
Osaston jäsenmaksuna on ollut 15  mk. vuodessa 
sekä sisäänkirjoitusmaksua 10 mk.

Menoja'. Liitolle suoritettu:. . . . Smk. 246:10
Liiton lakkorahastoon: . . . . !
Т. T . Y : l l e : ..........................................
Piiri- ja  p u o lu e v e r o ja :.....................

„ „ „ l is ä y s :............................
Paikallisjärjestölle:................................
Omaan lakkorahastoon sijoitettu . .

Yhteensä Smk. 1,2 10 :4 1

Osaston johtokuntaan ovat kuuluneet A. Niemi 
puheenjohtajana, ja  hänen erottuaan syyskuussa J. 
Lehtiranta, J. Nurmi v.p., J. A. Vainio rahastonhoi-
tajana, Einari Raunio sihteerinä, Muina jäseninä, V. 
Alkio, A . Boman, H. Harste, F. Lehti ja  F. Salonen. 
Tilintarkastajina on ollut: Edvart Kulo ja  G. Terho. 
Osaston kiijastoa on hoitanut sihteeri ja  voidaan mai-
nita että osaston kirjasto vastaa hyvin tarkoitustaan.

Osaston puolesta:
Ilmari Raunio. 

Sihteeri.

Turun Työväen Naisyhdistyksen toiminta* 

kertomus v:lta 1908.

Tämän köyhälistöläis Naisyhdistyksen varsinainen 
tarkoitus on. aina ollut herätystyön ylläpitäminen työ-
läisnaisten keskuudessa ja  heidän henkisen näköpiirinsä 
laajentaminen, saattaakseen naisia yhteiskunnallista ja  
varsinkin valtiollista toimintaa harrastamaan. Tänä
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toimintavuotena on kuitenkin yhdistyksen toiminta mai-
nitulla alalla supistunut jotenkin vähäiseen syystä, että 
paikkakunnalla sitä varten oleva sos.dem. naisten pii-
ritoimikunta on samaa työtä ylläpitänyt yleisten ko-
kousten ja  agitationin kautta. Yleisiä keskusteluko- 
kouksia on tänä vuonna Naisyhdistyksen puolelta toi-
meenpantu 3 ja  lentolehtisiä „Oikeutta äideille" levi-
tetty 300 kappaletta. Samoin työläisnaisen kevät- ja 
joululehtiä noin 300 kappaletta.

Sitä enemmän on uhrattu voimia ja  varoja lasten 
kesäsiirtolan aikaansaamiseen ja  sen ylläpitämiseen, 
joka onkin ollut yhdistyksen toiminnassa huomattavim- 
pana työnä tänä vuonna.

Yhdistyksellä on ollut tällä vuodella 7 kuukausiko-
kousta, joissa on pääasiallisesti keskusteltu ja  järjes-
tetty yhdistyksen sisäistä ja  taloudellista toimintaa 
koskevia asioita, joista pöytäkirjat sisältävät yhteensä 
64 §:ää. Kokouksissa käyneiden jäsentenluku on vaih-
dellut 20—35 välillä.

Johtokunnan kokouksia, joissa yleensä kaikki joh-
tokunnan jäsenet ovat olleet saapuvilla, on ollut 1 1 .

Jäseniä on ollut yhdistyksessä 48, joista koko vuo-
den maksaneita 28.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: Ida Alonen, puheen-
johtajana, Fredrika Koskinen varapuheenjohtajana, 
Olga Tainio rahastonhoitajana ja  varakirjurina, Elviira 
Vihersalo vakinaisena kirjurina, muina jäseninä Sandra 
Luoto, Ester Lindgren ja  Maria Helin, joka kuiten-
kin on muuttanut paikkakunnalta, jonka jälkeen hänen 
tilallaan on ollut varajäsen Tilda Kavenius.

Lasten kesäsiirtolan hyväksi pani yhdistys toimeen 
arpajaiset 22 p. maalisk. Suuri määrä arpoja jäi kui-
tenkin myymättä, joten täytyi pitää jatkoarpajaiset, 
jotka pidettiin huhtik. 20 p:nä ja  puhdas tulo oli näistä 
yhteisesti 1 ,5 1 1 :5 6  p:iä.

Tämän siirtolan ylläpitämiseksi pyysi yhdistys Tu-
run kaupungin valtuustolta viinavoittovaroista 3,000 
markkaa ja myönnettiin sieltä 1,500 markkaa. P yy-
dettiin myös Turun säästöpankin voittorahoista 2,000



markkaa, vaan sieltä ei myönnetty mitään. Lasten ke- 
säsiirtola saatiin kuitenkin kuntoon, paikaksi oli vuok-
rattu Liedossa Pakulan Rihkolta asuinrakennus, sisäl-
täen 5 huonetta ynnä tarpeelliset ulkohuoneet kuten 
kellari ja  sauna y. m. ja  sai täällä virkistystilaisuuden 
kahdella vuorolla 6 viikon ajan kummallakin, yhteensä 
yli kuusikymmentä lasta. Siirtolan toimikuntaan kuu-
luivat Ida Alonen, F. Koskinen, E. Vihersalo, S . Ve-
santo ja A . Lampo.

Yhdistyksellä on ollut myös toiminnassa neuloma-
seura, joka on tuottanut vuoden kuluessa puhdasta 
tuloa 217: 33. Neulomaseuran toimikuntaan ovat kuu-
luneet: Ida Alonen, Maria Lehtola, Ester Lindgren, 
Maria Hartliin, Fanni Jylhä ja Emmi Murto.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: Fanni Jylhä, 
Emmi Murto, Sandra Rintamo, Alma Airo, Lydia 
Pystynen, S. Rantanen ja  Alma Kangas, vuoden ajalla 
on siitä kuitenkin pois jäänyt Lydia Pystynen ja tilalle 
valittu Sandra Luoto.

Naisten piiritoimikunnan huvitoimikuntaan valitsi 
yhdistys 2 jäsentä, jotka ovat vuoden kuluessa vaih-
tuneet useamman kerran.

Naisyhdistys on kuulunut Suomen sosialidemokra- 
tiseen naisliittoon, jolle on suorittanut veroa 5 p. kuu-
kaudelta jäsentä kohden. Samaten on yhdistys suo-
rittanut veroa Naisten piiritoimikunnalle, maaseutu- 
agitationin ylläpitämiseksi 5 p. kuukaudelta jäsentä 
kohden, sekä edellisenä vuonna tehdyn päätöksen mu-
kaan kertakaikkiaan 75 markkaa paikallisen agitatio- 
nin ylläpitämiseksi.

Yhdistyksen jäsenmaksuna on ollut 6 mk. vuodelta.
Yhdistyksen toiminnasta johtuneita menoja on ol-

lut vuoden kuluessa Naisyhdistyksen kassalla: 448:67. 
Kesäsiirtola- ja Ihanneliittokassalla: 3,542: 25.



Naisyhdistyksen tili:

Omaisuus:

R a h a a ..........................................................i 56: 77
K a lu sto a ............................................................... 273:55
Osakkeita.................................................... 985: —
Saatavia ................................................ ..... . . 85: —

Smk. 1,500: 32
Satunnaisten tarpeitten rah asto ......................  58: 08

Yhteensä Smk. 1,558: 40

Velkoja . . : . .................................. ..... . 400: —

Kesäsiirtola ja  Ihanneliitto tili.

R a h a a .......................... ..........................  387:54
K a lu s to a ................................................ 1 ,16 1 : —
Saatavia . ..................................... ..... . . . 1 ,105 » 7 °

Yhteensä Smk. 2,654: 24

Toimekseen saanut:

Elviira Vihersalo
yhd. kirjuri.

Kertomus S. Ompelutyöntekijättärien liiton 

Turun osaston toiminnasta v. 1908.

Useampia tärkeitä asioita on osaston kokouksissa 
päätetty, mainittakoon niistä muutamia. Vuosikokouk-
sessa hyväksyttiin osaston uusitut säännöt, samalla 
muutettiin osaston nimi siten, että entisen Neulojatar 
liiton nimen sijaan otettiin Suomen Ompelutyönteki-
jättärien liiton Turun osasto. Vaaliagitatsioniin suo-


