetusaikaa. Oppilas, joka ilman pätewiä syitä on tu-
lematta kurssiin 2 kertaa, erotetaan, eikä saa maksunan
takaisin.

Opetus tapahtuu jonkun seuraawan kolmen ohjel-
man mukaan, joiden wälillä oppilaan tulee walita kurs-
sin ensimmäisenä päiwänä. Tarpeen mukaan annetaan
opetusta ompeluopissa (teoriassa).

I. yksinkertainen naisen paita.
Msink. naisen housut.
Alusliiwi.
Msink. pusero.
Msink. leninki.

11. yksinkertainen naisen paita,
Msink, miehen paita,
Msink. naisen housut.
Miehen alushousut.
Msink. yöröijy.

111. Msinkertainen lapsen paita.
Msink. lapsen housut.
Msink. tytönpuku.
Msink. Pojan puku.
Msink. lapsen päällystakki.

Muotiumftelu ja korutyö owat jyrkästi kielletyt.
Oppilas ei faa poiketa ohjelmasta, mutta jos op-

pilas ennättää ommella useampia waatekappaleita, kuin
mitä yhdessä ohjelmassa mainitaan, niin saa hän opet-
tajattaren suostumuksella »Valmistaa muissa ohjelmissa
mainittuja »Vaatekappaleita sekä naisen päällystakin (kui-
tenkaan ei »vanulla sisustettuja (topattuja) pitkiä palt-
toita, eikä turkiksia).

Oppilas ei saa käyttää ompelukonetta ennenkuin
hän osaa ommella kädellä ja opettajatar siitä päättää.

Oppilaan tulee totella opettajattaren määräyksiä.
Oppilas, joka ei alistu sitä tekemään, erotetaan kurs-
sista, saamatta takaisin maksuansa.

Jos estettä kurssien toimeenpanemiseen syntyy,
eikä siitä ilmoiteta wiimeistään 4 »viikkoa ennen sitä
päiwää, jolloin sen pitäisi alkaa, maksamat kurssin tilaa-
jat 10 mkkaa sakkoa Suomen Naisyhdistykselle.

Suomen Naisyhdistys.

Kursen räcker 4 weckor.

Helsingissä, Suomal. Kirjallis. Seuran kirj»p. osakeyhtiö, 1902

Finsk Kwinnoförening anskaffar lärarinna samt
bekostar dennas lön och resor.

Den eller de personer, hwilka beställa kursen, an-
skaffa och bekosta lokal, wed och lyse för densamma samt
anskaffa ät lärarinnan billig inackordering, som hon
dock sjelf bekostar.

Den som beställer kursen (eller ock clewcma) an-
skaffar nödigt antal symastiner. 3—4. elewcr kunna an-
wända samma maskin.

Den eller de som beställa kursen förbinda sig att
följa kursens program. Endast pä detta wilkor anord-
nas kurs.

I kursen mottagas endast allmogeflickor och
-kwinnor.

Minsta antalet elewer, för hwilka kurs anordnas,
är tio. Flera än 18 elewer böra ej pä en gäng mot-
tagas i kursen, emedan underwisningen lider derpa.

Alla elewer böra mara tillstädes första dagen, sä
att de ärv med frän början.

Kursafgiften är 10 mk per elew om antalet ej
öfwerstigcr tio; äro elewcrna flera än 10, blir afgiften
8 mk per elew.

Kursen arbetar 6—7 timmar om dagen; angående
hwilka timmar, bestämmes af lärarinnan i samråd med
den som bestalt kursen och i enlighet med ortsförhal-
landena.

Elewerna böra infinna sig regelbundet och punkt-
ligt till underwisningen, för att kunna tillgodogöra sig
den korta lärotiden. Elew som ntan giltig orsak ute-
blir 2 gånger frän kursen, skiljes, och äterfär ej sin
kursafM.

'

Underwismngen sker i följande ordning efter ett
af här antecknadV tre program, mellan hwilka elewen
första dagen far wälja, famt åtföljd af nödig teori.

I, Enkelt linne.
Enkla byxor.
Underlif.

'

Enkel blus.
Enkel klädning,

11, Enkelt linne.
Enkel skjorta.
Enkla byxor.
Kalsonger.
Enkel nattröja,

111. Enkelt barnlinne.
Enkla barnoyror.
Enkel barnklänning.
Enkel gosskostym/
Enkel barnpaltä.

Modesömnad och grannlätsarbeten aro strängt
förbjudna.

Elew far ej afwika frän programmet, men om
hon hinner förfärdiga »ner än hwad ett program upp-
tager, far hon med lärarinnans tillstånd tillwerka klä-
desplagg ur de öfriga programmen samt palta för
kwinnor (dock icke länga, stoppade ytterplagg eller
pelsar).

Elew far ej sy pä symaskin förrän hon kan sy i
hand och förrän lärarinnan bestämmer.

Elew måste lydigt följa alla lärarinnans anwis-
ningar. Underkastar hon sig ej detta, skiljes hon frän
kursen och äterfär ej sin kursafgift.

Om kurs beställes och återbud derom ej insändes
senast 4 »Veckor före den dag kursen skulle begynna, er-
lägges af kursbeställaren en plikt pä 10 mk till Finsk
Kwinnuförening.

finsk ltxvinnolörenmg.
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