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Naisten jäsenyys ja toiminta osuusliikkeissä.
Yleisenä 'valituksena kuulee väitteen, että 

osuusliikkeiden jäsenet eivät ole uskollisia omille 
yrityksilleen, vaan ostavat yksityiskäupoista, si
ten vahingoittaen osuusliikkeen m enestystä paik
kakunnalla. Aki eläpä väitetään, että ne ovat juuri 
naiset, jo tka tähän kiusaukseen helpoimmin lan- 
keevat. T ässä lieneekin epäilem ättä perää, kun 
ottaa huomioon, että osuuskauppojen pääasialli
sin liiketoim inta tapahtuu kodin kulutusta varten. 
Kodin ku lu tustavara t ainakin suurim m alta osal
taan  hankkii kodin hoitaja, nainen, ja  sen hän 
tekee parhaan  ym m ärryksensä mukaan. T avaran  
hankinta ja  käyttö on siis pääasiassa naisten  kä
sissä, joiden asianym m ärtäm yksestä riippuu me- 
nestyykö osuustoim inta paikkakunnalla ta i ei. 
N aisten osanotosta osuustoim intaan ei kuitenkaan 
ole ju lkisuudessa juuri m itään nähtävänä. Osuus- 
toim intäkokouksissa ja  osuuskuntien hallinnoissa 
ovat naiset vain harvoin m ukana. Yleisiä ko
kouksia seuratessa tulee ehdottomasti kysy
neeksi, eikö naiset kuulukaan osuusliikkeisiin 
jäseninä, koska vain miehet liikettä edustavat. 
K un olen kysellyt asiata, niin  olen saanut tietää, 
että useimmissa tapauksissa osuuskirja  tai -k irja t 
ovat m erkityt miehen nimelle. N aisella ei näin 
ollen ole m uuta to im intaoikeutta kuin ostaa siitä 
liikkeestä, josta  — käsketään. E ttä  hän on tilai
suudessa joskus kuulem aan jonkun juhlapuheen 
osuusliikkeen juhlassa tai jonkun esitelmän 
osuustoim intakokouksessa, ei voi hänen mieltään 
k iinnittää siinä m äärin kuin niin voisi tapahtua,

jos hän joutuisi lähem pään kosketukseen itse 
liikkeen kanssa, ei vain ostajana, vaan myös 
liikkeen edesvastuullisena osakkaana. M utta 
niinkuin asiat nyt on, jä rjeste tty , on nainen 
useimmissa tapauksissa sivustakatsojana, ja  
kumminkin vaaditaan, että hänen pitäisi oleman 
osuustoim innallisesti niin valistuneen, että kyke
nisi voittam aan ne houkutukset, jo ita  yksisyisliik- 
keiden puolelta hänelle asetetaan.

O suustoim inta on m eidän maassamme voim a
kasta, m utta paljon voim akkaam m aksi se voisi 
tulla, jos ryhdyttäisiin naisten keskuudessa työs
kentelem ään sen eteen. Englannissa ja  monessa 
m uussa m aassa on huom attu, miten tärkeätä 
osuustoim innalle on vetää naiset m ukaan. Siellä 
on perustettu  osuustoim innallisia naisjärjestö jä, 
jo tka ovat m uodostuneet erittäin  voimakkaiksi. 
N äissä naisjärjestö issä kasvatetaan tarm okkaita 
osuustoim intanaisia ja  niiden kau tta  harjo ite taan  
voim akasta osuustoim innallista valistustyötä nais
ten keskuudessa, joka työ on välttäm ätöntä osuus- 
kauppaliikkeen menestymiselle.

O suustoim intaliike on osa työväen liikkeestä, 
joten naisosastot voivat o ttaa osuustoim innan 
yhdeksi ohjelm anum erokseen, jo ta edistävät 
paikkakunnalla. K un perehdytään osuustoim in
taan tullaan huom aam aan, m iten suuria m ahdol
lisuuksia sen kau tta  avautuu edistyspyrinnöille, 
ja  ennen kaikkea m iten tärkeätä on, että naiset 
ottavat osaa itse liikkeeseen, ei vain sivustakatso
jina vaan myös m yötävaikuttavana tekijöinä.

M. S.

Mitä enemmän kuluttajat tulevat tietoisiksi siitä, mikä suuri voima on kätkettynä heidän 
ostovoimaansa ja- mitä enemmän yhdistetty ostovoima keskittyy hyvin järjestettyihin kulu
tusosuuskuntiin, sitä nopeammin ja varmemmin tulee kuluttaja kahlehtimaan pääoman ja- 
alistamaan sen suuren- yhteisön palvelukseen sekä lopettamaan yksityisten rikastumisen suu
ren yhteisön kustannuksella. Ia tämä kaikki tapahtuu pelkästään vapaaehtoisen ja- pakotto
man yhteenliittymisen pohjalla.


