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Neuwonantajan tehtäwä on kansannaisten kes-
kuudessa herättää halua kaswitarhanhoitoon sa le-
wittää tietoja siitä. Hänen tulee olla perehtynyt
kaswitarhanwiljelykseen jayksinkertaiseen ruoantval-
mistukseen ja olla puutarhurinkoulua ja ruoan-
laittukoulua käynyt. Hänen tulee ystäwällisellä,
luottamusta herättämällä tawalla keskustellen ja
sopiwilla kuwauksilla kaswitarhanwiljelyksen tar-
peellisuudesta koettaa herättää halua siihen.

Neuwonantajan tulee neuwoa kansannaisia ja
olla heille awullinen kyökkipuutarhain perustami-
sessa ja hoitamisessa ja kaikessa, mikä siihen kuu-
luu; hedelmäpuitten ja marjapensasten istuttami-
sessa ja leikkaamisessa; juurikaswien ja wihannes-
ten ylösottamisessa ja säilyttämisessäkellareissa tal-
wen waraksi j. n, e,, jolloinhänen tulee itse ottaa osaa
työhön woidakseen opettaa sitä. Hänen tulee myös
opastaa kansaa kellarien ja muiden säilytyspaik-
kain rakentamisessa, jotta niissä woi säilyttää kaswi-
tarhantuotteita talwen ajan. Sen werran kun on
aikaa ja tilaisuutta, tulee hänen opettaa perheen-
emäntiä Valmistamaan ruokaa kaswitarhantuot-
teista ja myydä kirjasia «Pastorin rouwa ja Ter-
wolan torppa" sekä ~Terwolan puutarha". Loma-
ajoilla, jolloin ei ole ulkotyötä, on hänen pidet-
täwä yksinkertaisia esitelmiä puutarhanhoidossa, sekä
syksyllä opetettawa miten työt owat seuraamaksi
kewääksi walmistettawat ja miten lantaläjät owat
walmistettawat y, m, Neuwonantajan palkka on
»viisikymmentä (50) markkaa kuukaudessa, sekä toi-
mituspaikoissa wapaa wapaa ylöspito, ja
wapaat matkat. Sillä aikaa kun hän on Suomen
Naisyhdistyksen palweluksessa hän ei saa ottaa
ivastaan muita toimia. Syksyllä tahi loppupuo-
lella sitä aikaa, jolloin hän un Suomen Naisyh-
distyksen palweluksessa, tulee neuwonantajan lä-
hettää kertomus toiminnastansa yhdistykselle Hel-
singissä.

Henkilöiden, jotka tilaamat Suomen Naisyh-
distyksen neuwonantajaa, welwollisuus on:

1, Ottaa osaa neuwonantajan palkkaamiseen
sekä matkakustannuksiin tilaajan paikkakunnalle.
Summan suuruus määrätään joka kerta erittäin.

2, Kustantaa hänen asuntonsa ja ylläpitonsa
sillä aikaa kun hän on tilaajan neuwunantajana.

3. Kustantaa hänen matkansa niiden talojen
wälillä, jossa hän käy.

4. Toimittaa hänelle tarpeellisia työwoimia
kaswitarhan perustamisessa y, m.

5. Hankkia lantaa, multaa, hiekkaa ja mitä
muuta hän työhönsä tarwitsee.

6. Hankkia ne työkalut, taimet, siemenet ja
wesat, joita hän pitää tarpeellisina; neuwoja kyllä
toimittaa tilaukset, jos niin tahdotaan.

7. Tilallinen wäestö maksakoon
m. päiwässä neuwonantajan käyttämisestä, joka
summa tulee Suomen Naisyhdistykselle, Tilaton
wäestö saa käyttää hänen apuansa maksutta.

8. Jos neuwojaa on tilattu, ja estettä ha-
nen »vastaanottamiselle syntyy, eikä siitä ilmoiteta
»viimeistään 4 »viikkoa ennen sitä päimää, jolloin
hänen pitäisi saapua paikkakunnalle, maksatvat ti-
laajat 10 mk. sakkoa Suomen Naisyhdistykselle,

9, Lopuksi huomautetaan sekä neuwojaa että
yleisöä siitä, että neuwojlln tehtäwä on etupäässä
työskennellä laittein köyhimpien naisten hywätsi,
eitä niiden hywätsi, joilla, jos he tahtoivat, on
waruja täyttää kalliimpia puutarhureja.
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Instruktrisens uppgift är att bland allmoge-
kwinnor macka intresse för och sprida kunskap om
trädgårdsodling. Hon bör wara inkommen i träd-
gärdsskötsel och enkel matlagning och hafwa genom-
gått trädgärdsskola och matlagningsskola. Hon bör
pä ett wänligt, förtroendewäckande sätt genom
samtal och lämpliga skildringar om trädgärdsod-
lingens wigt söka att macka allmogens intresse
derför.

Inftruktrisen eger att underwisa allmogekwin-
nurna om och mara dem behjelplig wid anlägg-
ning och skötsel af köksträdgårdar och allt hwad der-
till hör, wid plantering och beskärning af fruktträd
och bärbuskar, upptagning och förwaring af rotfruk-
ter och grönsaker till winterbehof m. m., hwarwid
hon bör sjelf deltaga i arbetet, för att kunna un-
derwisa deri. Hon bör underwisa allmogen hur de
skola anlägga och sköta sina källare och öfriga för-
waringsställen, sä att trädgärdsalster deri kunna
förwaras öfwer wintern. I män af tid och till-
fälle bör inftruktrisen underwisa husmödrarna i
tillredning af trädgärdswärter och fälja böckerna
~Pastorskan och Terwola torp" samt ~Terwola
trädgarden". De tider utarbete ej förekommer,
bör hon hälla enkla föredrag om trädgårdsodling,
famt om hösten gifwa rad och anwisningar an-
gående wärarbetenas förberedning, komposthögars
beredning m, m, Instruktrisens lön är femtio (50)
mark i månaden samt pä förrättningsställena fritt
uppehälle och bostad samt fria resor. Under den
tid hon är i Finsk Kwinnoförenings tjenst far hon
ej mottaga andra uppdrag, Hwarje höst eller da
hon lemnar Finsk Kwinnoförenings tjenst, eger
instruktrisen insända berättelse och redowisning
öfwer sin werksamhet.

De, hwilka beställa instruktrisen, ega att:
1. Deltaga i instruktrisens aflöning samt i

hennes resa till den ort dit hon är bestäld. Sum-
mans storlek bestämmes för hwarje gäng färskildt.

2. Bekosta hennes bostad och uppehälle un-
der den tid hon är pä stället.

3. Bekosta hennes resor mellan de gärdar
hon besöker.

4, Tillse att hon har tillräckligt arbetskraft
att tillgä wid anläggning af trädgårdar m, m.

5, Anskaffa sand, mylla, gödsel och hwad
hon för öfrigt kan behöfwa för arbetet.

6, Anskaffa de redskap, frön, telningar och
plantor, som hon anser nödwändiga; beställnin-
gen ombesörjer instruktrisen, om sä önskas.

7. Besutten allmoge betalar 50 p.—l m,
per dag för anlitande af instruktrisen. Obesutten
allmoge far anlita henne gratis.

8. Om instruktrisen är bestäld till en ort,
och hinder för hennes anwändande uppstått utan
att derom anmälts till Finsk Kwinnoförening se-
nast 4 weckor före den dag instruktrisen skulle in-
träffa pä orten, betala de som bestalt henne tio
mks plikt till Finsk Kwinnoförening.

9, Slutligen erinras säwäl instruktrisen som
allmänheten om att hennes uppgift är att i
främsta rummet werta för de mest obemedlade
lwinnorna, icke för dem, hwilta, om de wilja,
hafwa rad att anlita andra, dyrare trädgårds-
mästare.
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