1
Lauri Hakosalo
Merikarvian nuorisoseuran varhaisimmat vaiheet, tiedot on koonnut vuosien varrella Lauri Hakosalo
Pöytäkirja kokouksesta, joka nuorisoseuran perustamiseksi Merikarvialla pidettiin Merikarvian Ylikylässä
entisen Markun talossa 27.12.1891. Markun talo sijaitsi Ala-Knuussin ja Itäkylän talojen välissä. Sitä ei enää
ole.
Kokoukseen oli alkuun raittiusluento yhdistetty. Sen esitti kanttori Niklas Sandberg, sittemmin Santavuori.
Puheensa lopussa hän toivotti onnea hankkeissa olevalle nuorisoseuralle ja kehotti, jos seurasta jotakin
tulee, sitäkin ottamaan huomioon myös raittiuden edistämisen. Tämän jälkeen alkoi varsinainen
nuorisoseurakokous.
1 § Ylioppilas Arvid Tommila piti esitelmän nuorisoseurojen tarkoituksesta ja pyrinnöistä.
2 § Esitelmänsä loputtua kysyi Arvid Tommila kokoukselta eikö olisi tarpeellista valita kokoukselle
puheenjohtaja, että voitaisiin johdonmukaisessa järjestyksessä esiin tulevista asioista keskustella. Kun ei
kenelläkään ollut mitään sitä vastaan, ehdotti hän puheenjohtajaksi kanttori Sandbergin. Mutta ehdotettu,
pitäen itseänsä puheenjohtajaksi sopimattomana, kun ei hän tarkemmin kysymyksessä olevia asioita
tuntenut, ehdotti sijaansa Herra A. Tommilaa. Kokous hyväksyi jälkimmäisen.
3 § Puheenjohtajan esityksestä päätettiin valita kirjuri laatimaan kokouksesta pöytäkirjan. Kirjuriksi valittiin
”lyseeläinen” F. Tommila, joka tuolloin oli vielä lyseossa opiskeleva nuori mies.
4 § Puheenjohtajan kysymykseen, pitivätkö läsnäolijat nuorisoseuran perustamisen Merikarvialla todella
tarpeellisena, vastasivat ne harvat, jotka puheenvuoron käyttivät, myöntävästi. Kun puheenjohtaja sitten
kysyi, pitivätkö he sen perustamisen ja pystyssä pysymisen Merikarvialla myös mahdollisena, syntyi pitempi
keskustelu. Yleensä näytti puheenjohtajaksi kelpaavista henkilöistä olevan puute. Mutta kokous ei
kuitenkaan katsonut välttämättömäksi jättää asiaa sen tähden sikseen, toivoen puheenjohtajasta jollakin
tavalla toimeen tultavan, jollei muuten, niin koululaisten avulla, sillä usein on muuallakin tapana, että
ylioppilas tahi muu koululainen on johtajana, ja hänen koulussa ollessa varajohtaja hoitaa hänen virkaansa.
Päätettiin siis perustaa Merikarvialle nuorisoseura, joka ainakin toistaiseksi tulee olemaan Merikarvian
Nuorisoseura nimisenä paikallishaaraosastona Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuralle.
5 § Sääntöehdotusta näin syntyneelle Merikarvian Nuorisoseuralle laatimaan päätettiin valita nelijäseninen
toimikunta puoleksi miehiä ja puoleksi naisia. Toimikuntaan tulivat valituiksi naisista opettajatar Aini
Sandström ja neiti Elin Pettersson, miehistä ylioppilas A. Tommila ja lyseolainen F. Tommila. Tämän
toimikunnan lisäksi annettiin paitsi sääntöehdotuksen laatiminen, kutsua kokoon uusi kokous, kun ehdotus
on valmis ja hankkia siihen kokoukseen huone. Lopuksi lausui A. Tommila runon ”Herätykseksi” ja kiitti
läsnä olevia heidän osanotostaan kokoukseen.
Kokouksen puolesta Arvi Tommila ja nimikirjoituksella F. Tommila.
***
Pöytäkirja Merikarvian Nuorisoseuran varsinaisesta perustavasta kokouksesta, joka pidettiin Ali-Knuussin eli
Ala-Knuussin talossa Merikarvian Ylikylässä 6.6.1892.
1 § Lyseeläinen Frans Tommila piti esitelmän nuorisoseurojen tarkoituksesta ja vaikutuksesta.
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2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin ylioppilas Arvi Tommila ja lyseeläinen Frans Tommila kirjuriksi.
3 § Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, jonka jälkeen tarkastettiin sääntövaliokunnan
tekemä ”Sääntöehdotus” Merikarvian Nuorisoseuralle. Ensin luettiin ehdotus kokonaan ”läpitse”, että
kokous siitä olisi saanut jonkunlaisen yleisen käsityksen, ja sitten vasta tarkastettiin ja tarpeellisin
muutoksin tehden hyväksyttiin pykälä pykälältä, lopullisesti hyväksyttynä tuli ehdotus kuulumaan näin:
Sääntöehdotus Merikarvian Nuorisoseuralle
1 § Merikarvian Nuorisoseura alistuu Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran paikallishaaraosastoksi.
1 luku Nuorisoseuran tarkoitus
2 § Merikarvian Nuorisoseuran tarkoitus on herättää ja vireillä pitää kansassa ja erittäinkin sen nuorisossa
isänmaanrakkauden ”elähyttämää” sivistyksen ja valistuksen harrastusta ja lain kuuliaisuutta. Tätä
tarkoitusta koettaa seura täyttää hankkimalla tilaisuutta tietojen kartuttamiseen ynnä yhteisiin
jalostuttaviin keskusteluihin ja huveihin, edistämällä itsenäistä toimintakykyä sekä kansallista ja kristillissiveellistä yhteishenkeä ja harrastamalla raittiutta.
II luku Seuran jäsenet
3 § Seuran jäseneksi pääsee jokainen viisitoista vuotta täyttänyt kansalainen, joka sitoutuu noudattamaan
seuran sääntöjä ja sen rahastoon maksamaan yhden markan vuodessa.
Muist. 1. Nuorempiakin voidaan vanhempiensa ja seuran suostumuksella jäseniksi ottaa.
Muist. 2. Johtokunta voi erityisistä syistä vapauttaa jäsenen jäsenmaksusta.
4 § Seuran jäseneksi ilmoittautuneen nimi kirjoitetaan seuran nimikirjaan ja saa hän jäsenmerkin, joka
oikeuttaa hänet ottamaan osaa seuran kokouksiin ja vuosijuhlaan.
5 § Kunniajäseneksi voidaan vuosikokouksen päätöksen mukaan kutsua seuran tarkoitusperää suurimmassa
määrässä edistäviä kansalaisia.
6 § Seuralla on oikeus yhteydestään sulkea jäsen, joka muistutuksista huolimatta rikkoo seuran sääntöjä
vastaan, tahi häiritsee sen kokouksia.
III luku Seuran virkamiehet ja toimikunnat:
7 § Seuran virkamiehet ja toimikunnat ovat:
A. Wirkamiehet:
1. Puheenjohtaja
2. Wara-puheenjohtaja
3. Kirjuri
4. Wara-kirjuri
5. Rahastonhoitaja
6. Taloudenhoitaja
7. kaksi tilintarkastajaa
B. Toimikunnat:
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1. Johtokunta
2. Juhlatoimikunta
8 § A. Puheenjohtajan tehtävänä on: esittää seuralle keskusteltavat asiat, johtaa keskustelua seuran
kokouksissa, kutsua tarpeen vaatiessa toimikunnat kokoon ja olla niiden puheenjohtajana, allekirjoittaa
kaikki seuran puolesta toimitettavat kirjoitukset ja kirjeet sekä valvoo seuran sääntöjen tarkkaa
noudattamista.
C. Puheenjohtajan ollessa estettynä toimittaa wara-puheenjohtaja hänen virkaansa.
9 § A. Kirjurin tehtävä on: laatia seuran ja johtokunnan kokouksesta pöytäkirja seuraavassa kokouksessa
luettavaksi ja tarkastettavaksi, toimittaa vuosikertomus ja lukea se vuosikokouksessa, valmistaa ja
allekirjoittaa kaikki seuran puolesta toimitettavat kirjoitukset sekä toimittaa ne määräpaikkoihinsa, pitää
huolta seuran pöytä- ja nimikirjasta, papereista y.m.
B. Kirjurin ollessa estettynä toimittaa warakirjuri hänen virkaansa.
10 § Rahastonhoitajan tehtävänä on koota, tallettaa ja hoitaa seuralle tulevat varat, suorittaa
puheenjohtajan määräyksen mukaan maksut kunkin rahan saajan kuittia vastaan ja toimittaa
vuosikokoukseen vuositilit tuloista ja menoista. Halussaan olevista varoista on rahastonhoitaja seuralle
laillisessa ”edesvastauksessa”.
11 § Tilintarkastajat tarkastavat seuran vuositilit ja ilmoittavat tarkastuksensa tulokset ensimmäisessä
yleisessä kokouksessa vuosikokouksen jälkeen.
12 § Taloudenhoitajantehtävänä on hoitaa seuran kalustoa. Hänen erotessaan virasta valitsee seura
tarkastajat tarkastamaan hänen hallussaan (hoidettavanaan) olevaa seuran omaisuutta.
13 § Johtokunnan, johon paitsi seuran puheenjohtajaa, valitaan seuran jäsenistä neljä naista ja neljä miestä
ja joka keskuudestaan valitsee seuran varapuheenjohtajan, kirjurin, varakirjurin, rahastonhoitajan ja
taloudenhoitajan, tulee seuran muiden jäsenien vapaaehtoisella avulla valmistaa ja toimeenpanna ohjelma
sekä yllä itää järjestystä kaikissa seuran kokouksissa.
Muist. Jos seura perustaa lukuhuoneita, pitää johtokunta niistä huolen seuran niitä varten erittäin laatimien
sääntöjen mukaan.
14 § Tarvittaessa valittujen juhlatoimikuntien, joihin paitsi seuran puheenjohtajaa valitaan seuran jäsenistä
kolme naista ja kolme miestä, tulee seuran muiden jäsenten vapaaehtoisella avulla toimeenpanna
vuosijuhla ja muut seuran päättämät huvit.
IV luku. Seuran kokoukset
15 § Seuran kokouksia pidetään niin usein kuin hyväksi katsotaan ja saavat niissä seuraan
kuulumattomatkin olla läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, jos he puheenjohtajalle ilmoitettuansa saavat
seuran suostumuksen siihen.
16 § Seuran vuosikokouksessa, joka pidetään tammikuun alkupuolella, luetaan vuosikertomus ja rahaston
tilit ja valitaan puheenjohtaja ynnä johtokunta sekä tilintarkastajat seuraavaksi vuodeksi.
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17 § Seuran kokouksiin on jokaisella läsnä olevalla seuran jäsenellä oikeus ottaa osaa keskusteluihin ja
äänestyksiin.
Muist. Puheenjohtajalla on valta keskeyttää puheenvuoro siltä, joka persoonallisesti loukkaa jotakin
henkilöä tahi muuten puhuu sopimattomasti.
18 § Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmyydellä (katso kuitenkin V luku 20§). Poissa
olevat saavat tyytyä läsnä olevain päätöksiin.
Muistutus 1.: Poissa olevat saavat kuitenkin ottaa osaa vaaleihin vaalilipulla, joka on puheenjohtajalle
lähetettävä ja muihin päätöksiin laillisessa kahden todistajan vahvistamalla ja puheenjohtajan hyväksymällä
valtakirjalla, joita ei kellään kuitenkaan saa olla useampia kuin kaksi.
Muist. 2. äänten tasan langetessa ratkaisee arpa puheenjohtajan vaalissa, muuten puheenjohtajan ääni.
Muist. 3: Jokaisella päätöstä tehtäessä läsnä olevalla onoikeus pöytäkirjaa tarkastettaessa liittää vastalause
edellisessä kokouksessa tehtyä päätöstä vastaan pöytäkirjaan, ja sen johdosta seura keskustelee,
vaikuttaako vastalause päätökseen.
19 § Seuran vuosijuhla vietetään kesällä seuran päättämällä ajalla.
Muist. Paitsi vuosijuhlaan on seuralla oikeus pitää muitakin juhlia ja huveja rahastonsa enentämiseksi ja
muita hyviä tarkoituksia varten.
V luku Säännönmuutoksista
20 § Nämä säännöt voidaan vuosikokouksessa muuttaa, jos ehdotusta kannattaa vähintäänkin kaksi
kolmannesta annetuista äänistä. Muutosehdotukset ovat kuitenkin esitettävät seuran yleisessä
kokouksessa vähintäänkin kuukautta ennen vuosikokousta, johon johtokunnan niistä on annettava
lausuntonsa.
Muist.: Sääntöjen muutosehdotukset ovat myös lähetettävät Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran
johtokunnan hyväksyttäviksi. Johtokunnalle annettiin kuitenkin valta vielä tehdä näihin yllä oleviin
sääntöehdotuksiin kieliopillisia korjauksia, jos virheitä semmoisia löytyy.
4§ Puheenjohtaja ilmoitti, että koska seuralle nyt oli saatu säännöt, oli siihen aljettava jäseniä
kirjoittamaan. Jäseniä ilmoittautuikin sinä iltana 24.
5 § Valittiin seuralle väliaikainen puheenjohtaja ja johtokunta. Puheenjohtajaksi valittiin ylioppilas Arvi
Tommila. Johtokuntaan tulivat valituiksi naisista neidot Betty Nordlund, Helmi Sysimetsä, Iida Munck ja
Alma Österby, miehistä kanttori F.N. Sandberg, ylioppilas L.O. Salo, puuseppä Heikki Koski ja lyseolainen
F.V. Tommila. Sen jälkeen kiitti puheenjohtaja kaikkia kokoukseen läsnä olleita heidän osanotostaan ja
lopetti kokouksen pyytäen johtokunnan jäseniä jäämään nyt alkavaan johtokunnan kokoukseen. Kokouksen
puolesta Arvi Tommila. F.V. Tommila.
***
Pöytäkirja Merikarvian Nuorisoseuran kokouksesta, joka pidettiin Näsin talossa ”Ylikarvialla” eli Ylikylässä
10.7.1892
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1 § Koska ohjelman toimittajat kaikki syystä tai toisesta olivat jääneet kokoukseen saapumatta, täydyttiin
ohjelman sijasta tyytyä siihen, että ylioppilas Salo kertoi Salmin pitäjän nuorison huvitavoista ja leikeistä
sekä jutteli sadun ukosta ja akasta.
2 § Herra Salon esityksestä ruvettiin keskustelemaan miten parhaiten saataisiin varoja kansanopistolle
pitäjästämme kootuksi. Keskustelusta ei kuitenkaan mitään päätöstä kokouksen vähäväkisyydestä johtuen
tehty, vaan lykättiin asia seuraavaan yleiseen kokoukseen uudestaan käsiteltäväksi.
***
Pöytäkirja Merikarvian Nuorisoseuran kokouksesta, joka pidettiin Ali-Knuussin talossa Ylikarvian kylässä
31.7.1892.
1 § Luettiin ja hyväksyttiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat. Edellinen niistä oli jäänyt kirjurin
poissaolon tähden viime kokouksessa tarkastamatta.
2 § Lyseeläinen Frans Tommila piti esitelmän aineesta Mitä hyötyä on yhteiskunnasta?
3 § Neiti Sandström lausui Vänrikki Stoolin tarinoista runon Kuoleva soturi.
4 § Lyhyen loma-ajan kuluttua piti ylioppilas Arvi Tommila esitelmän Sotaisesta urhoollisuudesta.
5 § Neiti Helmi Sysimetsä lausui runon Herää Suomi.
6 § Ohjelman mukaan olisi nyt ollut keskusteltavana miten parhaiten saataisiin varoja kansanopistolle
pitäjästämme, mutta kokouksessa olevien seuran jäsenten vähälukuisuuden vuoksi lykättiin se vielä
toistaiseksi.
7 § Saatiin katsella kuvaelmia Hän tulee ja Lähteellä.
8 § Keskusteltiin seuraa koskevista asioista.
A: Päätettiin tulevassa kuussa pidettävän iltaman toimeenpaneminen ja sisään pääsymaksujen
määrääminen jättää johtokunnan haltuun kuitenkin sillä muistutuksella, että seuran jäsenillä
sisäänpääsymaksussa annetaan alennusta.
B. Seuran yleinen kokous päätettiin pitää viikon perästä.
Keskustelun alussa pyysi johtokunnasta eroa seuran taloudenhoitaja Heikki Koski siitä syystä, ettei hänen
aikansa riitä sen toimiin, kun hän on usean muunkin toimikunnan jäsenenä. Hänen pyyntöönsä myöntyi
seura. Seura valitsi Julius Österbyn hänen sijaansa johtokuntaan ja taloudenhoitajaksi. Loma-ajoilla leikittiin
piirileikkejä. Seuraan kuulumattomillakin kokoukseen sallittu vapaa pääsy.
***
Pöytäkirja, tehty Merikarvian Nuorisoseuran vuosikokouksessa, joka pidettiin Näsin talossa, Ylikarvialla
8.1.1893.
1 § Puheenjohtaja ilmoitti, että seura nyt voi jatkaa työtänsä laillisten sääntöjen mukaan, koska säännöt
ovat saaneet Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran johtokunnassa vahvistuksen.
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2 § Luettiin vuosikertomus ja rahaston tilit.
3 § Puheenjohtaja ilmoitti, että johtokunta oli omavaltaisesti tilannut muutamia sanomalehtiä kahta
lukutupaa varten, kokous hyväksyi tämän sekä vielä näihin lisäksi tilattavaksi ne sanomalehdet, jotka
johtokunta oli päättänyt ehdottaa, paitsi Merimiehen ystävää ei tilata eikä Koti ja Yhteiskunta muuta kuin
yksi vuosikerta, jota kuljetettaisiin toisesta lukutuvasta toiseen. Lukutupien hoito päätettiin jättää
johtokunnan ja niiden haltuun, jotka ovat ottaneet niistä huolta pitääkseen. Lukutupia päätettiin nyt
perustaa Honkajärvelle ja Köörtilään, joissa kummassakin on luvattu huone, valo ja hoito ilmaiseksi, mutta
Ylikarvialla, jossa huone olisi tosin saatu, muttei muuta, ei nyt tällä kerralla mitään lukutupaa päätetty
perustaa, siinä toivossa että neljännes tai puolen vuoden perästä esim. olisi siihen parempi tilaisuus.
4 § Tähän kokoukseen aiottu keskustelukysymys Mitenkä ovat nuorisoseuran kokousten ohjelmat paraiten
järjestettävät, päätettiin vieläkin jättää toistaiseksi, koska sen esittäjä ei ollut saapuvilla, eikä sen
kiireellisyyskään keskustelua nyt vaadi.
5 § A. Tommila piti esitelmän kirjallisuuden kehityksestä ja hyödystä.
6 § Ylioppilas L.O. Salo lausui Arvi Jänneksen tekemän runon Herää Suomi.
7 § Toimitettiin vaalit: puheenjohtajaksi edelleen valittiin ylioppilas A. Tommila, johtokuntaan tulivat
valituiksi uudestaan vanhat jäsenet paitsi Herra Salon sijaan tuli F.O. Rosnell, F. Tommilan sijaan E. E.
Nordlund. Tilientarkastajiksi valittiin H. Koski ja neiti Eine Pettersson.
8 § Herra Salo lausui runon Laiskuuden ylistykseksi. Tämän jälkeen lopetettiin kokous.
***
Pöytäkirja, tehty Merikarvian nuorisoseuran toista kertaa perustavassa kokouksessa Ylikylän Uudella
kansakoululla 16.9.1900.
1 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Herra Herman Louko, pöytäkirjaa laatimaan asetettiin neiti Aina
Sandberg.
2 § Huomautuksen suhteen, pidetäänkö kokousta siksi lukuisana, että voidaan päättää niinkin tärkeästä
asiasta kuin Nuorisoseuran perustamisesta, vai katsotaanko olevan syytä kokouksen lykkäämistä ensi
sunnuntaiksi, koska asiaa harrastavia henkilöitä oli satunnaisesti estettynä kokoukseen saapumasta, vaan
asian tärkeyteen nähden oli asia heti ratkaistava.
3 § Kysymyksiin, ovatko kaikki sitä mieltä, että herätetään henkiin entinen Merikarvian Nuorisoseura, syntyi
pitempi keskustelu, jossa muun muassa kävi selville, että Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura, jonka
valmistamat säännöt entisellä nuorisoseurallamme on ollut, aikoja sitten jo on pitänyt Merikarvian
Nuorisoseuran kuolleena, jonka vuoksi päätettiin perustaa uusi nuorisoseura, jolle sääntöehdotusta
laatimaan päätettiin valita seitsemän henkinen valiokunta, johon kuuluu seitsemäntenä jäsenenä
väliaikainen puheenjohtaja. – aika pitkä lause4 § Väliaikaisena puheenjohtajana, siksi kunnes säännöt ovat saaneet asian mukaiset vahvistukset, ja seura
siten voi alkaa säännöllisen toimintansa, päätettiin pysyttää, kokouksen puheenjohtaja. Kirjurin suhteen
tehtiin samanlainen päätös kuin puheenjohtajankin.
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5 § Sääntövaliokuntaan päätettiin kutsua kokouksen ulkopuolelta yksi vanhempaan ikäluokkaan kuuluva
mieshenkilö.
6 § Sääntövaliokunnan jäseniksi valittiin: Herrat F.N. Sandberg, F. Kouhi, E. Österby, H. Louko,
puheenjohtaja, Neidit Aina Sandberg, Ellen Nordlund ja Tiina Norr-Rogeli.
7 § Seuraava kokous, johon sääntövaliokunnan on sääntö-ehdotuksena hyväksymistä varten tuotava,
päätettiin pitää kahden viikon kuluttua, jota varten hyväntahtoisesti huoneet luovutti neiti Ellen Nordlund.
8 § Sääntövaliokunnan ylimääräiseksi tehtäväksi annettiin tiedusteleminen E.P.N. eli Etelä Pohjanmaan
nuorisoseuralta, josko se vieläkin voi ottaa näin perustetun nuorisoseuramme haaraosastokseen.
9 § Pöytäkirjan allekirjoittamaan kirjurin kanssa määrättiin kokouksen puheenjohtaja.
10 § Päätettiin pöytäkirjaan merkittäviksi kaikkien kokouksessa olevien nimet.
11 § Kokouksessa saapuvilla olivat seuraavat henkilöt: Herrat F. Kouhi, H. Louko, E. Österby, A. Erikson, A.
Lindqvist, A. Aitasalo, J. Aitasalo, A. Norr-Rogeli, J. Österby, B. Österby, Ala Knuussi, Neidit E, Nordlund, A.
Rosenberg, L. Norr-Rogeli, J. Holmström, Brännasviiki, E. Norr-Rogeli ja A. Sandberg. Kokouksen puolesta
Herman Louko ja Aina Sandberg.
***
Pöytäkirja, joka on tehty Nuorisoseuran kokouksessa kauppias E. Nordlundin luona 30.9.1900.
1 § Kokouksen aluksi piti puheen Herra Louko, puhuen aikamme sivistysriennoista. Puheen loputtua kajahti
ilmoille yksiääninen kansallislaulu, johon kaikki tyytyväisinä näytti ottavan osaa. Tilaisuuteen varsin sopivan
runon lausui taidokkaasti neiti Liina Norrrogell.
2 § Luettiin ja tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka hyväksyttiin muistutuksitta.
3 § Sääntövaliokunta oli nyt tuonut laatimansa sääntöehdotuksen kokouksen hyväksyttäväksi ja kuului se
seuraavasti:
Sääntöehdotus Merikarvian Nuorisoseuralle
1 § Merikarvian Nuorisoseuran, joka liittyy haaraosastona Etelä-Pohjanmaan nuorisoseuraan, tarkoituksena
on kristillissiveellisen valistuksen, isänmaanrakkauden sekä lainkuuliaisuuden ja yhdistyshengen
virkistäminen ja ylläpitäminen yhteiskunnassa etenkin sen nuorisossa.
2 § Tarkoitustaan koettaa seura saavuttaa pitämällä kokouksia vähintään kerran kuukaudessa, hankkimalla
tilaisuutta hyödyllisiin keskusteluihin, toimeenpanemalla esitelmiä, iltamia ja yleisiä huveja, edistämällä
laulun, soiton, urheilun y.m. edistyspyrintöjen harrastusta, aina huomioon ottaen, ettei lepopäivänvietto
näiden toimien kautta häiriinny.
3 § Seuran jäseneksi pääsee jokainen rippikoulun käynyt hyvämaineinen henkilö maksamalla vuosittain
jäsenmaksun yhden markan tahi seitsemän markkaa kerrallaan.
Joka kymmeninä vuosina maksaa jäsenmaksunsa, hän pääsee seuran maksamattomaksi jäseneksi.
Jäsenmaksu on ensi kerran maksettava sisäänkirjoitettaessa, sittemmin vuosikokouksessa. Jäsen, joka ei
vuoden ensimmäisenä neljänneksenä suorita jäsenmaksuaan erotetaan seurasta.
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Vuosikokouksen päätöksen mukaan voidaan kunniajäseneksi kutsua suuremmalla määrällä seuran
tarkoitusta edistäneitä henkilöitä.
Muistutus. Rippikoulun käymättömätkin voidaan vanhempien ja seuran suostumuksella jäseneksi ottaa.
4 § Jokaisen seuran jäseneksi otetun henkilön nimi kirjoitetaan seuran nimikirjaan ja jäsenmerkin
suoritettuaan annetaan hänelle jäsenmerkki, joka oikeuttaa hänet ottamaan osaa kaikkiin seurankokouksiin
ilman maksua sekä vuosijuhlaan, yleisiin iltamiin ja muihin seuran toimeenpanemiin huveihin 50 prosentin
alennuksella taikka jos seuran johtokunta erittäin niin päättää ilmaiseksi.
5 § Jokaisen seuran jäsenen tulee ehdottomasti noudattaa siistiä ja nuhteetonta käytöstä sekä
seurakokouksissa että ulkopuolella niitä. Seuran jäsen ei saa missään tilaisuudessa esiintyä päihtyneenä.
6 § Johtokunnalla on valta rangaista jäsentä, joka rikkoo seuran sääntöjä vastaan, seuraavalla tavalla. Ensi
kerran rikkomisesta annetaan muistutus, joka merkitään nimikirjaan, toisen kerran rikkomuksesta
erotetaan seurasta vähintään yhdeksi enintään kuudeksi kuukaudeksi. Kolmannen kerran rikkomisesta
erotetaan kokonaan pois seurasta. Jos rikos on raskauttava, erotetaan jäsen jo ensimmäisestäkin
rikoksesta. Tällaisita päätöksistä, jotka kirjallisesti asianosaiselle ilmoitetaan, voi vedota vuosikokoukseen.
Erotetulle tai eronneelle jäsenelle ei makseta jäsenmaksua takaisin. Jos joku seuran kokouksissa käyttää
loukkaavia ja siivottomia sanoja on puheenjohtajan keskeytettävä häneltä puheenvuoro, jos taas joku
kokouksen ohjelmaan kuulumattomilla nurkkakeskusteluilla tai jollakin muulla tavalla häiritsee kokousta
eikä huoli puheenjohtajan muistutuksesta, suljetaan hänet ulos siitä kokouksesta.
7 § Seuran toimikunnat ja virkailijat ovat:
1. Toimikunnat, johon kuuluvat a9 johtokunta, b) järjestystoimikunta ja c) juhlatoimikunta;
2. Virkailijat, joihin kuuluvat a) esimies, b) vara-esimies, c) kirjuri d) varakirjuri e) rahastonhoitaja f)
taloudenhoitaja ja g) kaksi tilintarkastajaa.
Muistutus. Kaikki virkailijat ja toimikunnat, paitsi juhlatoimikunta, joka valitaan kutakin iltamaa varten
erikseen, valitaan vuosikokouksessa.
8 § Johtokunnan, johon kuuluvat esimies, varaesimies, kirjuri, varakirjuri, rahastonhoitaja, taloudenhoitaja
ja kolme muuta jäsentä, tulee yleensä ohjata seuran toimintaa, kutsua seura kokoon, hankkia kokouksia
varten huoneet ja laatia muitten jäsenten vapaaehtoisella avulla kaikkiin sen kokouksiin ohjelma,
suurimmalla huolella hoitaa seuran sille jättämiä tehtäviä sekä valvoa sääntöjen tarkkaa noudattamista.
Johtokunta on päätösvaltainen esimiehen ja neljän jäsenen saapuvilla ollessa.
Muistutus. Jos joku johtokunnan jäsen vuoden kuluessa jostakin syystä eroaa, valitaan hänen sijaansa
lopuksi vuotta uusi jäsen.
9 § Yleistä järjestystä valvoo seurassa viisimiehinen järjestystoimikunta, joista yksi valitaan päälliköksi, jota
kaikkien tulee totella.
10 § Juhlatoimikunnan, johon kuuluvat esimies ja kahdeksan jäsentä on muitten jäsenten vapaaehtoisella
avulla laadittava ja suoritettava juhlan ohjelma ja muut tarvittavat valmistelut.
11 § Esimies on seuran ja toimikuntien puheenjohtaja, esittelee käsiteltävät kysymykset, kutsuu tarpeen
vaatiessa toimikunnat kokoon, allekirjoittaa kaikki asiapaperit, valvoo kirjurin tehtäviä, tallettaa seuran
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nimiluettelon, arkiston ja leimasimet sekä toimikuntien kanssa valvoo sääntöjen tarkkaa noudattamista.
Esimiehen ollessa estyneenä toimittaa varaesimies hänen tehtävänsä.
12 § Kirjurin tehtävänä on laatia ja tallentaa seuraan ja johtokunnan kokouksista pöytäkirjat seuraavassa
kokouksessa luettavaksi ja tarkastettavaksi, toimittaa vuosikertomuksen, valmistaa ja esimiehen kanssa
allekirjoittaa asiakirjat sekä toimittaa ne määräpaikkaansa.
Muist. Kirjurin ollessa estyneenä toimittaa varakirjuri hänen tehtävänsä.
13 § Rahastonhoitaja ”kokoo” ja tallettaa seuran rahavarat, joista hänen tulee suorittaa seuran yhteiset
menot esimiehen määräyksestä kunkin rahan saajan kuittia vastaan, sekä tekee tilin hallussaan olevista
varoista kahta viikkoa ennen vuosikokousta ollen seuralle sen varoista täydellisesti edesvastuussa.
14 § Taloudenhoitaja hoitaa ja tallettaa seuran kaluston, ollen niin ikään seuralle laillisessa edesvastuussa.
15 § Tilintarkastajain tulee huolellisesti kaksi kertaa vuodessa läpikäydä ja tarkastaa rahastonhoitajan
hallussa olevat varat ja tilit sekä tarkastaa myös seuran kaluston; tarkastuksensa tulokset heidän on
ilmoitettava vuosikokouksessa.
16 Jos seura perustaa lukutupia tahi kirjastoja, pitää johtokunta niistä huolen seuran niitä varten erittäin
”laatimain” sääntöjen mukaan.
17 § Seuran vuosikokous pidetään joulukuulla johtokunnan määräämässä paikassa ja aikana.
Vuosikokouksessa lukee kirjuri vuosikertomuksen, josta jäljennös on lähetettävä E.P.N -seuralle ennen
15.12. ja rahastonhoitaja lukee tilit, päätetään tilivapaudesta sekä keskustellaan ja päätetään muista seuran
toimialaan kuuluvista asioista.
18 § Äänestyksessä on jokaisella jäsenellä yksi ääni. äänten mennessä tasan ratkaisee arpa puheenjohtajan
valinnassa, muissa puheenjohtajan kannattama puoli.
19 § Vaaleilla, joista ainakin virkailijain vaalit toimitetaan suljetuilla lipuilla, on jokaisella saapuvilla olevalla
jäsenellä itse tuotava lippunsa vaaliuurnaan ollen samalla oikeutettu poissa olevan jäsenen puolesta
äänestämään yhdellä lain mukaisella valtakirjalla.
20 § Seuran kokouksiin on pääsö ainoastaan seuran jäsenillä ja saavat he sinne kutsua joitakuita omaisiaan
tai läheisiä tuttaviaan, jotka saavat ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksiin.
21 § § Seuran vuosijuhla vietetään johtokunnan määräämässä paikassa ja aikana kesä- tai heinäkuussa.
22 § Seuran toimeenpanemiin huveihin ei lasketa päihtyneitä tahi jos joku muuten siivoutta loukkaavalla
tavalla niissä esiintyy, suljetaan pois ja katsotaan pääsymaksunsa menettäneeksi.
23 § Jos seura jostakin syystä hajoaa, jätetään sen omaisuus Merikarvian kunnan hoidettavaksi ja
säilytettäväksi sekä jos uusi nuorisoseura perustetaan jättämään se sille. Rahasta saa kunta hyväkseen
käyttää korot.
24 § Lisäyksiä ja muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos yksinkertainen äänten enemmistö niin
päättää ja muuten asianomainen vahvistus niille saadaan.
Sääntöehdotus tarkastettiin ja hyväksyttiin.
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3 § Sääntövaliokunta oli myöskin tiedustellut Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuralta, josko se vieläkin voisi
ottaa haaraosastokseen nuorisoseuran, koska entinenkin Merikarvian Nuorisoseuran säännöt ovat sen
hyväksymä, mutta oli saanut kieltävän vastauksen, kuitenkin kehoituksella herättää vain entinen
Nuorisoseura henkiin, syystä, ettei heillä mahtavien ponnistusten vuoksi ole valtaa ottaa uusia
haaraosastoja. Vielä oli sääntövaliokunta nimismiehemme välityksellä persoonallisesti tiedustellut läänin
kuvernööriltä hänen täällä käydessään, josko hän voisi vahvistaa nuorisoseuramme säännöt, mutta hän
taas puolestaan kehotti meitä vapaasti jatkamaan toimintaamme keskenämme hyväksyttyjen sääntöjen
mukaan, jota vastoin tarpeen vaatiessa voisimme turvautua entisiin vahvistettuihin sääntöihin, jonka
johdosta päättikin seura aloittaa toimensa uusien sääntöjen mukaan.
4 § Seuraava kokous, vaalikokous päätettiin pitää kahden viikon kuluttua, jota varten huoneet luovutti
kauppias Oskari Knuussi.
5 § Arpajaisvoittojen kartuttamiseksi päätettiin aloitettavaksi entinen nuorison ompeluseura, jonka
puolitekoisiksi jääneet työt ynnä muut varat sekä velat katsottiin Muorisoseuralle kuuluviksi.
Ompeluseuraan päätettiin kokoontua joka maanantai-ilta kello 6, jota varten huoneet hyväntahtoisesti oli
luvannut, siksi kunnes seura pitemmäksi aikaa saa vuokratuksi huoneet sekä ompeluseuraa että kokouksia
varten, neiti Fiina Lindroos.
6 § Ompeluksien johtajattareksi valittiin neiti Elli Nordlund sekä varalle neiti Betty Nordlund.
7 § Sääntöjen painattaminen sekä jäsenmerkkien hankkiminen jätettiin puheenjohtajan tehtäväksi.
8 § Muuten voidaan mainita, että kokoukseen oli saapunut melkoisen paljon asiaa harrastamaan nuorisoa
ja että kaikki näytti yleensä olevan kokouksen tuloksiin tyytyväisiä, jota osoitti varsinkin illoisa ja hilpeä
leikkiminen. Kokouksen puolesta Herman Louko ja Aino Lindberg.
***
Pöytäkirja, joka on tehty Nuorisoseuran kokouksessa lokakuussa 1900.
Kokous ”aljettiin” yksiäänisellä laululla.
1 § A. Norrrogell piti valaisevan esitelmän nuorisoseura-aattesta.
2 § lausuntoa esitti Maiju Adamsson.
3 § Luettiin ja tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka semmoisenaan hyväksyttiin kuitenkin
huomautuksella, että vastedes kirjoitetaan ohjelman kustakin numerosta eri pykälään.
4 § Vaalit
Puheenjohtajan kysymyksen johdosta, toimitetaanko kaikki vaalit suljetuilla lipuilla, päätettiin samalla
lipulla toimittaa kaikki vaalit. Käytiin sitten vaaliin käsiksi yllämainitun säädöksen mukaisesti ja tulivat
virkailijoiksi lopullisesti valituiksi seuraavat:
Puheenjohtajaksi Herman Louko, varapuheenjohtajaksi Artturi Norrågeli, kirjuriksi Aina Sandberg,
varakirjuriksi Maiju Adamsson, rahastonhoitajaksi Fredrik Kouhi, taloudenhoitajaksi Erkki Österby ja
tilintarkastajiksi Maiju Adamsson ja Oskari Knuussi.
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Johtokuntaan lisäjäseniksi valittiin F.N. Sandberg, Jenny Holmström ja Artturi Holmström.
Järjestystoimikuntaan valittiin: Fredrik Kouhi, Herman Louko, Frans Rosnell, Oskari Knuussi ja Artturi
Jumppi.
5 § Päätettiin toimeenpanna iltama. Kokous jätti ohjelman johtokunnan tarkemmin määrättäväksi.
6 § Johtokunnan tehtäväksi annettiin pyytää kunnanhuonetta käytettäväksi yleisiä iltamia varten sillä
päätöksellä, että nuorisoseura ei pane sillä aikaa toimeen tanssihuveja kuin se kunnanhuonetta käyttää.
kokouksen puolesta Herman Louko ja Aina Sandberg
***
Pöytäkirja, joka on tehty Nuorisoseuran kokouksessa Erkki Österbyn luona 9.12.1900.
1 § Kokouksen aluksi oli yksiäänistä laulua.
2 § Puheen piti F. Kouhi tuoden siinä valaisevasti esiin viime vuosisadan kehittymistä ja edistymistä.
3 § Jenny Holmström lausui runon nro 15 Stolt
4 § Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka hyväksyttiin muistutuksetta.
5 § E.P. -nuorisoseura oli lähettänyt kiertokirjeen seuralle, jossa kehotettiin valitsemaan edustajaa
yhteiseen vuosikokoukseen, joka pidetään Lapualla. Keskusteltiin asiasta ja valituksi tuli Eemeli Nordlund,
jolle päätettiin valtakirjaksi antaa ote tästä pöytäkirjasta.
6 § Keskustelukysymykseksi otettiin Häiritsevätkö Nuorisoseurat taloudellisia toimia. Pääasiallisesti
kallistuivat mielipiteet siihen suuntaan, että jos oikein käsitetään nuorisoseuran tarkoitus, ja jos seura
panee toimeen iltamia, joissa on vakava ohjelma, ilman suurempia valmistuksia, niin eivät seuran jäsenet
liiaksi kiinny seuraan koskeviin hommiin, eivätkä käänny pois tavallisista kotiaskareista.
7 § Matkakustannukseksi edusmiehelle päätti seura suorittaa 15mk ja ”kyytin” laskun mukaan.
8 § Kokous lausui toivomuksena, että Frans Rosnell hankkisi huostassaan olevat paperit nykyiselle
rahastonhoitajalle F. Kouhille, joiden nojalla nuorisoseuralle kuuluvat varat ovat talletettuina. Tätä asiaa
perille ajamaan valittiin Artturi Norrrogel, jolle valtakirjaksi annetaan ote tästä pöytäkirjasta.
9 § Iltaman toimeenpaneminen jätettiin erityisen huvitoimikunnan huostaan. Kuitenkin huomautti kokous,
että iltama jätettäisiin uudelle toimikunnalle.
10 § Huvitoimikuntaan tulivat neidit Betty Nordlund, Anni Rosenberg, Jenny Österby ja Hilda Granfors, sekä
Herrat Oskari Knuussi, Arthur Jumppi, Eemeli Nordlund ja Fredrik Kouhi.
11 § Koska seuran puheenjohtaja oli muuttanut pois paikkakunnalta, varapuheenjohtaja Artturi Norrrogel
valittiin puheenjohtajaksi, samoin järjestystoimikuntaan.
12 § Varapuheenjohtajaksi valittiin Eemeli Nordlund. Kokouksen puolesta A. Norrogel ja Aina Sandberg.
***
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Pöytäkirja, joka on tehty 13.1.1901 Fiina Lindroosin luona.
1 § Koska niin hyvin kirjuri kuin varakirjurikaan ei olleet kokouksessa läsnä, valittiin pöytäkirjan tekijäksi
Herra F. Kouhi.
2 § Päätettiin pitää arpajaiset seurahuoneen rakentamista varten ja jos lupa saadaan arpajaiset pidettäviksi
jonakin vastedes tarkemmin määrättävänä päivänä ensi heinä- tai elokuulla. Lupaa asianomaisesta paikasta
pyytämään valittiin farmaseutti oppilas Eemili Nordlund ja Herra A. Norrrogeli.
3 § Valittiin kolmimiehinen toimikunta tekemään jonkinlaisia valmistavia ehdotuksia ja suunnitelmia
seurahuoneen rakentamista varten. Asiasta syntyi vilkas keskustelu ja sen jälkeen toimikunnan jäsenten
valinta sekä äänestys mikä toimitettiin ”suletuilla” lipuilla. Valituiksi tulivat Herrat F. Kouhi, Eemeli
Nordlund ja Arthur Erikson. Suunnitelmiensa tulokset on heidän esitettävä seuran kokoukselle.
4 § Keskustelu ensiksi pidettävästä iltamasta jätettiin pöydälle ensi kokoukseen.
5 § Päätettiin lähi seuraavalta kuntakokoukselta, koska ei ensimmäiseen enää ehtinyt, pyytää
kunnanhuonetta nuorisoseuran käytettäväksi samoilla ehdoilla kun jo monesti ennenkin on päätetty,
kuitenkin sillä lisäyksellä, että vuokra on mainittava. Asiaa kuntakokouksessa edustamaan valittiin Herra
Arthur Norrrogelli, jolle valtakirjaksi annettiin ote tästä pöytäkirjasta. Farmasianoppilas Eemili Nordlund
pyysi vastalauseensa tässä asiassa pöytäkirjaan merkittäväksi.
6 § Seuran keskuuteen päätettiin perustaa käsinkirjoitettu sanomalehti ”Räiske”, josta näytenumero
ilmestyisi ensi kokoukseen sekä sittemmin kerran kuukaudessa. Lehden väliaikaisiksi sekä päätoimittajaksi
valittiin Eemeli Nordlund sekä väliaikaiseksi aputoimittajaksi neiti Anni Rosenberg. Molemmille näistä voi
lähettää kirjoituksia.
7 § on jäänyt kirjoittamatta
8 § Ensi kokous päätettiin pitää sunnuntaina tämän kuun 27 päivänä kello 5 i.p., jota varten huoneet
luovutti neiti Hilda Langmyyry. Ohjelmassa on sanomalehti matkakertomus herra E. Nordlundilta,
keskustelukysymys: Miksi ei lukuisammin käytetä puheenvuoroja nuorisoseuran kokouksissa, alustaa A.
Norrogell ym.
9 § Keskusteltiin siitä, miten vastedes merkitään yleisten iltamien ohjelmista jne. pöytäkirjoihin
vuosikertomusten varalta sekä katsottiin tarpeelliseksi ohjelmat merkitä lähinnä iltaman jälkeen
pidettävään joko johtokunnan tai seuran kuukausikokouksen pöytäkirjaan.
10 § Viimeisessä yleisessä iltamassa oli ohjelma seuraava: lyseeläinen A. Sandberg piti esitelmän,
farmasianopiskelija E. Nordlund lausui runon, herra A. Norrogell luki kertomuksen, Eemil Nordlund puhui
vuosisadan vaihteesta, näyteltiin näytelmä Palvelukseen halutaan, jonka suorittamiseen ottivat osaa
farmaseutti H. Fontselius ja herrat A. Norrrogell sekä A. Jumppi, lyseeläinen A. Sandberg lausui runon
Kuoleva soturi, josta sitten kuvaelma näyteltiin, sitä paitsi ohjelmanumeroiden väliajalla kuplettilaulua, jota
esitti E. Nordlund sekä saman esittämä vanhan aikuisen telefoonihumoreskina. Yksiääninen laulu raikui
sangen usein väliajoilla ja posti oli myös iltamavieraiden käytettävänä. Lopuksi leikittiin. Iltama pidettiin
Ylikylän Holmströmillä. Kokouksen puolesta Fredrik Kouhi.
***
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Pöytäkirja, joka on tehty seuran kokouksessa Holmströmillä 10.2.1901.
1 § Syystä, että seuran kirjuri samaten kuin varakirjurikin loistivat poissaolollaan, valittiin yksimielisesti
kokouksesta pöytäkirjaa pitämään E. Nordlund.
2 § Herra F. Kouhi luki seuran kokouksen pöytäkirjan 13.1.1901, joka sellaisenaan hyväksyttiin.
3 § Farmasianoppilas E.E. Nordlund piti esitelmän nuorisoseura-liikkeestä, jonka jälkeen laulettiin
yksiäänisesti.
4 § Herra A. Lindqvist luki kaksi ja puoli arkkia pitkän seura-lehti Räiskeen toisen numeron. ”Naurun
höhötys”, joka lehden lukemisen aikana kuului, oli kait ilmauksena lehden huvittavista kirjoituksista.
5 § Pienen väliajan kuluttua, jolla ajalla suita virutettiin teellä, jatkettiin taasen kokousta, alkaen
yksiäänisellä laululla. Olkoon tässä samalla mainittu, että kokouksessa läsnä olevain luku oli sangen
vähäinen, jonka asian aiheuttivat samaan aikaan oleva raittiusseuran iltama Lauttijärvellä sekä eräät häät.
6 § Keskustelun alaiseksi otettiin seuran rakennustontti, joksi ehdolla ilmoitettiin olevan kaksi eri paikkaa,
mutta sittemmin keskustelun aikana toisesta saatiin maanomistajan kieltävä vastaus, joten jäljelle jäi
ainoastaan toinen. Viinamäen noin puolen tynnyrinala suuruinen tarjottu maakaistale, joka oli tarjottu sillä
olevine riihineen lunastettavaksi 650 markalla palstatilaksi. Keskustelun, josta osittain syntyi kiivaitakin
sanan ”sutkaisuja”, tuloksena oli, että asia äänestämällä päätettiin jättää edelleen ratkaisematta.
7 § Keskusteltavaksi tuli nyt edellä mainitussa pykälässä mainitun päätöksen johdosta, miten nyt on
toimittava rakennusasian suhteen ja päätettiin, syystä että herrat F. Kouhi ja E. Nordlund kieltäytyivät
edelleen asian suhteen hommaamasta, valita kaksi uutta jäsentä kolmantena, ellei hän kieltäydy herra
Eriksson, kuulustelemaan ensi kokoukseksi rakennuspaikoiksi sopivia maatilkkuja, joista sitten kokouksessa
päätettäisiin. Valituiksi tulivat herrat Arttu Norrrågeli ja Arttu Holmström.
8 § Ensimmäinen seuraava kokous päätettiin pitää 10.3. nahkuri herra Vesasen luona, missä kokousta
varten huoneet hyväntahtoisesti luovutettiin.
9 § Kokous pidettiin päättyneenä, koska aluksikin harvalukuinen jäsenmäärä näytti lopuksi kuivuvan ihän
tyhjiin. Osanotto keskusteluihin näytti olevan perin laimeata. Kokouksen puolesta A. Norrrågell ja E.E.
Nordlund.
***
Pöytäkirja, on tehty 27.1.1901 Ylikylän Langmyyryssä. Missä oli Langmyyry, kysy Lauri Hakosalo?
1 § Kokouksen aluksi oli yksiäänistä laulua, jonka jälkeen luettiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat,
joista toinen hyväksyttiin sillä muutoksella, että jokin ”titteli” on merkittävä pöytäkirjaan nimetyn henkilön
nimen eteen, toinen pöytäkirja jätettiin ensi kokoukseen hyväksyttäväksi.
2 § Herra E. Nordlund teki selkoa matkastaan Etelä-Pohjanmaan nuorisoseuran vuosikokoukseen Lapualle.
Matkakertomuksesta kävi selville, että meidän nuorisoseuran lähettämä keskustelukysymys oli siellä ollut
keskustelunalaisena ja vastaukseksi hyväksytty seuraavat ponnet: 1. Tietäissämme ja tunnustakaamme
henkisen kehityksen tarpeen, ei se näennäinen häviö, joka nuorisoseuran työstä muutamissa tapauksissa
saattaa olla taloudelliselle toiminnalle voisi tulla huomioon otetuksi, kun on kysymys nuorisoseuran
13

14
jäsenten ”sisällisestä” jalostamisesta 2. Kokous pitää suotavana, etteivät nuorisoseurat varsinkaan liian
myöhään kestävillä iltamillaan annan aihetta kysymyksessä oleviin arveluihin.
3 § Neiti Anni Rosenberg luki seuran sanomalehden Räiskeen, joka tähän kokoukseen oli ensi kerran
ilmestynyt.
4 § Tämän jälkeen otettiin keskusteltavaksi miten lehden toimitus eteenpäin järjestettäisiin, asiasta
keskusteltua, päätettiin seuran jäsenet jaettavaksi kuuteen osastoon, jotka sitten vuoronsa jälkeen
toimittavat Räiskeen. Jakoa toimittamaan valittiin neidit Fiina Norrogell ja Anni Rosenberg, herrat E.
Nordlund ja F. Kouhi.
5 § Päätoimittajaksi lehdelle valittiin herra E. Nordlund ja varatoimittajaksi neiti Anni Rosenberg, jotka
kustakin osastosta taasen valitsevat lehden sihteerin.
6 § Lehden toimitus tuli jaettua seuraavasti; 1. neidit Betty Nordlund, Elli Nordlund, Senja Lehtonen, Fiina
Heikkilä, Hilda Langmyyry, herrat Antti Lindqvist ja Toivo Knuussi. 2. Neidit Aina Sandberg, Maiju Sandberg,
Arttu Eriksson, Anshelm Viinamäki. 3. Neidit Jenny Österby, Hanna Rosnell, herrat Jussi Österby, Bruuno
Österby, ? Ritvanen, Wernwe Knuusi ja Kalle Näsi; 4. Neidit Liina ja Ette Norrrogell, Hilma Tornfors, herrat
A. Norrogeli, F. Rosnell, Oskari Anttila, Oskari Knuussi. 5.neidit Maiju Adamson, Alma Rosnell, Eliina Munck,
Elin ja Helmi Pettersson, Helmi Tarvonen, herra F. Kouhi; 6. Neidit Hilda Granfors, Helmi Nordlund, Jenny
Holmström, herrat Jussi Vanhatalo, Artturi Jumppi, J.A. Holmström, Erkki Österby. Jaosta oli osa jäseniä
jätetty pois, etupäässä ”ijäkkäämmät” jäsenet, jotteivat nämä hommat heille rasituksesi kävisi.
7 § Runonlausuntoa esitti taidokkaasti neiti Etti Norrogeli
8 § Erittäin vilkas keskustelu syntyi seuran rakennusasiasta. Ehdolla oli rakennuspaikaksi kaksi eri
maakaistaletta. Ennen valitut rakennushommaan valitut ehdottivat nimittäin rakennuspaikaksi hankkimaan
joko maata Holmalla tai Viinamäen maalle niin sanotun Kalpakan mäen jatkolla Ylikylään päin. Asiasta
äänestettiin ja tuloksena oli, että jos yhtä hyvillä ehdoilla olisi paikat saatavissa, niin valittaisiin paikka
Holmalla. Ehdoilla olevista paikoista selvää ottamaan seuraavaan kokoukseen pyydettiin jo ennen valitut.
9 § Seuraavaa kokousta varten lupasi maanviljelijä A. Holmström kokoushuoneen ja päätettiin se pitää 10.2.
Kokouksen puolesta A. Norrogell ja Aina Sandberg.
***
Pöytäkirja, joka on tehty seuran kokouksessa nahkuri herra Vesasen luona Ylikylässä 10.3.1901.
1 § Kokouksen alettua yksiäänisellä laululla, luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka muistutuksetta
hyväksyttiin.
2 § Puheenjohtaja luki Pyrkijän toimitukselta tulleen kiertokirjeen, jossa lehden kannesta selkoa tehden,
sen tilaamista kehotettiin kannattamaan. Kokous ei katsonut erityistä syytä olevan kiertokirjeen suhteen
mihinkään toimiin ryhtyä, koska mainittua lehteä leviää seuran jäsenien keskuudessa jo kolmekymmentä.
Toivomuksena vaan lausuttiin, että tilaamattomat jäsenet lehteä tilaisivat lehden asiamieheltä.
3 § Neiti Aina Sandberg luki seuran lehden Räiskeen kolmannen numeron, jonka luettua hän pyysi
puhevaltaa. Huomautettiin edellisessä lehdessä olevien Kaljupään kirjoitusten johdosta. Useat muut
yhtyivät häneen; ja yksimielinen päätös oli, että tästedes kaikki loukkaavat kirjoitukset poistetaan lehdestä.
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4 § Farmasianoppilas E. Nordlund lausui runon Döbeln Juuttaalla, jonka jälkeen taas yksiäänisesti laulettiin.
5 § Neiti Hanna Näsi vaati julkisuuteen antamansa sanomalehti kirjoituksen, jonka päätoimittaja oli
lehdestä karsinut. Neiti Näsiin yhtyi myöskin lehden kirjoittaja neiti Sanberg sekä useat muut jäsenet.
Farmasianoppilas E. Nordlund lehden päätoimittajana vaatimusta ankarasti vastusti ja tekoaan puolusti
syystä, että neiti Sandberg jo kirjoittaessaan oli osan kirjoituksia lehdestä pois jättänyt, jotka hän katsoi
parjauskirjoituksiksi. Vihdoin luopui päätoimittaja yleisestä toivomuksesta yksinpäisyydestään ja julki luki
kaikki pois karsitut kirjoitukset, jotka hänellä sattuivat olemaan mukanaan. Kirjoitusten julkisuuteen tultua
oli yksimielinen päätös, että päätoimittajalle annettiin ohjeeksi, ettei vastedeskään mitään sellaisia
kirjoituksia lehteen tule.
6 § Syystä, ettei tähän kokoukseen ollut pöytäkirjaa julkisuuteen tuotu, kokoukselta tammikuun 27 päivältä
vaadittiin se tuotavaksi seuraavaan kokoukseen. Ja samalla annettiin huomautus kirjurille, että vastedeskin
aina edellisen kokouksen pöytäkirja on luettava seuraavassa kokouksessa. Mutta jos kirjuri sekä varakirjuri
molemmat ovat estyneinä kokouksesta, on heidän pöytäkirja edellisestä kokouksesta sitä seuraavaan
kokoukseen hankittava, esim. lähettämällä se kokouksen puheenjohtajalle.
7 § Keskustelun alaiseksi tuli sitten rakennushommat. Muutamia puheenvuoroja kun oli käytetty, katsottiin
huonojen raha-aikojen sekä seuran vähien omien varojen takia parhaaksi jättää koko rakennusasia
toistaiseksi lepäämään.
8 § Herra F. Rosnell otti kysymyksen erään yksityisen henkilön sanomalehti kirjoituksista, jotka koskevat
nuorisoseuraamme, ja josta virkemiehillämme olisi syytä pahastua. Kirjoittaja ilmoitti, että hän yksityisenä
kirjeenvaihtajana on ne kyhännyt ja ettei seura ole missään tekemisessä niiden kanssa. Kokous katsoi,
olevan syytä, kirjoittajan pyytää lehden toimitusta todistamaan asian, jonka kirjoittaja hyväntahtoisesti
lupasi tehdä.
9 § Tehtiin kysymys, missä tullaan säilyttämään seuran sanomalehteä? Ja yksimielisesti päätettiin jättää se
seuran puheenjohtajan herra A. Norrrågelin huostaan.
10 § Otettiin sitten keskustelun alaiseksi, miten parhaiten voitaisiin edistää urheilua: Asiaa pohjustamaan
valittiin farmasiaoppilas E. Nordlund. Päätettiin tehdä yhteisiä hiihtoretkiä, joista ensimmäinen tehdään
sunnuntaina 17. klo 5 aamulla, Alakylän Norrogeliin. Mutta josta on palattava ennen kirkon menoja, ettei
oltaisi estettyjä menemästä Jumalanpalvelukseen.
11 § Päätettiin tehdä seuran jäsenien kesken hiihtokilpailu sunnuntaina tämän kuun 24 päivänä kahdessa
osassa, naisten ja miesten. Palkinnoiksi päätettiin antaa kirjoja. Ja varoja niihin päätettiin kerätä
vapaaehtoisilla rahalahjoituksilla, sekä pienellä osanottomaksulla. Kilpailun järjestys ja muut asiat sen
suhteen jätettiin nelihenkisen kilpailutoimikunnan tehtäväksi, johon valittiin neidit Hanna Näsi ja Helmi
Tarvonen sekä herrat Wirtanen ja E. Nordlund.
12 § Ensimmäinen kuukausikokous päätettiin pidettäväksi Lauttijärvellä Palmusunnuntaina klo 5 jälkeen
puolen päivän, jota varten herra Aitasalo hyväntahtoisesti luovutti huoneet. osanottajia kehotettiin
menemään enimmäkseen urheilemalla joko hiihtäen tai potkukelkalla tai käyden, joten urheilu enemmän
kehittyisi.
13 § Ohjelman laatiminen jätettiin johtokunnan huostaan. Mutta johtokunnan tehtäväksi jätettiin jakaa
jäsenet osakuntiin, jotka kerrallaan suorittavat ohjelman.
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14 § Kokouksen lopulla piti varaesimies liikuttavan puheen kahdelle seuran jäsenelle, jotka edellisenä
sunnuntaina vihittiin avioliittoon. ja samalla antoi puhuja heille morsiuslahjaksi seuran puolesta
puolitusinaa hopeateelusikoita, kiitollisuuden osoitteeksi yhteistyöstä. Kokous lopetettiin yksiäänisellä
laululla. Kokouksen puolesta A. Norrogell ja Maiju Adamsson.
***
Pöytäkirja, joka on tehty seuran kokouksessa Aitasalon talossa Lauttijärvellä 31.3.1901.
Kokous alettiin yksiäänisellä laululla.
1 § Farmasianoppilas E. Nordlund piti valaisevan esitelmän seuran liikkeestä, jonka loputtua laulettiin.
2 § Neiti Jenny Holmström lausui tuntehikkaasti runon Irman Impi
3 § Neiti Hanna Rosnell luki seuran sanomalehden Räiskeen 4 numeron, jonka jälkeen pidettiin pieni
väliaika, jolla ajalla uusia jäseniä ilmoittautui alku toistakymmentä.
4 § Kun taasen oli laulettu yksiäänisesti, luki E. Nordlund kertomuksen Kaksi matkalaukkua.
5 § Neiti Etti Norr-Rogell lausui runon, jonka jälkeen taas raikui yksiääninen laulu.
6 § Luettiin pöytäkirja kokouksesta 27.1., joka muistutuksitta hyväksyttiin.
7 § Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja, jonka johdosta E. Nordlund muistutti, että pöytäkirjassa
mainittaisiin myöskin hiihtokilpailu ja toimikunnan jäsenten nimet. Muistutusta jotkut kuitenkin vastustivat,
mutta äänestämällä voitti muistutuksen hyväksyjäin puoli, joten pöytäkirjaan tuli kilpailutoimikunnan
jäsenet merkittäviksi. Ilman muita muistutuksia hyväksyttiin pöytäkirja.
8 § Koska neiti Aina Sandberg oli ilmoittanut luopuvansa kirjurin tehtävästä, ja samalla myöskin
johtokunnasta, toimitettiin hänen sijaisensa vaali, valituksi tuli herra A. Lindqvist. Tämän jälkeen pidettiin
pieni väliaika jonka ajalla jäseniä pyydettiin hyväkseen käyttämään, mitä kokouksen emännillä oli
puffetissaan tarjota.
9 § Keskustelun alaiseksi otettiin keskustelukysymys sopiiko kaikkien pitäjäläisten yhtyä ja vaikuttaa
nuorisoseuran liikkeeseen, vaikkapa johto nuorisoseuroissa tavallisimmin olisikin kirkonkylässä?
Kysymyksen lyhyesti pohjusti puheenjohtaja A. Norrogell. Keskustelu, joka pohjustuksen johdosta syntyi, oli
enemmän laimeaa. Loppuponneksi keskustelusta hyväksyttiin, että syytä on kaikilla pitäjäläisillä yhtyä
seuraan, se on senkin takia suotavaa, että kokouksia paremmin tulee pidettyä sivukylissäkin, ja sillä tavoin
sivukyläläisilläkin on parempi tilaisuus tutustua mainittuun liikkeeseen.
10 § Luettiin seuran jäsenistä tehty jakoehdotus kokouksien pitoa varten ja hyväksyttiin ehdotus yhdellä
pienellä muutoksella. Seuran jäsenet tulivat siis jaetuiksi seuraaviin kuuteen osastoon, jonka kunkin osaston
vuoronsa jälkeen kokouksista huolta pidettävä, nimittäin
1.osaston: Neidit Elin Pettersson,Helmi Pettersson, Helmi Tarvonen, Hilma Tarnfors?, Lempi Panula, Elina
Högnesbacka, Sofia Starck, Rouvat Aini Norrgård, Mandi Wirtanen, herrat Herman Louko, Wihtori Starck,
Fredrik Kouhi, Isak Wirtanen, Werner Knuussi, E. Horelli, Wiktor Lönnqvist. 2.osastoon: neidit Aina
Sandberg, Fiina Heikkilä, Jenny Stenback, Senja Heikkilä, Hilda Langmyyry, Maiju Sandberg, Hilda Österman,
rouvat Maria Wesanen, Anni Erikson, herrat Sven Koskinen, Aapeli Sandberg, Kustaa Wesanen, Arttu
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Erikson, F.N. Sandberg, Jussi Renviik, Wilhelm Langmyyry, 3. osasto: neidit Jenny Holmström, Maiju
Adamsson, Fiina Lindholm, Jenny Österby, Emilia Sandberg, Maija Nurmi, herrat Julius Aitasalo, Bruno
Österby, Jussi Österby, Ferdinand Pitkäranta, Karl Sallgen, Artturi Aitasalo, Agapetus Aitasalo, Juho Rantala,
Arttu Flaada, Ashelmi Wiinamäki. 4 osasto: Neidit Fiina ja Etti Norr-Rogell, Hanna Näsi, Fiina Rosnell, Ella
Fredman, Helmi Nordlund, Jenny Lännenmäki, Hilma Nyberg, herrat Jussi Elg, Erkki Österby, Oskari Anttila,
Arttu Norr-Rogell, Kalle Näsi, Toivo Knuussi, Fratu Rosnell, Herman Strömbäck. 5. osasto: Neidit Alma
Rosnell, Hanna Rosnell, Eliina Munck, Hanna Sveidi, rouvat Hilda Jumppi, Hilda Holmström, Hilma Balmroos,
neiti Senja Lehtonen, herrat Oskari Knuussi, Samuel Ritvanen, J.A. Holmström, Wille Heikkilä, Arttu Jumppi,
Jussi Wanhatalo, Antti Lindqvist, Rickhard Lindell. 6. osasto: neidit Betty Nordlund, Anni Rosenberg, Hanna
Rosenberg, Hilma Elo, Fiina koskinen, Ella Vuorinen, Elli Nordlund, Lydia Elo, Alma Kuggi, Elma Starkman,
herrat E.E. Nordlund, Edvard Mattila, J.E. Nordlund, E. Snellman, Aleksander Elo, Herman Grangård.
11 § Ensimmäinen kokous päätettiin pitää tästä päivästä kolmen viikon taa, ja ilmoitti opettajatar neiti Olga
Elfving, että kokous voidaan pitää Alakylän kansakoululla. Tämän yhteydessä ilmoitettiin myös kutka
kuuluvat sanomalehti osakuntaan ensi kokoukseksi ja että kokouksen ohjelmasta huolta pitää ensimmäinen
yllämainituista osastoista.
12 § Kun lopuksi vielä oli vähän leikitty ja viimeiseksi laulettu yksiäänisesti Maamme pidettiin kokous
päättyneeksi. Kokouksen puolesta A. Norrrogell ja Maiju Adamsson.
***
Pöytäkirja, joka on tehty seuran kokouksessa Alakylän kansakoululla 21.4.1901.
1 § Kokous alettiin yksiäänisellä laululla.
2 § Esitelmän todellisesta sivistyksestä piti seuran esimies A. Norr-Rogell, siinä kosketellen sekä tuota
tavallista ulkokuorellista että todellista sisäistä sivistystä.
2 § Runon Mun oma Suomenmaani lausui neiti Etti Norrrogell ja kertomuksen nro 34 vasemmalle luki
varaesimies E.E. Norlund, joka sai kuuntelijain suut suloiseen hymyyn,
4 § Kun väliajalla oli uusia jäseniä ilmoittautunut, jatkettiin kokousta taasen yksiäänisellä laululla, jonka
jälkeen neiti Etti Norrrogell luki seuralehti Räiskeen 5numeron. Mainittu lehti sekä sisältönsä että
ulkokuorensakin puolesta herätti huomiota ja teki läsnä oleviin juhlallisen vaikutuksen.
5 § Kun taasen väliajalla oli ruumista virkistetty teellä ja leivoksilla sekä mieliä yksiäänisellä laululla, lausui
pontevasti runon Adlergreutz varesimies E.E. Norlund ja hauskan kertomuksen asuntoa vuokratessa luki
esimies A. NorrRogell.
6 § Virallisen ohjelman loputtua luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muistutuksitta, jonka
jälkeen päätettiin, koska seuran ompeluosasto ei vuokratuissa huoneissaan kesän tulon takia enää voi
työskennellä muuta kuin 3 kertaa, että mainittu osasto lopetettaisi työnsä toistaiseksi. Ja koska ei mitään
varmaa vuokrasopimusta edellä mainitun huoneen omistajan kanssa ole tehty, suostuttiin pienen kinailun
perästä rahastonhoitajan huoleksi jättää tarjous 25-30mk vuokraksi, jos hän siihen suostuu.
7 § Varaesimies pyysi keskustelunalaiseksi otettavaksi, mitä olisi tehtävä tuon ruman ja halpamaisen tavan
poistamiseksi, mikä paikkakunnalla on yleisenä avioliitoon aikovan kansannuorison keskuudessa, että
ennen vihkiäisiänsä käyvät kerjuussa elikkä niin sanotuilla ”annoksilla” sekä myös, että vihkiäisissä tapaavat
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kerjätä niin sanotuilla ”päänpeittäjäisillä”. Asia otettiin keskusteltavaksi ja vilkkaita puheenvuoroja
käytettiin. Koska kuitenkin puhujain suut näyttivät kuivuvan ka siis kaipaavan kostuketta, myönnettiin
teenjuontiin pieni väliaika.
8 § edellisessä §:ssä mainitun keskustelun tuloksena oli, että molemmat tavat pidetään rumana ja siis
hylättävänä, keskustelu asiasta pidettiin vastauksena kyselyyn.
9 § Varaesimiehen ehdotuksesta otettiin vielä keskusteltavaksi mitä olisi tehtävä tuon myöskin ruman ja
häiriötä matkaansaattavan yleisen tavan poistamiseksi, että kansannuoriso kokoontuu kutsumattomina
vieraina elikkä kuokkijoina häätilaisuuksissa. Tästäkin syntyi vilkas keskustelu ja päätettiin nuorisoseuran
puolesta jättää kunnankokouksen harkittavaksi kirjallinen esitys sakon määräämiseksi mainitusta
kuokkimistavasta. Sakko ehdotukseksi seuran puolesta määrättiin äänestyksellä 50mk ja asiaa
kuntakokoukselle esittämään valittiin herrat E.E. Norlund ja F. Kouhi.
10 § Ensimmäinen seuran kokous päätettiin pitää helatorstaina 16.5. ja ilmoitettiin toisen
kokousosakunnan puolesta, että kokous pidetään Ylikylän Uudessa Heikkilässä. Räisken kokoukseen
toimittaa 5osasto.
11 § Kun lopuksi oli vähän leikitty, päätettiin kokous, jossa jäseniä oli sangen lukuisasti saapuvilla,
yksiäänisellä laululla Maamme.
***
Pöytäkirja, joka on tehtyseuran kokouksessa Ylikylän Uudessa Heikkilässä 16.5.1901.
Ennen tehdyn päätöksen nojalla koskeva iltamia tai muita seuran yleisiä huveja, merkitään 12.5. pidetyn
Snellmanin päivän iltaman ohjelmasta seuraavaa: Iltama pidettiin Ylikylän Holmströmillä alkaen klo 5
jälkeen puolen päivän ohjelmalla laulamalla yksiäänisesti useita värssyjä laulusta olet maamme armahin
jne, jonka jälkeen seuran esimies A. Norrrogell puheella tervehti iltamavieraat tervetulleiksi, puheen
jälkeen lausui pontevasti runon Nuorisolle neiti Jenny Holmström, jota seurasi naisäänistä laulua pastorska
Tommilan johdolla. Väliajan kuluttua virvokkeiden nautinnassa piti olla seuran varaesimies E.E. Nordlund
esitelmän päivänsankarista Snellmanista, jonka jälkeen neiti Fiina Norr-Rogell vaikuttavasti lausui runon
Vapautettu kuningatar, naisäänisen laulun jälleen raiuttua, esitti seuran sihteeri Antti Lindqvist Porin
murteella yksinpuhuttelun Kuink mä musikantiks pääsi. Kun taasen oli suuta muistettu virvokkeilla,
esitettiin jännittävä lausuntakuvaelma Huoli hetkinä, jossa esiintyivät neiti Jenny Holmström ja herrat A.
Norrrogell ja E.E. Nordlund. Seuran lehti Räiskeen iltamanumeron luki varaesimies E.E. Nordlund, sitten
kajahti naisääninen laulu ja sitten esitti paljon maailmaa kiertänyt taidemaalari lyhyellä mutta hauskalla
tavalla miten pitkälle taidemaalauksessa on jo kehitytty. Esittäjä oli esimies A. Norrrogell, esitys palkittiin
kättentaputuksilla. Seurasi sitten lausuntakuvaelma Elämän tiellä, jossa esiintyivät neidit Helmi Nordlund ja
Edith Norrrogell sekä herra A. Lindqvist, jonka jälkeen siirryttiin katsomaan hauskaa ilveilunäytelmää
Parturit, jonka näyttelivät neidit Jenny Holmström ja Anni Rosenberg sekä herrat A. Norrrogell, Bruno
Österby ja E.E. Nordlund. Kun lopuksi nuoriso oli vielä vilkkaalla leikillä kuluttanut aikaansa, lopetettiin
iltaman klo puolikahdentoista aikaan illalla. Yleisöä oli vähänlaisesti, muutamat juopuneet elämöivät
ulkona ja saattoivat vähän häiriötä matkaan, josta saanevat kai ansaitun rangaistuksen.
1 § Tämänpäiväinen kokous alettiin yksiäänisellä laululla.
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2 § Neiti Aina Sandberg piti valaisevan esitelmän, kosketellen nuorison kulkua ja sen ohjausta, jonka jälkeen
laulettiin.
3 § Neiti Jenny Holmström lausui runon Hunni.
4 § Seuran varakirjuri luki seuralehti Räiskeen 6numeron, jonka jälkeen pidettiin pieni väliaika jolloin
virkistyttiin teen juonnilla.
5 § Neiti Aina Sandberg luki kertomuksen Lukkarin tahtipuikko.
6 § Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja joka muistutuksitta hyväksyttiin.
7 § Vähän välipalaksi leikittyä alettiin keskustelu, jolloin otettiin keskusteltavaksi tehtäisiinkö huvimatka
veneellä saaristoon ja päätettiin se tehdä ensimmäisenä helluntaipäivänä, jota varten kokoonnutaan klo
3iltapäivällä Näsin laivasillalle. osanottajat maksavat matkan kustannukset. Huvimatkaa hommaamaan
valittiin neidit Elli Nordlund, Jenny Holmström, Anni Rosenberg ja Elina Munck, herrat W. Snellman, E.E.
Nordlund, Oskari Knuussi ja Antti Lindqvist. Listoja osanottajien merkitsemiseksi tehtiin kaksi, joista toinen
Knuussille ja toinen Nordlundille.
8 § Päätettiin laittaa seuran ilmoituksia varten samantapainen ilmoituskaappi kuin kunnanhuoneen
seinässä ja sitä hommaamaan valittiin R. Lindell, kaappi asetetaan kelloseppä Koskisen seinään, jos hän
luvan antaa.
9 § Ensimmäinen kokous pidetään 9.6. ja samalla ilmoitettiin, mikä osasto mainittua kokousta huolehtii
ohjelman ym. suhteen sekä myös, että Räisken toimittaa 6osasto. Kokouksen puolesta Eemeli E. Nordlund
ja Maiju Adamsson.
***
Pöytäkirja, joka on tehty seuran kokouksessa 9.6.1901 Lankosken Starkilla
1 § Kokous alettiin yksiäänisellä laululla.
2 § Farmasiaoppilas E. Nordlund piti valaisevan puheen isänmaan rakkaudesta.
3 § Yksiäänisen laulun vaiettua lausui runon neiti J. Holmström.
4 § Näitä seurasi pieni väliaika, jolloin nautittiin noita niin hyväksi tunnettuja porsaita ym. mitä sattui
puffetissa olemaan. Tämän väliajan perästä esittivät vuorokeskustelun varsin onnistuneesti neidit M.
Adamsson ja Jenni Holmström.
5 § Seuran sanomalehti Räiske nro 7 luki neiti Helmi Nordlund.
6 § Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja joka ainoastaan pienin muistutuksin hyväksyttiin.
7 § Katsottiin tarpeelliseksi julki lukea ote siitä väliaikaisen kuntakokouksen pöytäkirjasta, joka koskee
kunnanhuoneen käyttämisoikeutta ja määrättiin tämä ote myös sinänsä otettavaksi tähän pöytäkirjaan:
Ote pöytäkirjasta, joka on tehty väliaikaisessa kunnankokouksessa 4.6.1901 klo 10 ap.
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5 § Luettiin Merikarvian nuorisoseuran pyyntö saada käyttää kunnanhuonetta iltamia varten, joita
korkeintaan pyysi seura pitää vuoden kuluessa kuusi. Asia ratkaistiin kirjallisella äänestyksellä niin, että 18
3/15 äänellä 43 1/15 vastaan, jotka tahtoivat seuran pyynnön hyljättäväksi, päätettiin että mainittu seura
saa vuoden kuluessa toimeenpanna kunnanhuoneella kolme iltamaa ilman tanssia ja muuten vakavalla
ohjelmalla, ja että mainittu seura tarkasti valvoo, että järjestys iltamien aikana on säädyllinen. Maksuksi
määrättiin näistä kolmesta iltamasta 50mk yhteensä. Mahdolliset vauriot mitä seuran takia ehkä tulee
huoneelle, lupasi seura korvat ja ottaa huomioon myös kuntakokouksen ehdon, että naulojen naulaaminen
kunnanhuoneen seiniin on kartettava.
Väliaikaisen kuntakokouksen puolesta vahvisti Akseli Granqvist. Tarkastettu ja oikeaksi määrätyllä paikalla
ja ajalla laadittu. Merikarvialla 8.6.1901 H. Munck ja K.E. Vesanen.
8 § Että viime kokouksessa päätetty huvimatka tuli toteutetuksi toisena helluntaipäivänä päätettiin myös
otettavaksi pöytäkirjaan, josta tässä täten mainittakoon.
9 § Huvimatka purjeveneillä päätettiin taas toimeenpanna juhannusaaton aattoiltana klo 10. Puffetin
huolehtiminen jätettiin seuraaville henkilöille: neiti Fiina Bergkankulle ja Helmi Nordlundille ja herroille M.
Strömbekille ja seuran kirjurille. Jotkut ehdottivat otettavaksi palloja mukaan joka tulikin päätökseksi.
10 § Lyseolainen Starck lausui mielipiteenään siitä, että eikö olisi harkittava jonkinlaista keinoa siihen, että
saataisiin seuran jäsenet enemmän ottamaan osaa seuran kokouksiin. Tätä ehdotusta kannatettiin, mutta
jätettiin se toisen kokouksen ratkaistavaksi.
11 § Samaten myös herra Starkin ehdotuksesta päätettiin seuralle hankkia voimistelua varten painoja,
joitten hankkiminen jätettiin rahastonhoitaja F. Kouhin huoleksi ja tulee näiden painojen olla 5,8,10 ja 15kg
painoisia.
12 Seuraava kokous päätettiin pitää 14.7. Kokouksen puolesta Eemeli E. Nordlund ja Antti Lindqvist.
***
Pöytäkirja, joka on tehty seuran kokouksessa 14.7.1901 Ylikylän Holmströmillä.
1 § Kokouksen alettua yksiäänisellä laululla luki neiti Anni Rosenberg seuralehti Räisken nro 8.
2 § Kun ei kokouksesta ohjelman suhteen vuorossa oleva osasto ollut erityistä huolta pitänyt, lausui
tilapäisesti runon Vänrikin markkinamuisto seuran varaesimies E.E. Nordlund.
3 § Välipalaksi oli limonaadilla vilvoittelu ja ehkä jokin suupala torttuakin haukattu, jatkettiin taasen
kokousta aloittamalla yksiäänisellä laululla.
4 § lyhyen puheen suomalaisten sitkeydestä verrattuna karjalan runoilijan ”kauneissa” runosäkeissään
kuvaamaan karjalaisten sitkeyteen esitti herra Jussi Wanhatalo.
5 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan luettiin ja hyväksyttiin.
6 § Puheenjohtaja luki Etelä-Pohjanmaan nuorisoseuran lähettämän kiertokirjeen, joka sitten toistamiseen
kappale kappaleelta läpi käytiin ja harkittiin mitä niissä oli huomioon otettavaa seuraavalla tavalla:
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a) kiertokirjeen kohta, koskeva johtokuntien tehtävää, ei katsottu antavan aihetta pidempään
pakinoihin, pyydettiin vaan johtokunnan jäsenet huomioonsa ottamaan jos erityisempää on
kiertokirjeessä viitatussa Pyrkijän 5 numerossa.
b) esitelmien kohdasta syntyi pidempi keskustelu, jossa yksimielisesti myönnettiin täälläkin tulleen
samaan kokemukseen kuin kiertokirjeessä mainitaan. Keskustelun tuloksena oli, että päätettiin
seuralle hankkia k-kirjeessä ehdotetut kolme kirjaa, nimittäin kaikuja puhujalavalta, menestyminen
ja pyhä aika nuoruuden. Yksi kappale kutakin, kirjain ostaminen jätettiin rahastohoitaja F. Kouhin
haltuun.
c) vanhain ja nuorten välistä suhdetta koskeva kohta kirjeessä päätettiin ottaa huomioon parhaiten
siinä ehdotetulla tavalla. Keskustelukysymyksiä ehdotettuun suuntaan tullaan silloin tällöin seuran
kokouksissa keskusteltavaksi ottamaan.
d) Kokouksien ja iltamien pito-oikeudesta keskusteltaessa ilmeni, ettei säännöistä ole poikettu eikä
siis erityistä lupaakaan pyydetty, ainoastaan tavallisesti piirin herra nimismiehelle iltamista
edeltäpäin on ilmoitettu. Iltamista, joihin sisäänpääsymaksu on kannettu on herra nimismiehelle
hänen vaatimuksestaan aina maksettu yli viiden markan, jota ei tarkkaan kokouksessa läsnä olleet
muistaneet, kuinka paljon yli. Asiasta näin ollen päätettiin kiertokirjeessä mainitun 3mk 44penniä
summasta huomauttaa EPN seuralle, ettei se täällä ainakaan pidä paikkaansa. Päätettiin kuitenkin
vastedeskin herra nimismiehen vaatima summa nurkumatta maksaa kunnes ehkä asia toisin
selvenee.
e) Kiertokirjeen seuraavat kohdat eivät antaneet aihetta keskusteluun eikä päätöksiin. Seuralla ei ollut
edustajaa ollut yleisessä kokouksessa Mikkelissä. Vuosikertomus vuodelta 1900 oli lähetetty.
Muutamia kappaleita runoilija Elias Erkko vainajan Elinan surma ym. oli jo ennen seuran jäsenien
keskuuteen levinnyt, toivomuksena lausuttiin, että vielä enempi mainittua kirjaa leviäisi. Ote tästä
pöytäkirjasta koskeva mainittua k-kirjettä päätettiin Epn:n johtokunnalle lähettää.
7 § Pienen väliajan, joka omistettiin virvokkeille, kuluttua jatkettiin taasen kokousta yksiäänisellä
laululla.
8 § Otettiin keskusteltavaksi ryhdytäänkö tekemään kauppaa täkäläisen puunjalostustehtaan omistajan
puolta tehtyyn tarjoukseen huoneistosta seuralle. Keskustelun tuloksena äänestämällä oli, että kauppa
hylättiin huomioon ottamalla epämukavain huoneiden ym. esille tulleiden seikkojen tähden.
9 § Puheenjohtaja ilmoitti edellisessä kokouksessa hankittavaksi päätettyjen voimistelupainojen
saapuneen ja lainausehdoista päätettiin, että seuran jäsenet saavat lainata niitä maksutta,
velvollisuudella kuitenkin korvata mahdollisesti niille sattuneet vauriot. Kukin paino lainataan neljäksi
viikoksi kerrallaan, sen mukaan kuin kalustonhoitaja luvan antaa. Lainaajat itse ”kulettavat” ne lainan
vaihtoon.
10 § Seuran kirjuri ilmoitti olevansa estynyt toimittamaan tehtäväänsä ja jäsenyyttä. Päätettiin valita
ensi kokouksessa uusi kirjuri.
11 § Lyseolainen Starkin viime kokouksessa keskusteltavaksi ehdottaman kysymys lykättiin alustajan
puuttuessa seuraavaan kokoukseen, jolloin toivottavasti hän itse ottaa kysymyksen alustuksen.
12 § Seuraava kuukausikokous päätettiin pitää 25.8. paikassa, josta vastedes tarkemmin samalla
ilmoitettiin, että kokouksesta on vastuussa 6osasto ja että Räiskeen siksi toimittaa 2 osasto.
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13 § Nostettiin esille kysymys noista riidanalaisista rahoista, joita seura on koonnut seurahuonetta
varten ja jotka ovat kahdessa eri pankissa erityisten henkilöiden hoidon alaisina. Seuran jäsenten
suurempi enemmistö pitää asiaa selvänä, että rahat seuralle kuuluvat ja ovat ne jo pankeista irtikin
sanottu, jotta seura ne huostaansa saisi, mutta niiden hoitajat ovat asiassa eri mieltä eivätkä ilman
ehtoja tahdo niistä luopua. Asian selvittämiseksi päätettiin, että seuran johtokunta ja mainittujen
rahain nykyinen hoitokomitea pitävät yhteisen kokouksen 11.8. klo 6illalla paikassa, josta ilmoitetaan
vastedes tarkemmin kauppias Rosnellin luona Alakylässä, jos ei Ahlströmin kansakoululla Ylikylässä
siihen lupaa saada. Nämä laatikoot selvityksen seuraavaan kuukausikokoukseen, jossa rahoista
tarkemmin päätetään. Rahat saavat siksi olla juoksevalla tilillä. Yllämainitun kokouksen kokoon kutsuu
seuran puheenjohtaja.
14 § Kokouksen lopuksi leikittiin vähäisen piirileikkejä. Liitteeksi laitetaan Etelä-Pohjanmaan
nuorisoseuran johtokunnan kiertokirje, toukokuulta 1901. 14.7.1901 Holmströmin kokouksessa ollut
esillä.
***
Pöytäkirja, joka on tehty 25.8.1901 Ylikylän Uudella kansakoululla.
1 § Kokous alettiin yksiäänisellä laululla, jonka jälkeen lyseolainen Aapeli Sandberg luki seuralehti
Räiskeen.
2 § Kun neiti Helmi Söderlund vielä oli lausunut runon Ne tahtovat, pidettiin lyhyt väliaika.
3 § Kokousta taasen jatkettaessa alkaen, yksiäänisellä laululla, luki neiti Anni Rosenberg hauskan
kertomuksen. Hän ei karannutkaan hänen kanssaan, joka kertomus näytti kuulijain suun vetävän
naurun hymyyn.
4 § varaesimies E.E. Nordlund selitti sitten mieleenpainuvasti uutta asetusta asevelvollisuudesta sekä
sen suhdetta maamme neljän suuriruhtinaan valallaan vahvistamaan perustuslakiin. Erittäin huomautti
puhuja perustuslaista hallitusmuodon 40 ja 41 pykäliin, myös osan vuoden 1899 valtiosäätyjen
alamaisesta vastauksesta H.H. Majesteetilleen, jossa mieleen teroitettiin lain pyhyyttä.
5 § Kun taasen pieni väliaika oli uhrattu puffetin ja sen käyttäjäin hyväksi, jatkettiin kokousta
yksiäänisellä laululla, jonka jälkeen varaesimies E.E. Nordlund luki huvittavan kertomuksen Huonosti
kävi.
6 § Virallisen ohjelman loputtua luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka semmoisenaan
hyväksyttiin.
7 § Koska jo edellisessä kokouksessa oli päätetty nyt pitää kirjurin vaali, niin ryhdyttiin asiaa heti
toteuttamaan, jolloin ehdokkaiksi hyväksyttiin yksimielisesti neidit Anni Rosenberg, Etti Norr-Rogell ja
Helmi Nordlund, Vaalin jälkeen, joka suoritettiin suletuilla lipuilla, tuloksena oli, että valituksi tuli neiti
Anni Rosenberg 18 äänellä.
8 § Pohjustuksen puuttuessa jätettiin lyseolaisen Starkin jo kerran ennen jätetty keskustelukysymys
sikseen.
9 § Luettiin seuraava pöytäkirja, joka tähän mukaan päätettiin otteena ottaa. Se kuului näin:
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Ote pöytäkirjasta, joka on tehty seuran johtokunnan ja Merikarvian nuorison puolesta valitun pankeissa
olevien rahain ”hoitokomitean” yhteisessä kokouksessa Ahlströmin kansakoululla 16.8.1901.
1 § Kun kokouksen kokoonkutsuja oli kehottanut valitsemaan kokoukselle puheenjohtajan ja
pöytäkirjan laatijan, valittiin kumpaiseenkin tehtävään allekirjoittanut Eemeli E. Nordlund.
2 § Keskusteluun ryhdyttyä nykyään juoksevalla tilillä Porin kansallispankissa säilytettävien Merikarvian
Nuorison arpajaisilla ym. keinoin kokoamain rahavarain tekevä noin 1400mk luovuttamisesta
Merikarvian Nuorisoseuralle, huomautti puheenjohtaja rahain ”hoitokomitean” jo ennen pitämästä
kokouksesta, jolloin oli päätetty mainitut rahat luovuttaa M:n Nuorisoseuralle heti kun sillä on laillisella
pohjalla olevat säännöt sekä sääntöjen mukaiset virkamiehet. Tätä päätöstä eivät läsnä olijat kieltäneet
löytyvän.
Erimielisiä oltiin tämänpäiväisen kokouksen päätösvaltaisuudesta, syystä että useita Nuorisoseuran
johtokunnan että mainitun hoitokomitean jäseniä oli kokouksesta poissa. Keskusteluun kuitenkin
ryhdyttiin ja päätökseksi tuli kuten seuraavassa:
3 § Mainitut rahat luovutetaan Merikarvian Nuorisoseuralle seuraavalla, herra F. Rosnellin
ehdottamalla ehdolla, johon kaikki suostuivat, koska nuorisoseuran säännöt ja itsestäänkin ehdon
edellyttävät:
a) että mainitun seuran johtokunta on rahoista vastuunalainen nuorisoseuralle.
b) lisäksi ehdotti herra F. Rosnell vielä, että jos voimisteluseura, joka rahojen hankinnassa myöskin on
ollut osallisena, vastaisuudessa henkiin virkoaisi tai uusi sellainen perustettaisiin, se nuorisoseuran
huonetta, jos se silloin on olemassa, saisi sovussa nuorisoseuran kanssa käyttää. Tämä ehdotus ei
kuitenkaan saanut suurempaa kannatusta, koska otaksuttiin, kuten opettaja Akseli Granqvist
pidemmässä selonteossa lausui, että voimisteluseura, kun se kerran on olemassa, käsittää joka
osittaisen osan nuorisoseuraa tai ehkä kokonaisuudessaankin on osa siitä ja niin muodoin
luultavasti ei mitään erimielisyyttä huoneiden käyttämisen suhteen syntyisi, ehdotus siis jäi
huomioonottamatta.
c) Opettaja Akseli Granqvist lausui toivomuksenaan, että siihen nuorisoseuran pöytäkirjaan, jossa
rahojen hoidosta määrätään tai jos jonkinlaiset säännöt rahoista seurassa laaditaan, mainitaan
otteena alkuperäisen rahain kanssa pankkiin jätetyn säilytyskirjan otsakirjoitus.
d) edelleen ehdotti opettaja Akseli Granqvist seuraavaa: jos valtiolliset olot paikkakunnallamme
vaatisivat tahallisia kuluja, että nuorisoseura ja sitä siltä pyydettäisiin, lainaisi varoja takauksia
vastaan näitä rahoja yllämainittuun tarkoitukseen, tietysti lyhyemmäksi ajaksi ja ainoastaan silloin
kun tosi hätä vaatii (passiivinen vastarinta on kysymyksessä). Kolme viimeksi mainittua ehdotusta
eivät saaneet suurempaa kannatusta vaan jäivät yksityisiksi toivomuksiksi.
4 § Määräyskirjan allekirjoittaneet suostuivat antamaan herra F. Rosnellille mainittujen rahain hoitajalle
kirjallisen määräyksen rahojen luovuttamisesta nuorisoseuralle, joku taasen niiden saamisesta,
jättäköön kuitin herra Rosnellille.
5 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin herrat F. Rosnell ja A. Holmström Kokouksen puolesta Eemeli E.
Nordlund.
6 § Luettu ja kokouksen mukaiseksi havaittu Merikarvialla 15.9.1901 Arthur Holmström ja F. Rosnell.
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Muistutuksella, että tahdon muistaa kokouksen päätöksen olleen, että Rosnell antaa rahat ilman
määräystä kuittia vastaan. Arthur Holmström.
10 § Syntyi seitten keskustelu edellä mainituista rahoista ja päätettiin huolenpito niistä jättää
johtokunnan asiaksi. Toivomuksena vaan lausuttiin, että rahat säilytettäisiin Kansallis-Pankissa sekä että
määrätyt henkilöt johtokunnassa kuten esimies, kirjuri ja rahastonhoitaja johtokunnan valtuuttamina
ovat lähemmin rahain kanssa tekemisissä. Johtokunnan tehtäväksi jätettiin myös kiirehtiä rahojen
huostaan saamisessa.
11 § Tuonnoin ostettaviksi päätetyt kirjat ilmoitettiin saapuneiksi ja koskei seuralla erityistä kirjastoa
ole eikä siis myöskään kirjastonhoitajaa, päätettiin puheena olevat kirjat jättää kirjurin säilytettäviksi
sekä haluaville seuran jäsenille lainattaviksi.
12 § Seuraava kuukausikokous päätettiin pitää 15.9. vastedes ilmoitettavassa paikassa ja samalla
ilmoitettiin, että kokouksesta huolta pitää ensimmäinen osakunta ja että Räiskeen siksi toimittaa
kolmas sanomalehtiosasto. Molempiin osastoihin kuuluvat jäsenet lueteltiin.
13 § Kokouksen lopuksi laulettiin yksiäänisesti, jonka jälkeen vähän leikittiin. Kokouksen puolesta Eemili
E. Nordlund. Maiju Adamsson.
***
Pöytäkirja, joka on tehty 15.9.1901 Alakylän Rikalaisella.
1 § Kokous alettiin yksiäänisellä laululla, jonka jäljestä neiti Anni Rosenberg luki kirjasta Menestyminen
ja miten se saavutetaan esitelmän sijaisena Jokunen sana nuorukaisille.
2 § Varaesimies E. Nordlund lausui tohtori Forsmanin sepittämän runon Aleksanteri Petäfi, samalla
lyhyesti selittäen mainitusta Unkarin kansansankarista ja runoilijasta.
3 § Lyhyen loma-ajan jälkeen jatkettiin kokousta laululla, jonka jälkeen neiti Hanna Rosnell luki
seuralehti Räiskeen nro 10, jota seurasi neiti Jenny Holmströmin lukema kertomus Painovirhe Piru.
4 § Neiti Maiju Adamsson luki edellisen kokouksen pöytäkirjan, joka muistutuksitta hyväksyttiin.
5 § Kun välipalaksi taasen oli virkistetty mieliä juomalla teetä, jatkettiin kokousta keskustelulla, jolloin
ryhdyttiin kysymykseen: Eikö meidän seuralla olisi syytä ruveta kirjeenvaihtoon naapuripitäjän seurojen
kanssa ja siten koettaa saada aikaan yhteistoimintaa aatetovereiden kanssa, toimeenpanemalla yhteisiä
juhlia jne. Laimean keskustelun tuloksena oli, että ehdotus hyväksyttiin ja valittiin kirjeenvaihtajaksi
välittämään varaesimies E. Nordlund ja hänelle avuksi neiti Elli Nordlund.
6 § Kun seuralla ei ole ollut iltamaa hyvään aikaan, keskusteltiin jos sellainen pidettäisiin, koska
rahavaratkin ovat niukanlaiset jne. Vilkkaan keskustelun jälkeen päätettiin Iltama pitää ja jätettiin sen
hommaaminen huvitoimikunnan huostaan, johon valittiin neidit Elli Nordlund, Jenny Holmström ja Anni
Rosenberg sekä herrat Jussi Österby, Bruuno Österby ja Arttu Holmström ja varaesimies Eemeli E.
Nordlund.
7 § edellisen kysymyksen yhteydessä syntyi varaesimiehen ehdottomana kysymys seuran
ompeluosaston töiden kaupaksi saaminen, jolloin kysymyksen herättäjän ehdotus hyväksyttiin siten,
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että huvitoimikunta saa mielensä mukaan, miten edukkainta seuralle on koettaa jollakin sopivalla
keinolla saada iltamassa myydyksi osan mainituista halvemmista töistä.
8 § Varaesimies luki seuralle Helsingin nuorisoseuralta tulleen kehotuksen tilaamaan mainitun seuran
taloudellista ahdinkotilaansa turvatakseen Jouluksi kustantamaa nuorisolehteä: Nuorukainen.
Kehotus sai lämmintä kannatusta, tilausten kerääminen annettiin varaesimiehen huostaan. Myöskin
Jouluksi ilmestyvän teoksen Valoa kohti tilauslista luettiin, ei saanut erityisempää kannatusta.
9 § Herätettiin kysymys huoneen vuokraamisesta seuralle kokouksia ja mahdollisesti alkavaa
ompeluosastoa varten. Lyhyen keskustelun tuloksena oli, että sopivaa huonetta vuokrattavaksi
kuulemaan valittiin varaesimies ja mv. A. Holmström. Asian lopullinen ratkaisu jätettiin johtokunnalle.
10 § Seuraava kokous pidetään 27.10.1901.
***
Pöytäkirja, joka on tehty seuran kokouksessa Ylikylän Ahlströmin kansakoululla 27.10.1901
1 § Kokous alettiin yksiäänisellä laululla, jonka ”jälestä” kanttori F.N. Sandberg piti esitelmän
Nuorisoseuran jäsenen velvollisuudesta yhteiskuntaan nähden, kehottaen samalla luopumaan
”itsekkäisyydestä”, nautinnon himoista ja velttoudesta, jotka ovat aikamme pahempia mätähaavoja,
muistuttaen että harrastamalla hyveitä ja erittäinkin raittiutta saavutetaan todellinen onni ja korkein
ihanuus.
2 § Neiti Maiju Sandberg lausui runon Tunnelma sekä neiti Etti Nor-Rogell esitti lukemalla sanomalehti
Räiskeen nro 11.
3 § Väliajan saatua sijansa ohjelmaa jatkettiin yksiäänisellä laululla, jonka jälkeen neiti Aina Sandberg
luki kertomuksen Lusiferin muistikirjasta sekä varaesimies lausui jokusen sanan hyvästiksi, koska hän
joutui matkustamaan pois paikkakunnalta samalla innokkaasti kehottaen tekemään työtä eteenkinpäin
ja pyytäen anteeksi jos ei hän ole voinut täysin velvollisuuksiaan suorittaa seuran suhteen.
4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja luettiin ja muistutuksitta hyväksyttiin.
5 § Varaesimies luki Isonjoen ja Kankaanpään seuroilta tulleet kirjeet ja samalla ilmoitti joutuvansa
matkustamaan pois paikkakunnalta, joten hän vastedes on estetty toimimaan kirjeenvaihtajana.
Kirjeenvaihtajan toimeen hänen sijaansa valittiin seuran kirjuri sekä varakirjuri.
6 § Edelleen luettiin Kansanvalistusseuralta tullut kirje, jossa kehotettiin tilaamaan nk. taikalyhtyä
ohjelman vaihtelun varalta. Asian johdosta esitti varaesimies E.E. Nordlund, että esim. raittiusseura ja
nuorisoseura yksissä voimin hankkivat sellaisen lyhdyn. Raittiusseuran puolesta ilmoitettiin taasen
oltavan valmiita uhraamaan puolet kustannuksista, mutta kun nuorisoseuran rahastonhoitaja ilmoitti
seuran rahain ei nykyään riitä lyhdyn hankkimiseen, päätettiin jättää sen ostaminen ensi syksyyn.
Kuitenkin, ettei asia vallan ”unhetu”, päätettiin vastedes jokaisen iltaman puhtaasta tulosta panna 205
nk. taikalyhtykassaan siksi kun siihen karttuu korkeintaan 50mk, pois jättäen kuitenkin mahdollisesti
pidettävien arpajaisten tulot.
7 § Vielä luettiin kirjan kustantajain Aug. Bomanin ja Arvi Karlssonin Hämeenlinnasta lähettämät
kirjatarjoukset, joissa kehotettiin mm. tilaamaan Nuorison joulu –nimistä lehteä. Lausuttiin tämän
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tilaamisen suhteen vaan toivomuksena, että seuran jäsenet sitä tilaisivat sekä näytelmäkappaleita
Kokouksesta palattua, Vapaaviikolla ja Kantapään lukuhuoneella, päätti seura yksimielisesti tilata yhden
kappaleen kutakin rahastonhoitaja F. Kouhin välityksellä.
8 § Johtokunnan huostaan jätetty päätösvalta huoneen vuokraamisesta ei ollut johtokunnan
kokouksessa saanut korkean vuokran takia lopullista päätöstä, joten asia nyt otettiin kesksuteltavaksi.
Tämän kysymyksen ohessa nostettiin kysymys, josko on tarpeellista, että ompeluseura ensinkään alkaa
työskennellä ja näytti yleinen vaitiolo olevan myöntymisen merkki, lukuun ottamatta kahta seuran
vanhempaa jäsentä, jotka vastustivat itseensä nähden, mutta muuten puolustivat. Laimean
keskustelun jälkeen päätettiin vuokraksi tarjota kysymyksessä olevasta huoneesta herra H. Munckille
5mk kuukaudessa, jos hän siihen suostuu ilmoittakoot huoneita hommaamaan valitut mv. A.
Holmström ja neiti Maiju Adamsson asiasta seuran johtokunnalle lopullisen sopimuksen tekemistä.
Edellämainituilla valituilla olkoon myös huolena kuulustella sopivaa huonetta sopivaa vuokraa vastaan
muualta. Opettaja A. Granqvist ilmoitti asian suhteen, että hän koulunsa johtokunnalta kuulustelee,
eikö hänen koulunsa huoneistoa voida yllämainitusta vuokrasta antaa ompeluseuran käytettäväksi
kerran viikossa huomauttaen kuitenkin että miesjäsenet saisivat silloin tehdä omia töitään, puutöitä
eikä naisten töitä ja sen sellaista. Ehdotus otettiin yleisillä hyväksymisillä vastaan.
9 § Kanttori Sandberg ehdotti, että tässä kokouksessa valittaisiin toimikunta hommaamaan iltamaa,
jonka varoilla saataisiin opetuksessa tarvittavia havaintovälikappaleita yksityisillä varoilla ylläpidettyyn
Ahlströmin kansakouluun. Ehdotus hyväksyttiin, mutta eräitten puheenvuorojen käyttävien
ehdotuksesta päätettiin tämä homma jättää siksi kuin seuran omat asiat ovat ohi ja että ei iltamaa
hommata seuran nimissä.
10 § Seuraava kuukausikokous pidetään 17.11. ja kokouksesta huolehtii 3osasto ja Räiskeen tekee
5osasto. Lopuksi vielä laulettiin. kokouksen puolesta Eemeli E. Nordlund ja Anni Rosenberg.
***
Pöytäkirja, joka on tehty 17.11.1901 Ylikylän Nurmilassa.
1 § Yksiäänisen laulun raiuttua piti rahastonhoitaja F. Kouhi puheen Suomen kansan historiallisista
vaiheista – Venäjään - yhdistymisen jälkeen, mainiten samalla etevimpiä miehiä ja sivistyksen kohottajia
mainitulla ajalla.
2 § Kun taasen oli laulettu, luki neiti Aina Sandberg kirjata menestyminen ja miten se saavutetaan
esitelmän sijasta. Ulos avaraan maailmaan, jonka ”jälestä” laulettiin ja seuran kirjuri luki hauskan
Joulukaskun Pitäkää hyvänänne, joka näytti läsnä olevia suuresti huvittavan
3 § Väliajan kuluttua kun nimittäin oli saatu emäntäin lämmitystä, luki neiti Maiju Adamsson
sanomalehti Räiskeen nro 12, jonka sisältö näytti tekevän kuulijoihin hyvän vaikutuksen. Sen åerästä
vielä laulettiin.
4 § Koskei seuran esimies eikä varaesimies olleet saapuvilla valittiin kokouksen puheenjohtajaksi
yksimielisesti herra F. Kouhi, jonka ”jälestä” luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja se sellaisenaan
hyväksyttiin.
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5 § Luettiin Etelä-Pohjanmaan nuorisoseuralta tullut kiertokirja, jonka johdosta syntyi seuraava
keskustelu:
a) kysymykseen, josko meidän seura lähettää edustajaa EPN vuosikokoukseen, joka pidetään
Seinäjoella 7 ja 8.1.1902, vastattiin kieltävästi. Asia kyllä katsottiin tarpeelliseksi, muttei sentään
rahallisten menojen takia erityisemmin kannatettu.
b) Kirjasia Muutamia Nuorisoseuran jäsenten velvollisuuksia ja Valistuksen suhteesta elämän, jotka
maksaisivat 6mk/sata, päätettiin laimean keskustelun jälkeen tilata 50kpl kumpaakin lajia ja ne
seuran jäsenille ilmaiseksi jakaa.
c) Apurahoja luennoitsijaa varten oli myös haettavana EPN:lta haettavana, mutta koska seuramme
esimies ja varaesimies nykyjään ovat pois paikkakunnalta, joten he eivät voi hommata sen saantia
ja muitakin esteitä näkyi ilmenevän, niin hyväksyttiin sekin ehdotus eikä siis päätetty hakea
mainittuja apurahoja.
d) Kiertokirjeen muut kohdat eivät antaneet mitään aihetta keskusteluun, koska ne kuuluivat
yksinomaan kirjurille ja esimiehelle, jätettiin ne siis heidän täytettävikseen.
6 § Herra F. Kouhi ehdotti, että valittaisiin väliaikainen puheenjohtaja siksi kunnes vakinainen esimies
saapuu paikkakunnalle valvomaan seuran asioita ym. Vaalia ei kuitenkaan katsottu tarpeelliseksi, koska
seuran vuosikokouskin pian pidetään, jolloin kaikkien virkailijoiden vaalit toimitetaan.
7 § Seuran kokous- ja sanomalehti-osastojen uudelleen jakamisesta syntyi myös keskustelu, mutta
lykättiin sekin tuonnemmaksi.
8 § Seuran vuosikokous päätettiin pitää 15.12.1901. Kokosta valmistelee 4osasto ja Räiske lehteä
6osasto.
9 § Nostettiin kysymys josko seura hommaa iltamaa joulujuhlain aikaan? Monipuolisen keskustelun
jälkeen päätettiin se pitää Loppiaisen edellisenä sunnuntaina sekä jätettiin ohjelman valmistaminen
huvitoimikunnalle, johon valittiin. neidit Hanna Näsi, Aina Sandberg, Etti Norrrågell ja Anni Rosenberg
sekä herrat Riku Lindell, Jussi Österby, Oskari Knuussi ja Ashelmi Viinamäki sekä F. Kouhi sksi kunnes
vakinainen esimies on paikkakunnalla.
19 § Kun vielä oli vähän leikitty, lopetettiin kokous Nuorison marssilla. Muuten sopii mainita, että
kokouksessa käytettiin jotensakin vähän puheenvuoroja ja siis oli keskustelu yleensä laimeaa, jonka
ehkä puolestaan vaikutti ulkona vallitseva huono ilmakin.
Kokouksen puolesta F. Kouhi ja Anni Rosenberg.

***
Vuosikertomus Merikarvian Nuorisoseuran toiminnasta vuonna 1901
Vuosikokouksessa, joka pidettiin Ylikylän Erkki Österbyn talossa 9.12.1901, oli jäseniä jotenkin lukuisasti
koolla. Kokouksessa toimitettiin mm. joidenkuiden virkailijain vaali niiden sijaan, jotka tuolla parisen
kuukauden ajalla kun seuramme oli hengissä ollut, olivat syystä tai toisesta luopuneet toimestaan.
Samassa vuosikokouksessa päätettiin myös seuran varaesimies E. Nordlund lähettää seuraa
edustamaan Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran vuosikokoukseen Lapualle 7. ja 8. päivinä tammikuuta ja
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pohjusti hän siellä seuramme lähettämän keskustelukysymyksen Häiritsevätkö nuorisoseurat
taloudellisia toimia, josta mainittu kokous keskustelun tuloksen pontena lausui seuraavaa: 1.
Tietäissämme ja ”tunnustaissamme” henkisen kehityksen tarpeen, ei se näennäinen häviä, joka
nuorisoseuran työstä muutamissa tapauksissa saattaa olla taloudelliselle toiminnalle saisi tulla
huomioon otetuksi kun on kysymys nuorisoseuran jäsenten ”sisällisestä” jalostamisesta
3. kokous pitää suotavana, etteivät Nuorisoseurat varsinkaan liian myöhään kestävillä iltamilla anna
aihetta kysymyksessä oleviin arveluihin. Vuosikokouksessa tulivat siten kuluneelle vuodelle
johtokuntaan jäämään: mv. Artturi Norr-Rågell esimiehenä, neiti Aina Sandberg kirjurina,
farmasianoppilas Emili E. Nordlund varaesimiehenä, neiti Maiju Adamsson varakirjurina,
metsäasioitsija F. Kouhi rahastonhoitajana, mv. Erkki Österby kalustonhoitajana sekä jäseninä
kanttori F.N. Sandberg, mv. Artturi Holmström ja neiti Jenny Holmström. Muita muutoksia
johtokunnassa ei kuluneen vuoden aikana ole ollut kuin kirjurin sijalla, joka virka näyttää
vaihtuneen ensinnä neiti Aina Sandbergilta seminaarilaiselle Antti Lindqvistille ja tältä taasen
allekirjoittaneelle kirjurille Anni Rosenbergille. Kokouksia on johtokunta pitänyt 13. Kokouksissa on
seuran sekä henkisen että taloudellisen puolen edistämiseksi tehty joukko päätöksiä. Seuran yleisiä
kokouksia on vuoden kuluessa ollut 14 ja niitä on pidetty eri paikoissa. Seuran vuosijuhla vietettiin
Ylikylän Holmströmillä 28.7., sitä paitsi on kuluneena vuoden aikana toimeenpantu 3 yleistä
iltamaa. Puheita ja esitelmiä on pidetty 21. Näytelmäkappaleita on esitetty: Palvelukseen halutaan,
Parturit ja Tohtori ottaa vastaan sairaita yhden kerran sekä Papukaijat kaksi kertaa vuoden
kuluessa. Käsinkirjoitettua seuramme sanomalehteä Räiskettä on ilmestynyt 13 numeroa. Lehden
päätoimittajana on ollut seuran varaesimies Nordlund sekä aputoimittajana seuran kirjuri Anni
Rosenberg. Lehti näyttää ainakin tänä synnyinvuotenaan menestyneen tyydyttävästi vaikka siitä
pieniä rettelöitä syntyikin kevättalvella. Ompeluseura sitä varten vuokratussa huoneissa, jolloin
valmistettiin töitä aikomuksella saada toimeen arpajaiset seuramme rakennusrahaston hyväksi.
Lipasta arpajaisten toimeenpanemiseen pyydettiinkin, mutta vallassaolijat eivät lupaa suostuneet
antamaan. Kesän ompeluseura on ollutkin toimetonna eikä asioita sen ratkaisemiseksi nyt alkavana
talvenakaan ole vielä ehditty tarpeelliseen kuntoon saada. Toivossa kuitenkin ollaan, että se taasen
talvi-iltoina kuluksi aloittaa. Talvella oli myös seuran keskuudessa erityinen puhujaklubi, jonka
johtajana oli seuran varaesimies Nordlund. Lauluseura on myös hiljaisesti työskennellyt ja on sen
johtajana ollut opettajatar neiti Tyyne Raassina. Pyyntö pitäjämme kunnantuvan käyttämisestä,
joka jo parisen kertaa oli pahoin kivelle kolahtanut kunnankokouksessa, ratkaistiin kuitenkin
vihdoin 4.7. pidetyssä kunnankokouksessa seuramme eduksi, jolloin seuralle myönnettiin lupa
kunnantuvalla pitää kolme iltamaa vuoden kuluessa, joista vuokraa yhteensä maksetaan 50mk.
Lupa kestää toistaiseksi kunnes toisin päätetään eikä lupaa seuraavia ehtoja rikota. Samassa
kunnankokouksessa oli myös seuramme puolesta herrojen F. Kouhi ja E.E. Nordlundin
allekirjoittama pohjustus, jossa kunnankokousta pyydettiin ryhtymään sopiviin toimenpiteisiin
yleisesti vallitsevan häiden kuokkimistavan poistamiseksi ja oli kunnankokous asian jättänyt pitäjän
järjestyssääntöjen valmistamista varten ennen valitun komitean huostaan. Asiasta ei ainakaan vielä
ole mitään siltä taholta kuulunut. Vuoden loppupuolella on seuramme ryhtynyt kirjeenvaihtoon
Kankaanpään, Isojoen ja Siikaisten nuorisoseurojen kanssa, voidaksemme siten yhteisvoimin
paremmin vaikuttaa yhteisellä työvainiolla kalliin isänmaamme ja kansamme hyväksi. Jäseniä nyt
vuoden lopulla tehdyn yhteenvedon mukaan on seurassamme 124. Mitä rahavaroihin tulee, niin on
ensinnäkin mainittava, että seuramme on kauppaneuvoksetar Eva Ahlströmiltä Noormarkusta
saanut varaesimiehemme toimenpiteiden kautta rakennusrahastoon vastaanottaneen lahjaksi
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100mk. Rakennusrahastoon sitä paitsi pitäisi kuulua Merikarvian nuorisoarpajaisilla ja iltamilla jo
ennen kokoamat noin 1400- 1500mk, mutta näyttävät ne kovin piukassa istuvan, koskei seura niitä
vieläkään ole huostaansa saanut. Varmat saadaan ainakin olla, että lopulta ne kuitenkin
rakennuskassaamme lankeavat. Seuran muiden rahavarain tila soittaa rahastonhoitajan tekemän
tilin mukaan seuralla olevan vuoden kuluessa ollut tuloja 727mk 86penniä ja menoja 695mk
87penniä. Säästö siis on alkavalle vuodelle 31mk99p.
4. Lyhytkin silmäys kuten tämä laatimani vuosikertomus seuramme tämän vuoden toimintaan jo
osittaa, kuinka monipuolinen ja vähiä voimiamme kysyvä työ on sentään tänäkin vuonna tehty.
kestäköön vaan toimi ja työintomme edelleenkin, sillä meissä nuorissahan se on isänmaamme
toivo. Älkäämme antako tulevaisuuden toivon pettyä meidän suhteemme. Merikarvialla
15.12.1901, Anni Rosenberg, seuran kirjuri.
***
Pöytäkirja, joka on tehty seuran vuosikokouksessa Ylikylän Uudella kansakoululla 15.12.1901.
1 § Yksiäänisen laulun tauottua, piti puuseppä J.V. Virtanen puheen onnellisesta kodista, mainiten
samalla mm. työn, ahkeruuden, säästäväisyyden ja säännöllisyyden keinoiksi sen saavuttamiseksi.
2 § Neiti Etti Norrrogell lausui runon Kuva, jonka jälkeen laulettiin ja neiti Helmi Nordlund luki
sanomalehti Räiskeen nro 13.
3 § Seuran kirjuri luki 1901 vuoden vuosikertomuksen.
4 § Väliajan kuluttua jatkettiin kokousta aloittaen kolmenkymmenenvuotisen sodan marssilla sekä
luettiin ja sellaisenaan hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5 § Koska ei puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja ollut saapuvilla, valittiin kokouksen
puheenjohtajaksi herra F. Kouhi sekä ”aljettiin” virkailijain vaali, joka sääntöjemme mukaan tapahtui
”suletuilla” lipuilla. Vaalin toimittivat puheenjohtaja ja kirjuri sekä opettajatar neiti Tyyne Raassina.
6 § Virkailijoiksi tulivat seuraavat: Puheenjohtajaksi opettajatar neiti Tyyne Raassina,
varapuheenjohtajaksi sanomalehden toimittaja herra Eemili Nordlund, kirjuriksi neiti Anni Rosenberg,
varakirjuriksi neiti Maiju Adamsson, kalustonhoitajaksi metsäasioitsija Fredrik Kouhi, taloudenhoitajaksi
neiti Elli Nordlund, johtokunnan jäseniksi Aina Sandberg, kanttori F. N. Sandberg, mv. Artturi
Holmström. Tilientarkastajiksi kauppias Oskari Knuussi ja neiti Etti Norrrogell. Räiskeen päätoimittajaksi
tuli opettaja Akseli Granqvist ja apulaiseksi neiti Anni Rosenberg. Järjestystoimikunnan jäseniksi: Herra
Artturi Holmström päälliköksi, Artturi Jumppi, Oskari Knuussi, Jussi Österby ja Riku Lindell.
7 § Luettiin Siikaisten seuralta tullut kirje, jossa pyydettiin tietoja, missä ja koska voitaisiin pitää yhteistä
iltamaa? Tähän päätettiin vastata, kehottaen heitä tulemaan meidän 5.1.1902 pidettävään iltamaan ja
että voidaan tuonnempana sitten keskustella yhteisen iltaman puolesta.
8 § Kokouksessa olisi ollut vielä asioita pohdittavaksi, mutta se näytti hajaantuvan niin, että vaan
toimivat jäsenet jäivät.
Kokouksen puolesta Fredrik Kouhi ja Anni Rosenberg
***
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Pöytäkirja, joka on tehty seuran kuukausikokouksessa 26.1.1902 kauppias Nordlundin luona.
1 § Aluksi piti seuran puheenjohtaja opettajatar neiti Tyyne Raassina opettavaisen lämmittävän ja
nuorisoseurallemme terveellisen puheen itsekasvatuksesta ja luonteen jalostamisesta, joitten hedelmät
ovat kuuliaisuus, nöyryys, totuus, uhraus, itsensä kieltäväisyys ja puhtaus, jonka jälkeen laulettiin, jos
sydän sulla puhdas on.
2 § Seuran kirjuri luki kertomuksen Hänen vaimonsa ja neiti Etti Norrrogell lausui runon Andreas Hofer.
3 § Väliajan kuluttua, jolloin seuran jäsenille tarjottiin teetä, taasen laulettiin ja seuran kirjuri luki
sanomalehti Räiskeen tämän vuoden 1. numeron sekä Elli Nordlund luki hauskan kertomuksen Liisa,
jolle moni hymyili.
4 § Koska on seurassamme paljon jäseniä, jotka eivät ole koskaan kuulleet seuran sääntöjä ja ehkäpä ne
jo on unohtanut nekin, jotka viime talvena ne kuulivat, sillä jälkeenpäin ei niitä ole luettu, lupautui
seuran rahastonhoitaja ne lukemaan, mutta jäi ne lukematta.
5 § Kun taasen oli virkistytty mieliä teellä, otettiin keskustelun alaiseksi vanhain viralta pois pantujen
Suomalaisten sotilaspukujen hankkiminen nuorisoseuran huostaan ja päätettiin niitä ostaa jos saadaan
kolme pukua ja lupautui niistä kuulostelemaan opettajatar neiti Olga Elfving ja herra Bruuno Österby.
6 § Luettiin opettaja Akseli Granqvistin antamat säännöt, joiden nojalla hän luovutti Ahlströmin
kansakoulun kouluhuoneiston nuorisoseuran ompeluosaston käytettäväksi joka toinen keskiviikko kello
viidestä kello puoli kymmeneen i.p. Pitempi keskustelu syntyi mainitun huoneuston vuokraamisesta ja
puhuttiin siinä vähän liikaakin ja asiaan kuulumatontakin, poiketen siten sääntöjemme eräästä
pykälästä sekä ompeluosaston jäsenistä huoneita koskeviin sääntöihin ja niiden noudattamiseen
nähden. Keskustelun tuloksena oli: a) sääntöjä tarkastettaessa huomattiin kaikki §§:ät oikeutetuiksi
vaatimuksiksi, joten niitä on noudatettava jokaisen, joka tahtoo ompeluseurassa käydä b) jokaisen kaksi
kerrallaan on vuoronsa otettava osaa järjestämiseen, johon kuuluu lamput, teen laittaminen ja
huoneuston siivoaminen töitten jälkeen ym. pieiä tehtäviä. Järjestäjät valitaan aina ompeluseurassa
seuraavaksi kerraksi. Ensi kerraksi vlittiin neidit Elli Nordlund ja Aina Sandberg c) naiset saavat
ompeluseurassa tehdä joko itselleen omista aineistaan tai seuralle seuran aineista. Kummassakin
tapauksessa opitaan. d) miesten , jos aikovat ompeluseurassa käydä on tehtävä puutöitä ja tuotava itse
aineet seura antaa vaan opetuksen. Heidän hyväntahtoisuudestaan sitten riippuu, jos seura saa työt.
Vielä kehotti puheenjohtaja miehiä vaan saapumaan, nyt kun on tilaisuus saada oppia ja työkapineita
seuran toimesta. Laiskoina vetelehtimään ja huonoja tapoja oppimaan pitkiksi talvi-illoiksi pienten
seikkain takia, muistuttaen sammalla, että kunnioitus koulua ja opettajia kohtaan on säilytettävä eikä
syrjäytettävä kuten ikävä kyllä kuuluu käyneen sillä yksi pahe seuraa toista ja eihän nuoret miehet vielä
ole niin ivailemisen ja tupakanpolton orjia, etteivät niitä voisi siksi aikaa hyljätä ainakin koulusalissa.
7 § Alettiin sitten keskustella hiihtourheilusta ja suksien hankinnasta seuran jäsenille, johon toimeen
valittiin kauppias Oskari Knuussi nk. asiamieheksi ja hommaa hän hyviä ja helppoja suksia kaikille, jotka
vaan haluavat tilata. Koska siis ei ole vielä kaikilla suksia, jotka haluaisivat ottaa osaa hiihtokilpailuihin,
jätettiin ajan määrittäminen toiseen kokoukseen.
8 § Seuraava kuukausikokous päätettiin pitää Lammelan Vanhatalossa 23.2.1902 ja ilmoitettiin, että sitä
kokousta hommaamaan 5osasto ja Räiskettä tekemään 2osakunta.
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9 § Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
10 § Seuran varaesimies Eemeli Nordlund lahjoitti seuralle painetuita Räiskeen kansilehtiä kolmen
vuoden, nimittäin 1902,1903 ja 1904 ajaksi ja päätettiin vuoden 1902 kansilehdet ynnä valmiit Räiskeet
antaa lehden toimittajan opettaja A. Granqvistin huostaan vuosikokoukseen asti, jolloin ne siirretään
seuran arkistoon sekä kahden seuraavan vuoden kannet annettiin neiti Elli Nordlundin säilytettäviksi.
11 § Tilientarkastajat olivat tarkastaneet ja oikeaksi havainneet rahastonhoitajan tekemät tilit
nuorisoseuran menoista ja tuloista ja myönsi kokous hänelle tilivapauden. Tilit osoittivat tuloja vuoden
kuluessa olleen 127mk87penniä ja menoja 695mk87penniä. säästö vuoden lopussa teki 31mk99p.
12 § Kuten niin monesti ennenkin, oli tälläkin kertaa seuran jäseniltä unohtunut kokouksen alkamisaika,
joten saatiin toimitus alkaa kokonaista kaksi tuntia määräajan jälkeen; sen tähden kestikin se niin
myöhään, ettei leikkimään ehditty, vaikka siihen olisi tilaisuus ollut, kaikilla oli jo niin kiire kotiin..
Muuten oltiin hauskalla tuulella ja puheenvuorojakin käytettiin tavallisen vilkkaasti. Tyyne Raassina ja
Anni Rosenberg.
***
Pöytäkirja, joka on tehty 23.2.1902 Lammelan Vanhatalossa.
1 § Aluksi laulettiin yksiäänisesti laulu Isänmaalle, jonka perästä neiti Hanna Rosnell puhui nuorison
elämän vaiheista, lapsuudesta, miehuuden ikään, kosketellen kaikilta yhteiskunnan luokilta. Tämän
jälkeen laulettiin ”honkikossa” sekä Ruunebergin aamulaulu.
2 § Neiti Maiju Sandberg luki Aleksis Kiven elämänvaiheista ja herra Jussi Vanhatalo lausui runon
Suomen laulu.
3 § Hämäläisten laulun laulettuamme, luki neiti Aina Sandberg kolme arkkia pitkän seuralehti Räisken
2numeron, jonka opettavaisia ja hupaisia kertomuksia jännityksellä kuunneltiin.
4 § Kun vielä saatiin kuulla köörilaulua, pidettiin väliaika, jonka jälestä luettiin edellisen kokouksen
pöytäkirja. Tämän 4 pykälään jätti neiti Aina Sandberg muistutuksen ja syntyi sen johdosta vilkas
keskustelu. Kokouksella ei ollut mitään sitä vastaan, etteikö pöytäkirja ollut kokouksen mukainen.
Kumminkin katsoi kokous liian jyrkäksi sen pykälän, joten siitä on loppuosa pois pyyhittävä.
5 § Monien pyyntöjen perästä saatiin vihdoin kuulla seuramme säännöt neiti Aina Sandbergin
lukemana.
6 § Otettiin sitten keskustelun alaiseksi mahdollisesti toimeenpantava hiihtokilpailu ja päätettiin se
pitää maaliskuun ajalla ja jätettiin sen tarkempi määrääminen ynnä radan laittaminen ja palkintojen
järjestäminen erityisen toimikunnan huostaan, johon valittiin neidit Hanna Rosnell ja seuran kirjuri sekä
herrat Oskari Knuussi, Riku Lindell ja Kalle Näsi.
7 § Koska nuorisoseurain äänenkannattajaa Pyrkijää on tilattu ainoastaan muutama kappale seuramme
jäsenten keskuuteen, ehdotti seuran varaesimies, että seura maksaisi osan niistä ja päätti kokous antaa
1markalla vuosikerran nuorisoseuran jäsenille, jolloin loppuhinnan korvaa seura.
8 § Seuraava kuukausikokous päätettiin pitää 16.3.1902 ja hommaa siihen kokoukseen ohjelman
1osasto ja Räiskeen 2 osakunta, joihin kuuluvat henkilöt kokouksessa nimiltään luettiin.
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9 § Vaikka kokous oli niin pitkän matkan takana, oli sinne kokoontunut nuorisoseuran jäseniä lähemmä
kolmekymmentä henkilöä, kuusi henkilöä oli suksilla, kolme neitiä ja kolme herraa, jotka vielä samana
iltana palasivat takaisinkin. Lammelan nuorta väkeä oli myös katsomassa hyvä joukko. Kokouksen
päätyttyä tarjosi isäntä vielä pitkämatkalaisille vähän kahvia. Kokousta häiritsivät vähän
nurkkakeskustelut. Asioita jäi vielä pohtimatta seuraavaan kokoukseen.
Tyyne Raassina ja Aina Sandberg
***
Pöytäkirja, joka on tehty Alakylän kansakoululla 23.3.1902:
1 § Koska seuran sekä vakinainen että varakirjuri olivat poissa, valittiin pöytäkirjan laatijaksi
allekirjoittanut Tyyne Raassina
2 § Kokous aljettiin yksiäänisellä laululla, jonka jälkeen neiti Hanna Rosnell luki Räisken 3 numeron, joka
sisälsi erittäin arvokkaita kirjoituksia.
3 § Taaskin laulettiin muutamia lauluja, jonka jälkeen neiti Aina Sandberg luki kertomuksen Positiivin
soittaja.
4 § Keskusteltiin yleisen hiihtokilpailun toimeenpanemisesta, joka ennen tehdyn päätöksen mukaan
olisi ollut pidettävä maaliskuulla, vaan lykättiin se ensi huhtikuun 6 päivään ja kilpapaikan järjestää
ennen jo valittu toimikunta.
5 § Päätettiin toimeenpanna hiihtoretki Brännäsviikiin toisena pääsiäispäivänä ja kokoonnutaan kello 6
aamulla kauppias Knuussin luona, josta lähdetään.
6 § Herra F. Kouhi ehdotti, eikö olisi syytä perustaa lukutupa pitäjän kirkonkylään. Herra J. Vanhatalo
kannatti ehdotusta ja ehdotti vielä, että sen lisäksi, että pyydettäisiin Raittiusseuran myötävaikutusta
yritykselle. Tätä asiaa esittämään raittiusseuralle ynnä ottamaan selkoa huoneista ym. valittiin herra F.
Kouhi ja neiti Aina Sandberg.
7 § Herra F.Kouhin ehdotus uudesta osakuntajaosta jätettiin seuraavaan kokoukseen, kun pöytäkirjat,
joissa vanha osakuntajako oli, eivät olleet paikalla. Kirjurin sekä varakirjurin tehtäväksi jätettiin laatia
ehdotus uutta osakuntajakoa varten, jonka heidän tulee sitten jättää johtokunnalle hyväksyttäväksi.
8 § Räiskeen viime numerossa olleen kehotuksen johdosta viettämään yhteistä kesäjuhlaa yhdessä
naapuripitäjien nuorisoseurojen kanssa keskusteltiin hetken aikaa, mutta asia kannatuksen puuttuessa
raukesi.
9 § Seuraava kokous päätettiin pitää 20.4.1902
10 § Johtokunnan kokous päätettiin pitää 22.3.1902 Uudella kansakoululla. Tyyne Raassina.
***
Pöytäkirja, joka on tehty seuran kokouksessa 20.4. Uudella kansakoululla.
1 § Koska ei puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja olleet kokouksessa saapuvilla, kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin mv. Artturi NorrRogell
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2 § Yksiäänisen laulun jälkeen piti neiti Maiju Sandberg puheen ihmisen velvollisuudesta isänmaahan
nähden selittäen kaikkien olevan asevelvollisia, jonka jälkeen laulettiin pari laulua.
3 § Neiti Aina Sandberg luki opettavaisen kertomuksen Mattilan Mari, jonka jälkeen pidettiin väliaika.
4 § Luettiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat ja hyväksyttiin ne sellaisenaan.
5 § Koska ei osakuntajakoa ollut vielä toimitettu, jätettiin se vielä samojen henkilöiden mitä pikimmin
tehtäväksi ja toimitettavaksi ja sitten johtokunnan hyväksyttäväksi.
6 § Lukutuvan perustamishomma jätettiin myös johtokunnan ja ennen valittujen henkilöiden
ratkaistavaksi.
7 § Kysymyksen johdosta, josko Snellmanin päivän eli 12.5. päivän johdosta pidetään mitään iltamaa,
josta annettaisiin mahdollisesti kertyvistä varoista, joko osa tai kaikki kansanopistolle, oli kokous sitä
mieltä, ettei seuran lauhasta kukkarosta ainakaan nykyisissä oloissa voida lahjoittaa kansanopistolle
eikä iltamakaan silloin puollettu toimeenpantavaksi.
8 § Iltama päätettiin pitää toisena helluntaipäivänä 19.5. kunnanhuoneella ja jätettiin sen ohjelman
hommaaminen huvitoimikunnan huostaan, johon valittiin herrat Jussi Vanhatalo, Valtonen, Lindell ja
Artturi Norrrågell sekä neidit Fiina Heikkilä, Etti Norr Rågell, Hanna Rosnell ja seuran kirjuri.
9 § Snellmanin 12.5. päätettiin pitää nk. perhe- eli vierailuiltamat seuran jäsenten kesken ja ehdotti
herra Jussi Vanhatalo, että tiedusteltaisiin, josko raittiusseura yhtyisi samaan illanviettoon. Ehdotusta
lämpimästi kannatettiin ja jätettiin sen hommaaminen molempain seuran johtokunnille.
10 § Seuraava kuukausikokouksen määrääminen jätettiin johtokunnalle ja sitä hommaa 3osasto ja
Räiskelehteä 5osasto. Koska ei 4osaston henkilöt olleet täksi kerraksi toimittaneet lehteä, vapautettiin
heidät seuraavaksikin kerraksi.
Anni Rosenberg.
***
Pöytäkirja, joka on tehty 1.6.1902 Uudella kansakoululla.
1 § Aluksi laulettiin kansalaislaulu, jonka jälkeen neiti Aina Sandberg luki eräitä kohtia kirjasta Kaikuja
puhujalavalta, joka olikin erittäin nuorille miehille terveellistä.
2 § Varaesimies luki kertomuksen Onnistumattomia yrityksiä ja neiti Jenny Holmström lausui runon
Suomen lippu. Sen perästä pidettiin väliaika.
3 § Nuorison marssin perästä luki seuran kirjuri Kyyneleet nimisen kertomuksen ja varaesimies lausui
pontevasti runon Pilvien piirittäessä.
4 § Neiti Maiju Adamsson luki seuralehti Räiskeen 4numeron, jonka perästä taasen laulettiin sekä
luettiin ja sellaisenaan hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5 § Seuran vara- ja vakinainen kirjuri olivat toimittaneet ohjelma- ja sanomalehtiosakuntien jaon, joka
luettiin ja ilman muutoksia hyväksyttiin. Se jako on seuraava:
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Ehdotus:
Toimeksemme jätettyä osakuntajakoa ryhtyessämme laatimaan, päätimme ensinnäkin ehdottaa, että
jako niin sanomalehti kuin kokous osakuntiin tästä lähin yhdistettäisiin niin, että sama osakunta
kokousta hommatessaan myös toimittaa samalla Räiske lehden.
1osasto: Elin ja Helmi Pettersson, Hilma Tornfors, Sofia ja Vihtori Starck, Aini Norgård, Mandi ja Isakki
Virtanen, Verneri Knuussi, Jenny Österby, Fredrik Kouhi, Vihtori Lönnqvist, Jussi Vanhatalo, Jenny, Hilda
ja Artturi Holmström.
2osasto: Aina, Maiju, Aapeli ja F.N. Sandberg, Jenny Stenbacka, Senja Heikkilä, Hilda Langmyyry, Hilda
Österman, Maria ja K.E. Vesanen, Vilhelmi Langmyyry, Julius, Agapetus ja Artturi Aitasalo, Ville
Koivumäki ja Ida Frigård.
3osasto Maiju Adamsson, Oskari Knuussi, Jussi ja Bruno Österby, Milja Holmström, Fiina Rosnell, Alma
Kuggi, Miina Strömberg, Fanny Bergkankku, Karl Sallgen, Ferdinand Pitkäranta, Fiina ja Oskari Heikkilä,
Lyyli, Hilma ja Aleks Elo.
4osasto Liina, Etti ja Artturi NorrRogelli, Hanna Näsi, Ella Fredman, Helmi Nordlund, Jenny Lännennäsi,
Jussi Elg, Erkki Österby, Oskari Anttila, Kalle Näsi, Toivo Knuussi, F. Rosnell, Herman Strömbäck, Olga
Elfving, Alma Malmgård.
5osasto Alma ja Hanna Rosnell, Hilda ja Arttu Jumppi, Aku Granqvist, Antti Lindqvist, Riku Lindell, Senja
Lehtonen, Emilia Markku, Betty ja Evert Snellman, Sandra ja Vihtori Grönblom. Risto Kenijeff, Vihtori
Mattila, Maiju Nurmi.
6osasto Anni ja Hanna Rosenberg, Elli ja Eemili Nordlund, Elma Starkman, Lemminkäinen Leineberg,
Jussi Sysimetsä, Tyyne Raassina, Vihtori Koittankoski, K. Valtonen, Jenny Ahlström, Artturi Bergkankku,
Robert Limmberg ja Jenny Lännennäsi.
Viimeisen eli 6osaston lukumäärä ei tosin ole sama kuin muissa, mutta ehdotamme että siihen lisätään jos
uusia jäseniä ilmestyy. Osa seuran jäseniä on kyllä jäänyt tätä jakoa toimitettaessa huomioon ottamatta,
mutta ovat he jääneet siitä syystä, että he ovat paikkakunnalta poissaolevia. Toimeksi saaneina Maiju
Adamsson ja Anni Rosenberg.
6 § Lukutuvan perustamiskokous jätettiin vieläkin ”samain henkilöjen” hommattavaksi kuin ennenkin,
mutta siinä vakavassa toivossa, että siitä ainakin nyt jotain tulee.
7 § Snellmanin päivänä 12.5.oli nuorisoseura päättänyt pitää nk. perheiltamana, mutta sattuneista syistä oli
se jäänyt pitämättä, mutta päätettiin tähän pöytäkirjaan merkitä.
8 § Opettaja Lemminkäinen Leineberg ehdotti, että seura lähettäisi edustajan EPN:n nuorisoseuran
Ilmajoella pidettävään kesäjuhlaan. Asiaa tarkemmin harkittua tultiin siihen päätökseen, etteivät seuran
rahavarat siihen riitä, mutta lausui kokous toivomuksenaan, että joku asiaa harrastava yksityisillä varoillaan
sinne menisi. Johtokunnan tehtäväksi jätettiin kuitenkin lähettää sinne seuramme puolesta
osanottotervehdys.
9 § Seuran kesä- tai heinäkuulla vietettävän vuosijuhlan harkitseminen jätettiin johtokunnan ja erityisen
toimikunnan huostaan ja valittiin toimikuntaan: neidit Elli Nordlund, Maiju Adamsson, Aina Sandberg, Jenny
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Holmström ja Hilda Langmyyry sekä herrat Jussi Sysimetsä, Valtonen, E.E. Nordlund, Arttu Norr-Rogell ja
Bruno Österby. Seuran puheenjohtaja on itsestään toimikuntaan kuuluva.
10 § Herra Virtanen ehdotti, että nuorisoseuran ja raittiusseura yhtyisivät yhteisen kesäjuhlan viettoon,
mutta asiaa lähemmin punnittua jätettiin ehdotus huomioon ottamatta.
11 § Seuraava kokous 29.6. sekä Räiske ilmoitettiin 4osakunnan asiaksi. Kokouksen puolesta E.E. Nordlund
ja Anni Rosenberg.
***
Pöytäkirja nuorisoseuran kokouksessa Alakarvian Norr-Rogellissa 29.6.1902.
1 § Hauskan ja vaihtelevan kävelymatkan jälkeen, kun aluksi oli hetkinen perillä levähdetty, alettiin kokous
yksiäänisellä laululla, jonka jälkeen seuran varaesimies puhui kansallisen sivistyksen, kansallisen
siveellisyyden ja kansallisen varallisuuden tarpeellisuudesta kansamme tulevaisuuden perustuksena.
2 § Neiti Etti Norr-Rogellin lausuttua runon Juhan Vilhelmi Snellmanille, laulettiin taasen yksiäänisesti
Runebergin aamulaulu, jonka jälkeen neiti Liina Norr-Rogell luki sanomalehti Räiskeen nro 5.
3 § Varaesimiehen luettua nauruhermoja kutkuttavan kertomuksen Arminus Sankarianus, pidettiin väliaika,
jolloin osa nuorista miehistä pihakentällä näytteli voimistelupyramiideja, osa nuorisoa antautui metsän
siimekseen kukkia poimimaan.
4 § Yksiäänisesti laulettiin Vieraalla maalla, lausui varaesimies pontevasti kauniin, jännittävän runon
Andreas Hofer, jonka jälkeen opettaja Lemminkäinen Leineberg luki kertomuksen Partani.
5 § Kun edellisen kokouksen pöytäkirja oli luettu ja muistutuksitta hyväksytty, luettiin EPN:n seuran
johtokunnan kiertokirja, joka seuraa liitteenä tätä pöytäkirjaa. Käytiin sitten kiertokirja kohta kohdalta
lävitse:
a) Vuosikokouksen pöytäkirja oli saapunut EPN:n seuralta ja päätettiin se oman seuran pöytäkirjaan
liittää
b) päätettiin toivomuksen liittyä Suomen Nuoriso Liittoon EPN:n seuran välityksellä.
c) Vuotuista kannatusapua pääseuralle päätettiin maksaa 5mk tältä vuodelta.
d) Kokous päätti, että luentokurssi-apuraha olisi pääseuralta pyydettävä tulevaa talvea varten.
Valittiin sitä varten 3jäseninen toimikunta hoitamaan asiaa. Vaalittiin siihen ylioppilas Jussi
Sysimetsä, opettaja L. Leineberg ja varaesimies E.E. Nordlund ja lausuttiin heille toivomus, että he
antavat ehdotuksensa seuraavassa kokouksessa.
e) Kesäjuhlaa koskeva kohta ei antanut aihetta keskusteluun eikä myöskään seuraava kohta
kiertokirjeessä.
f) Raittiusosastoa ei ainakaan nyt puollettu perustettavaksi, koska suuri osa seuramme jäsenistä
kuului täkäläiseen raittiusseuraan.
g) Vaasan raittiuskokousta koskeva kohta ei antanut aihetta.
h) Seurojen jakaminen piirikuntiin antoi aihetta pidempään ja monipuoliseen keskusteluun, jolloin
asiaa sekä puollettiin että vastustettiin. Enemmistö kuitenkin puolsi seuran jakoa, koska seura siten
laajentuu. Valittiin jakoehdotusta laatimaan opettajatar Tyyne Raassina, ja herrat L. Leineberg, A.
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Norr-Rågell, F. Kouhi ja E.E. Nordlund. Kotimainen työ kansalaisten kannatettavana nimistä kirjasta
oli suurempi määrä seuralle saapunut, se jaettiin kehotuksella lukea sitä ja noudattaakin sisältöä.
i) EPN:n seuran kustantamia kirjasia nro 1 ja 2 ei päätetty nyt tilata, koska niitä jo ennen on seuran
toimesta jaettu.
j) Pyrkijää kehotettiin lisään tilaamaan, koska seuran puolesta tilaushinnasta puolet suoritetaan.
k) Vastaukseksi tähän kiertokirjeeseen päätettiin lähettää ote tästä pöytäkirjasta EPN:n seuralle.
Kiertokirjeen olivat allekirjoittaneet Santeri Alkio ja J. Hannuksela. Laihialla, toukokuussa 1902.
7 § Koska pääseuramme EPN:n seura täyttää heinäkuun10 päivänä 20 ikävuotta, ehdotti varaesimies,
että lähetettäisiin mainitulle seuralle jonkinlainen onnittelutervehdys seuramme puolesta. Ehdotus
hyväksyttiin. Tämän huolehtiminen jätettiin seuran puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan huoleksi.
8 § Evon metsäopiston kirje jätettiin huomiotta.
9 § Johtokunnan kokouksessa tuonnoin ostettavaksi päätetyn tohtori sysimetsän teoksen Suomalaisia
kansallispukuja ilmoitti varaesimies seuralle hankkimaan se. Puheenjohtaja säilyttää kirjaa.
10 § Seuraava kokous pidetään 23.7. 5osaston hoitaessa järjestelyt.
***
Pöytäkirja, joka on tehty 20.7.1902 Ahlströmin kansakoululla.
1 § Alkukokouksen jälkeen piti opettaja a. Granqvist esitelmän suomalaista sananlaskuista ja
arvoituksista kehottaen lopuksi nuorisoseuraa vastedes kokoustensa ohjelmiin ottamaan arvoitusten
arvaamisia.
2 § varaesimies E.E. Norrlund luki Tytöt ja pojat nimisen kertomuksen, jonka jälkeen laulettiin pari
kansanlaulua. Sitten seurasi väliaika.
3 § Kun taasen oli laulu kajahdellut, lausui seminaarilainen Alma Rosnell runon. Kansallislaulu, jonka
jälkeen luettiin ja sellaisenaan hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4 § Edellisessä kokouksessa valittu komitean tekemää ehdotusta luentokurssin toimeenpanemisesta, oli
tehtävänsä tehnyt ja kokoukselle jättänyt seuraavan ehdotuksen: Kokoonnuttuamme laatimaan
ehdotusta ensi talvena ”aijottujen” luentojen järjestämiseksi saamme me allekirjoittaneet
alamaisimmasti ehdottaa: 1. että seura päättäisi ensi joulun tienoissa aikaansaada luentoja
Merikarvialla. 2. että seura myöntäisi omista varoistaan 25mk mainittuun tarkoitukseen. 3. että seura
pyytäisi EPN:n seuralta samaan tarkoitukseen lisävaroja. 4. että koetettaisiin aikaan saada noin kaksi tai
kolme iltaiset luentokurssit, jolloin myös laulua mahdollisuuden mukaan koetettaisiin aikaan saada 5.
että mainittujen kurssien pitämistä varten pyydettäisiin ilmaiseksi saada käyttää jompaakumpaa
Ylikylän kansakoulua ja että samat kurssit koetettaisiin saada joinakin toisina päivinä muutamissa
sivukylissä esim. Köörtilässä ja Lauttijärvellä. 6. että luentoja pidettäisiin Suomen uudemmasta
historiasta, Kalevalasta, terveysopista ja ehkä jostakin muistakin aineista. 7. että jätettäisiin
johtokunnan huostaan luennoitsijoiden hankkiminen, sen jälkeen kun on saatu selville, josko EPN:n
seuralta lisävaroja saadaan ja miten paljon. 8. että käytettäisiin olevat varat ja jaettaisiin
luennoitsijoille luentojen luvun mukaan. 9. että nuorisoseuran näihin luentokursseihin hommattaisiin
myös teetarjoilu mahdollisimman halpaan hintaan.
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Näin heinäkuulla 1902 ex officio. Lemminkäinen Leineberg, Jussi Sysimetsä ja Eemili E. Nordlund.
Ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan.
5 § Nuorisoseuran puolesta oli EPN: seuralle lähetetty seuraava onnittelu:
Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura, Laihialla. Tämän heinäkuun 10 päivänä 20 ikävuotta täyttävälle
nuorison ihanteiden lipun kohottajalle pyydämme Merikarvian haara-osaston puolesta lausua mitä
sulimmat onnittelumme. Kehittyköön ensimmäiset nuoruuden ikäsarjan taistelut voittanut
nuorukainen vankaksi taistelukykyiseksi kansallisuutemme puolustajaksi, jotta kerran kukin sen
jäsenistä voisi Stenbäckin tavoin lausua:” Uhriksi sille joka-ainoa kantoi. Mitä vaan parhainta kohtalo
antoi, Riennot elomme, mielemme. Valoisan elomme, mielemme” Valoisaa voittoja tuottavaa
tulevaisuutta toivottaen piirrämme tervehtien M:n haaraosaston puolesta Tyyne Raassina ja Eemeli E.
Nordlund.
6 § Luettiin Pälkjärven nuorisoseuralta tullut kirje, jossa pyydettiin raha-apua oman tuvan
hankkimiseen, mutta koska oma seuramme on itse samassa pulassa, jätettiin pyyntö
huomioonottamatta.
7 § Ilmoitettiin seuran huostaansa saaneen nuorison ainaiset vanhat siirtorahat noin 1500mk ja
säilytetään ne Porin Kansallis-osakepankissa.
8 § Koska tämän kokouksen ohjelmaa toimittavat henkilöt olivat tehtävänsä laiminlyöneet ja osalta
poistuneetkin, ehdotti ylioppilas A. Sandberg, että heitä olisi puheenjohtajan nuhdeltava. Todettiin
kuitenkin tokkopa se mitään muuttaisi.
9 § Seurasi sitten vapaata keskustelua sananlaskujen johdosta, puheenvuoroja käytettiin ahkeraan
10 § Seuraava kokous päätettiin pitää 3.8.1902 5osasto järjestää ohjelman ja Räiskeen.
***
Pöytäkirja, joka on tehty kauppias Nordlundilla 9.8.1902
1 § Aluksi laulettiin yksiäänisesti, jonka jälkeen seuran puheenjohtaja, opettajatar Tyyne Raassina puhui
naisen asemasta yhteiskunnassa ja erittäinkin kodissa. Lopuksi lausui hän muutaman sanan hyvästiksi,
koska hän nyt poistuu paikkakunnalta.
2 § Puheen jälkeen taasen laulettiin ja sen perästä varaesimies Eemeli Nordlund lausui runon Ma
lemmin myrskyä… ja neiti Maiju Adamsson luki 6osaston toimittaman Räiske lehden.
3 § Kun vielä oli yksiäänisesti laulettu, käytiin väliajalle porsaitten, torttujen ym. virvokkeiden
nautintaan luonnon vapaassa helmassa.
4 § Sen jälkeen luki seuran kirjuri elämän hedelmä nimisen kertomuksen, jonka jälkeen opettaja Akseli
Granqvist puhui erään kirjoituksen johdosta äskeisessä Räiskeessä.
5 § Luettiin ja pienellä muistutuksella hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, jonka jälkeen luettiin
arpajaisia koskevat lupapaperit.
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6 § Otettiin sitten keskustelun alaiseksi viime syksynä päätetyn taikalyhdyn hankkiminen raittiusseuran
kanssa yhteisesti, jolloin oli päätetty, että kumpikin seura maksaisi sen hinnasta puolet. Saapuvilla oli
nyt myös raittiusseuran johtokunnan jäseniä ja päätettiin kumpaisenkin seuran puolesta yksimielisesti
hankkia 110mk hintainen taikalyhty, jonka ostaminen jätettiin molempain seurain puolesta nahkuri
Wesasen huoleksi. Taikalyhdyssä käytettäviä kuvia hankkikoot kumpikin seura mielensä mukaan,
toivomuksella, ettei molemmat samoja kuvia hankkisi itselleen.
7 § Seuraavan kuukausikokouksen ohjelmasta huolehtii 1osasto ja se pidetään 7.9.1902.
***
Pöytäkirja, joka on tehty 5.10.1902 kauppias Österbyn luona.
1 § Kokous alettiin yksiäänisellä laululla, jonka jälkeen neiti Emilia Markku luki kertomuksen Kaikuja
puhujalavalta, joka kosketteli juomarin elämää.
2 § Kun taas oli yksiäänisesti laulettu, lausui neiti Jenny Holmström pontevasti runon Jo soios soios
veljeysvirsi.
3 § Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka hyväksyttiin muistutuksella, että esteitten takia ei voitu
kokousta sinä määrättynä päivänä, joka silloisessa kokouksessa oli määrätty.
4 § Ryhdyttiin toimittamaan vaalia paikkakunnalta pois muuttaneiden virkailijoiden sijalle, jolloin
äänestys suoritettiin suletuin lipuin. Kun äänet oli laskettu, luettiin, sai puheenjohtajaksi herra E.
Nordlund 9 ääntä kirjuriksi neiti Maiju Sandberg 8 ääntä ja kolmanneksi johtokunnan jäseneksi neiti
Emilia Markku 10 ääntä. Edellisten tulosten johdosta tuli varaesimiehen tila avonaiseksi ja toimitettiin
hänen sijaisensa vaali myös heti, joka myös toimitettiin suletuilla lipuilla ja enimmät äänet sai herra A.
Norr-Rogell 12 ääntä.
5 § Seuralehti Räiskeen nro 7 luki neiti Jenny Holmström
6 § Johtokunnan kokouksessa oli herätetty kysymys sanomalehden päätoimittajan tarpeellisuudesta,
mutta oli asia jätetty tähän kokoukseen. Kokous katsoi vaalin tarpeelliseksi sekä valitsi päätoimittajaksi
esimies E. Nordlundin ja varatoimittajaksi neiti Jenny Holmstömin. Samalla valittiin myöskin taikalyhdyn
hoitajaksi opettaja A. Granqvist ja tehtailija I. Wirtanen elikkä samat, jotka ovat raittiusseuran puolesta
valitut.
7 § Luettiin liitteenä tätä pöytäkirjaa seuraava EPN:n seuran kiertokirje, joka sitten kohta kohdalta läpi
käytiin seuraavasti:
Kiertokirje syyskuulta 1902 Laihia
a) ensimmäinen kohta ei antanut aihetta keskusteluun, koska siinä mainitut asiat on seuran puolesta
toimitettu.
b) piirijakosuunnitelma ja raittiusosaston sääntöehdotus, joista jo ennen on keskusteltu, pysyttiin
entisessä päätöksessä, että raittiusosaston perustaminen jätetään ainakin toistaiseksi, koska suurin
osa jäseniä kuuluu täkäläiseen raittiusseuraan, ja mitä taasen tulee piirijakosuunnitelmaan niin siitä
ehdotusta tekemään jo ennen valittu henkilöitä, mutta koska valituista nykyään on poissa kaksi
jäsentä,niin valittiin poissaolevien sijalle neidit Jenny Holmström ja Maiju Sandberg.
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c) Suomen Nuorison Liittoon kuuluminen en antanut aihetta keskusteluun.
d) EPN:n seuran vuosikokoukseen tulevan 7-8.1.1903 valittiin 5henkilöä toimikuntaan, joka laatii
keskustelukysymystä. Siihen valittiin: neidit Jenny Holmström, Maiju Adamsson ja herrat E.
Nordlund, F. Kouhi ja A. Norr-Rogell
e) Vuosikokouksen edustajan lähettäminen jätettiin seuraavaan kuukausikokouksen ratkaistavaksi.
f) Vuosikertomusta koskevat asiat jätettiin virkamiesten huoleksi.
g) Seuraava kohta kiertokirjeessä ei antanut aihetta keskusteluun.
h) Koska tämänvuotinen kannatusapu jo on lähetetty EPN:n seuralle, ei sekään antanut aihetta
keskusteluun, mutta päätettiin tämän yhteydessä, että aina edellisen vuoden vuosikertomuksessa
mukana vastedes lähetetään kannatusapu seuraavalle vuodelle.
i) kirjeenvaihtoa koskeva kohta katsottiin kuuluvan virkailijoiden tehtäväksi.
j) ote tästä pöytäkirjasta päätettiin lähettää vastaukseksi kiertokirjeestä EPN:n seuran johtokunnalle.
k) 8 § Luettiin myös EPN:n seuralta tulleet ohjeet nuorisoseurain kokousten ja ”huvijen” pidosta, jotka
ohjeet päätettiin liittää seuran asiakirjoihin.
9 § Luettiin EPN:n seuran johtokunnalle lähetetty apurahain pyyntökirje luentokurssin toimeenpanoa
varten Kirjeen oli laatinut esimies E. Nordlund ja se kuului seuraavasti:
Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran johtokunta. Laihia
Koska täkäläinen nuorisoseura ensi joulun - uudenvuoden tienoissa aikoo toimeen panna kahdet
kolmet iltaset luentokurssit, miten raha-asiain ym. suhteen voidaan järjestää ja niitä varten seuran
varoja on päätetty uhrata 25mk, rohkenen nuorisoseuran valitsemana kääntyä arvoisan johtokunnan
puoleen pyynnöllä, että johtokunta myöntäisi käytettävissään olevista luentokurssi apurahoista myös
täkäläiselle seuralle jonkin summan yllä mainitsemaani tarkoitukseen lisävaroiksi. Aikomus on luentoja
saada aikaan Suomen uudemmasta historiasta, Kalevalasta, terveysopista aj ehkä muistakin aineista
noin 2 tai 3 luentoa kustakin. Laulua myös hommattaisiin luentojen yhteyteen. Luentoja tulevat
mahdollisesti pitämään pitäjän kansakoulunopettajat ja eräät seudun ylioppilaista, miten tuonnempana
paraaksi nähdään. Syy siihen, että näin yleisiin apurahoihin on turvautuminen, on pääasiassa se, että
seuramme rahavarat tänä vuonna ovat olleet enempi niukat, jäsenluku myös on osaksi vähentynyt.
Nuorisoliikkeen vastustajiin ja yleiseen harrastukseen nähden toimii seuramme myös pikemmin
tukalissa oloissa, hyökkäyksiä tehdään erittäinkin vanhoillisten puolelta, eikä pitäjän ns.
sivistyneemmätkään seuraa mitenkään toiminnallaan avusta, pikemminkin siltä paljon vaativat mitään
sen hyväksi toimimatta, uhraamatta. Sulkien täkäläisen nuorisoseuran arvoisan huomioonne, piirrän
Merikarvian nuorisoseuran puolesta E.E. Nordlund.
10 § Keskusteltiin sitten arpajaisista jääneiden töiden johdosta, miten ja missä niitä vastedes säilytetään
ja talletetaan ja jotka nykyään ovat taloudenhoitajan huostassa ja tultiin siihen päätökseen, että
laaditaan niistä 2luetteloa, joista toinen jää taloudenhoitajalle ja toinen annetaan esimiehelle.
Luetteloita laatimaan valittiin taloudenhoitaja Elli Nordlund, ja seuranvarakirjuri Maiju Adamsson. Työt
jätetään edelleen taloudenhoitajan huostaan. Samalla nostettiin kysymys, olisiko syytä taasen perustaa
neulamoseura tämän talven aikana toimimaan. Muutamat sitä kyllä vastustivat, mutta enempi osa
puolusti, joten valittiin 2henkilöä hommaamaan huonetta ym. ja tuomaan sitten työnsä tulokset
johtokunnalle tai ensi kuukausikokoukselle. Asiaa hommaamaan valittiin neidit Jenny Holmström ja
Emilia Markku.
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11 § Ilmoitettiin johtokunnan päätös, että pyydetään ensi kuntakokoukselta pitäjän lainakirjastoa
nuorisoseuran hoidettavaksi
12 § Esimies teki muutamia kysymyksiä ennen tehtyjen päätösten johdosta, jotka ovat jääneet
toteutumatta, mm. sääntöjen painattamisesta ja katsottiin tarpeelliseksi ennen tehdyn päätöksen
toteuttaminen, että annetaan painaa seuran sääntöjä 500kpl. Mutta, josko painettaisiin EPN:n seuran
vahvistamat tai jälkeenpäin laaditut säännöt, joiden jälkimmäisten mukaan toimitaan, syntyi
erimielisyyttä ja jätettiin asia sen tähden ensi kokoukseen sekä valitaan esimies E. Nordlund,
rahastonhoitaja F. Kouhi ja varaesimies A. Norr-Rogell vertailemaan niitä toisiinsa, kuinka paljon ne
eroavat ja tekemään sitten lopullinen ehdotus ensi kokoukseen.
13 § Ilmoitettiin, että ensimmäistä kokousta ja Räiskettä hommaa ensi osasto. Kokous pidetään
26.10.1902 neiti Hilda Langmyyryssä. Kokoukseen päätettiin lainata Kansanvalitusseuralta
taikalyhtykuvia, joten näin saadaan seuran kesken tutustua uuteen taikalyhtyyn.
***
Pöytäkirja, joka on tehty Langmyyryssä 25.10.1902
1 § Kokous aljettiin raikkaalla yksiäänisellä laululla, jonka jälkeen herra E.E. Nordlund luki puheen
puutteessa kirjoituksen Pyrkijästä ”satainmiljoonain” säästölaatikko Suomeen.
2 § Kun taaskin oli laulettu, luki seurakirjuri Räiske lehden nro 8.
3 § Teetä juotua näyteltiin ensi kerran nuorisoseuran kokouksessa taikalyhdyllä 13 kuvainen kuvasarja
leivän synty alusta asti aina ravintolan pöydälle saakka sekä myös kuva mustalaisleiristä.
4 § Neiti Helmi Nordlund luki Pyrkijästä kirjoituksen Pitääkö naisen vaieta, jonka jälkeen neiti Maiju
Adamsson luki viimeisen kokouksen pöytäkirjan, joka semmoisenaan muistutuksitta hyväksyttiin.
5 § Piirijakosuunnitelmasta ei vielä ollut mitään tietoa, kun sitä laatimaan valituilla henkilöillä oli ollut
muita kiireitä ja jäätiin sitä siis edelleen odottamaan.
6 § Keskusteltiin josko lähetetään edustaja EPN:n seuran vuosikokoukseen ja tultiin päätökseen, että se
olisi hyvinkin tarpeellista lähettää, mutta rahastonhoitaja ilmoitti seuran rahavarojen takia sen olevan
hiukan epätietoista. Kuitenkin päätettiin yksimielisesti, että edustaja lähetetään ja matka apurahaksi
hänelle päätettiin antaa vapaa rautatiematka edestakaisin Porista. Edustajaehdokkaiksi erimielisen
keskustelun ja äänestyksen jälkeen valittiin Herrat Kouhi ja Norr-Rogell sekä neiti Jenny Holmström.
7 § Ompeluseurahuonetta olivat neidit Emilia Markku ja Jenny Holmström kuulustelleet ja ilmoittivat
saneensa sopivat huoneet Ylikylän Uudestatalosta. Vuokra, jota oli määrätty 1mk kerralta, hyväksyttiin
ja annettiin herra Norr-Rogellin toimeksi sopia lämmityksestä ym. ja sitten antaa tietoa siitä seuralle.
8 § Ompeluseura päätettiin siis yksimielisesti perustaa ja aluksi ainakin päätettiin ompeluseuraa pitää
kerran viikossa, mutta jos huomattaisiin sen olevan liian usein ja käyvän niin muodoin rasittavaksi niin
sitten ehkä harvemmin.
9 § Ehdotukseen, että olisi vapaa ehtoisilla varoilla koetettu saada jotain kirjallisuutta, jota olisi voitu
sitten ompeluseurailtoina yksi vuoroon lukea, suostuttiin, mutta myös päätettiin lainakirjastosta tai
yksityisiltä lainata tarpeen tullen jotain huvittavia kirjoja.
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10 § Ompeluseuraan päätettiin kokoontua maanantai- illoiksi, mutta jätettiin ratkaisematta, koska ensi
kerran kokoonnutaan, kunnes saataisi sopia paremmin huoneiden omistajan kanssa.
11 § Syttyi sitten kuvaus keskustelu naisten käsitöiden johtajasta ompeluseurassa ja vihdoin viimein
äänestyksen jälestä valittiin pääjohtajaksi neiti Jenny Holmström ja varajohtajaksi neiti Emilia Markku.
valmiit työt päätettiin edelleenkin jättää kalustonhoitajan huostaan.
12 § Helsingistä tullut kiertokirje, jossa kehotettiin nuorisoseuraa hankkimaan seppele Lönnrotin
patsaalle, luettiin, mutta koska se oli jo jäänyt näin pitkälle, ja koska oli jo kuntalaisten puolesta laskettu
seppele, päätettiin asia jättää sikseen.
13 § Räiskeessä olleen kirjoituksen johdosta, joka koski juhlalipun hommaamista, keskusteltiin, mutta
omistivat seuran naiset sen omaksi asiakseen.
14 § Seuraava kokous päätettiin pitää 16.11.1902 neiti Emilia Holmströmillä Alakylässä.
***
Pöytäkirja Merikarvian Nuorisoseuran kuukausikokouksesta Suvantolassa 3.6.1906.
1 § Kokous alettiin yksiäänisellä laululla, jonka jälkeen luettiin vuosikokouksen pöytäkirja, joka
sellaisenaan hyväksyttiin.
2 § Seuran esimies ilmoitti paikkakunnalta pois muuton takia jättävänsä tämän kokouksen jälkeen
esimiehen viran, lausuen samalla jäähyväisensä sekä kiittäen siitä luottamuksesta, jota hän oli osakseen
saanut seuran luottamusviroissa, kehotti opettavin sanoin seuran jäseniä yhä enempi ja enempi
tutustumaan nuorisoseura-aatteeseen ja seuran hyväksi työtä tekemään.
3 § Ryhdyttiin tämän jälkeen vaaleihin suletuilla lipuilla äänestäessä enimmillä äänillä valittiin
johtokuntaan neiti Muisto Kyläkoski, samalla tavoin äänestäen valittiin esimieheksi opettaja J.J. Pahkala
ja hänen sijalleen varaesimieheksi mv. J.O. Rikalainen sekä rahastonhoitajaksi neiti Muisto Kyläkoski.
4 § Johtokunnan ehdotuksen mukaan päätettiin arpajaiset pitää 29.7. ja niiden yhteydessä myös seuran
vuosijuhla. Näitä hommaamaan valittiin johtokunta sekä lisäksi neidit Hilda Bergkankku, Edit Norrrogell,
Elli Nordlund ja Iida Yliknuussi sekä herrat Jussi Viertola, A. Hiittenkallio ja Elis Kungsbacka. Kaiken
puolinen järjestely jätettiin toimikunnan asiaksi.
5 § Luettiin ja noudatettavaksi hyväksyttiin seuraava osakuntajakoehdotus:
1osasto: Artturi Järvisalo, Edith NorrRogell, Antti Lindqvist, Emilja Holmström, Minna Pontela, Juho
Pontela, Elis Kungsbacka ja Anni Jumppi.
2 osasto: Sofia Holppi, J.J. Pahkala, Emilja Markku, Vendla Brännäsviik, Olga Strömbäck, Herman
Strömbäck, M. Vahlgren ja Jenny Holmström.
3osasto: E.E. Nordlund, Elli Nordlund, F. Kurkela, Ville Varheenmaa, K. Vilen, F.V. Nummelin, J.
Sysimetsä, Julius ja Agab. Aitasalo.
4osasto: Jussi Rikalainen, Fiina Rosnell, A. Vuorela, Hilda Bergkankku, Hilda Rikalainen, Alma Malmgård,
A. Hiittenkallio ja Sandra Kuggi.
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5osasto: Helmi, Tyyko ja Hilja Nordlund, Aini Norrgård, Elin ja Helmi Pettersson, F. Kouhi ja Jenny Kouhi.
6osasto: Muisto Kyläkoski, K. ja Fanny Valtonen, Jussi Viertola, Lemminkäinen Kyläkoski, Iida Yliknuussi,
Aino Knuussi ja F.N. Santavuori.
6 § Luettiin seuraava kirje:
Arvoisat aatetoverit!
Noormarkun nuorisoseura, kokouksessaan viime maaliskuun 11 päivänä päätti ympäristössään oleville
nuorisoseuroille lähettää kehotuskirjeen sen johdosta, että otettaisiin kokouksissa keskustelunalaiseksi
kysymys, olisiko perustettava ns. keskusseura Pohjois-Satakunnan Nuorisoseurojen elvyttämiseksi ja
virkeänä pysyttämiseksi sekä tullakseen lähempään vuorovaikutukseen toistensa kanssa.
Tämän koosteen on laatinut Lauri Hakosalo vuosien varrella.
Totean, että Itäkylän ullakolta löytyi runsas joukko Räiske lehtiä muutama vuosi sitten. Lehdet ovat
hyvin säilyneet. Pirjo Itäkylä toi minulle lehdet säilöön. Luovutan ne sopivalla hetkellä kunnan arkistoon.
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