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työväenliikkeen
kirjasto

Muistelma Viipurin läänin läntisen vaalipiirin
sos.-dem.

naispiirijärjestön

toiminnasta

Suurk a iselm us
liinavaatekaapissa.
Onko lakanoita ja tyynyliinoja
tarpeeksi — ja miten on pyyheliinojen laita?
Jos jotain täytyy poistaa, niin
täydentäkää aukot kangasosastojemme monipuolisista valikoi
mista,

KYMIN LAAKSO N
OSUUSLIIKE R. L.
Kang asosastot.

aastakaa rahaa
hyvinä aikoina!
Kun ajat ovat hyvät ja työansiot
säännölliset,

silloin

on

syytä

säästää ja panna talteen tule
vaisuuttakin varten.

Kyminlaakson Työväen Säästöpankki

£aulu
työläisnaiselle
Kirjoittanut Hilja Liinamaa-Pärssinen

Elä ennen käteni lepohon käy,
kun unteni kukka ei orjana näy,
elä ennen jalkani kulkuas jätä,
kun häitä on poistunut vaiva ja hätä.
Veri koskena suonteni väyliä ajaa,
hänen ollos, sorretun, innoittaja,
myös aatos sä välkkyvät nuolesi lauo,
urat hälle sä keveät kulkea auo.
Sydän ellös ennen tyventä tapaa,
kun soi hänen sielunsa laulelo vapaa.
— Kas silloin, silloin mä nukkua saan
kun unteni kukka on kauneus maan!

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Oi kuormien alla hän surkastuu,
alin aidanvitsa on, porraspuu.
Komeroissa hän tehtaan nääntyvi varhain,
tai sortuu usvihin kohtalon harhain.
Vilu hällä on, lehviä pyörtehet raastaa,
yö ylleen syytävi rahkoja, saastaa,
imi läsnä jo katkeran kärsimysneaceen
läpi aikojen kohtasi louhikon, esteen,
koki puutteen, vainon ja koston vallat,
orasmaillaan huurut ja harmajat hallat,
oli orjatar. — Kieli ei kertoa voi,
miten tuskien maljasta koito hän joi.
Olen uurtaja vain, olen laulaja yön,
ajan mustaan muurihin railoa lyön.
Sävel sointuna lennä sä ihmispesiin,
kointähtönen pilvien palteista esiin!
Tuhat soikohon soittoa harpuin, huiluin,
kunis nousee silta, mi vie yli kuiluin,
mi maan mudan piilosta kultia loitsee,
yön helmahan valtoinaan salamoitsee.
Näin lauluni laannuta jäät sekä riitteet,
lyö sorto ja kirvota kahlehen liitteet.
— Kas silloin päivä on loistossaan,
kun unteni kukka on kauneus maan.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Viipuri sos.-dem. naisliikkeen
keskuksena

Luodessamme silmäyksen sos.-dem. naispiirijärj estomme
kymmenvuotiskauteen, on syytä kiinnittää huomiota koko
maata käsittävän järjestön alkuvaiheisiin, koska ne liittyvät
välittömästi niihin henkilöihin ja siihen toimintaan, josta piiri
järjestömme työ pohjautuu.
Sosialidemokraattinen Naisliitto perustettiin Helsingissä v.
1900 ja oli sen ensimmäisenä puheenjohtajana Ida Ahlstedt
(Aalle-Teljo). Turussa v. 1902 pidetty sos.-dem. naisten edus
tajakokous muutti liittotoimikunnan kotipaikaksi Viipurin.
Puheenjohtajana toimi silloin Hilja Pärssinen ja sihteerinä
Anni Torvelainen (Huotari) ja mainitaan, että liiton toiminta
Viipurissa suuresti vilkastui. Tehtiin suullista ja kirjallista va
listustyötä. Ennenkuin liitolle oli saatu vakinainen äänenkan
nattaja Työläisnainen, kustansivat Viipurin ja Talikkalan ty:n
naisosastot tilapäisen »Naisten lehden» ja myöhemmin »Kevään
esikoinen»-nimisen julkaisun.
Osastoja perustettiin ja tehtiin herätystyötä. Sanat, vääryys,
orjuus; ja sorto toistuivat sekä puheissa että kirjoituksissa. Ne
eivät kuitenkaan olleet sanoja sanojen vuoksi, sillä elettiinhän
vailla kaikkia oikeuksia. Suurteollisuuden kehittyessä suuntau
tui riisto, paitsi työläisperheen isään, myös äitiin ja alaikäisiin
lapsiinkin. Ei ollut äänioikeutta, ei työehtosopimuksia, ei työ
väen suojelulakeja, ei yhteiskunnallista huoltoa. Valtiollinen
sorto oli voimakas sekä oman taantumuksellisen porvariston,
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että venäläisen tsarismin muodossa. Suuri työkenttä oli edessä,
tehtävää oli paljon. Niinpä mainitaankin 1902 pidetyssä sos.dem. naisten kokouksessa Turussa olleen esillä 27 keskustelukysymystä.
Valistustyötä tehtiin herkeämättä, mutta sittenkään ei osattu
aavistaa, että työn tulokset niin pian olisivat nähtävissä. Suur
lakko v. 1905 ja sen jälkeiset ajat ovat monella vanhemmalla
puoluetoverilla muistissaan samoin kuin se mieliala joka val
litsi silloin, kun valtiopäivillä viimein toukokuussa 1906 hyväk
syttiin valtiopäiväjärjestys ja vaalilaki, jonka mukaan jokai
sella 24 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella oli valtiolli
nen äänioikeus. Kuinka tämä tapahtuma vaikutti köyhälistönaisten yhteistoimintaan, osoittaa parhaiten sos.-dem. naisyhdistysten luvun moninkertaistuminen. V. 1906 oli sos.-dem.
naisyhdistysten luku koko maassa 39 ja v. 1907 106.
V. 1907 suoritetuissa ensimmäisissä eduskuntavaaleissa saa
tiin 9 sos.-dem. naisedustajaa eduskuntaan. Niiden joukossa
Hilja Pärssinen ja Ida Aalle-Teljo. Esittämättä muita niistä
lukuisista eduskunta-alotteista, joita sos.-dem. naisedustajain
taholta tehtiin, on mainittava, että äitiysavustuslaki-anomus,
Hilja Pärssisen tekemänä, jätettiin eduskunnalle. Hilja Pärs
sinen kirjoitti myös samasta asiasta pienen kirjasen: »Oikeutta
äideille». Kirjasessa kuvaili hän maamme köyhien äitien hädänalaisuutta ja selosti äitiysavustustoimenpiteitä muissa
maissa.
Edellä on viitattu muutamien vuosikymmenien takaisiin,
yleisiin tapahtumiin, jonka yhteydessä piirimme sos.-dem. naisyhdistyksistä on mainittu yksinomaan Viipurin ja Talikkalan
naisyhdistykset. Toimintaa oli luonnollisesti kaikkialla piirissä.
Niinpä silloinen Kotkan sos.-dem. naisyhdistyskin, aikakirjojen
mukaan täyttäisi kohta neljäkymmentä vuotta. Kaikesta päät
täen tämä yhdistys oli työtarmoinen, koskapa sille annettiin
useissa edustajakokouksissa velvollisuuksia. Lappeenrannassa
v. 1908 pidetty sos.-dem. naispiirikokous sijoitti m.m. agitatsionitoimikunnan Kotkaan.
Samoin kuin Kotkan silloisen sos.-dem. naisyhdistyksen pe
rustamisesta, tulisi useiden muidenkin sos.-dem. naisyhdistysten
syntymästä, kuluneeksi kohta nelisenkymmentä vuotta, jos olot
olisivat pysyneet rauhallisina.
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Monta kovaa koettelemusta on sosialidemokraattinen järjestöväki, eikä vähimmän naiset, saaneet kestää. Merkitsemme
vain vuodet 1914, jolloin maailmansota alkoi, 1918, jolloin käy
tiin onneton kansalaissota ja 1930, jolloin lapuanliike kommu
nismin hävittämisen merkeissä, avoimesti ilmaisi fascistiset
pyrkimyksensä lyödä maahan myös sosialidemokraattinen työ
väenliike. Vastapainoksi näille toimenpiteille liittyivät naiset
entistä lukuisammin sos.-dem. järjestöihinsä puolustamaan
oikeuksiaan ja kansanvaltaa.
Piirijärjestömme täyttäessä nyt ensimmäisen vuosikymme
nensä, tuntevat varmaan sen jäsenet suurta kiitollisuutta uran
uurtajia kohtaan, sillä he ovat laskeneet perustuksen, jolle on
ollut helppo rakentaa. Menneisiin vuosiin viitaten sanomme
runoilija Topeliuksen sanoilla:
»Työase kuluu, vaipuu, vaihtuu suku,
työ itse silti jatkuu voittavasti.
On onnekas se, jonka työ ei huku,
vaan taiston arvoinen on kuoloon asti.»
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Perustava kokous

Ida Aalle-Teljo

Kotkan ja Tiutisen sos.-dem. naisyhdistykset olivat jo aikai
semmin keskustelleet sos.-dem. naispiirijärj eston perustami
sesta. Sama asia oli esillä v. 1927 Kotkassa pidetyssä, eräässä
naisten neuvottelukokouksessa, jossa oli Sos.-dem. Työläisnais
liiton puolesta helsinkiläinen toveri, Emmi Huttunen, selosta
massa asiaa. Hän toi liitolle terveiset, jonka mukaan innostusta
oli, mutta veronlisäystä pelättiin.
Viipurin sos.-dem. naisyhdistys päätti joulukuun 11 p:nä
1927 Työläisnaisliiton kirjelmän johdosta, toimeenpanna Viipu
rissa luentopäivät ja kokouksen, jossa jälleen keskusteltaisiin
naispiirijärj eston perustamisesta. Luento- ja kokouspäivät pi
dettiinkin maaliskuun 24 ja 25 p:nä, jolloin myös sos.-dem.
piirijärjestö perustettiin. Kokouksessa oli runsaasti osanottajia
ja Työläisnaisliittoa edusti hiton toimitsija Elsa Metsäranta.
Piiritoimikunnan kotipaikaksi tuli 17 äänellä 4 vastaan
Kotka ja piiritoimikunnan vakinaisiksi jäseniksi Ida AalleTeljo, Hilda Airaksinen, Aino Hellman, Hulda Lahti ja Martta
Salmenoja, varajäseniksi Mimmi Peltonen ja Olga Marttinen.
Toimikunta valitsi puheenjohtajaksi Ida Aalle-Teljon, sih
teeriksi Martta Salmenojan ja rahastonhoitajaksi Aino Hell
manin.
Sos.-dem. naispiiritoimikunta kehoitti kiertokirjeellä naisyhdistyksiä liittymään piirijärjestöön ja suunnitteli hyökkäysmatkoja ympäristöön, m.m. Popinniemeen, jossa naisyhdistys
— pöytäkirjan mukaan — »melkein nukkui».
Sos.-dem. naispiirijärjestön
perustava ko
kous Viipurissa

Ensimmäiset vuodet

Anni Haverinen

Työläisnaisliiton avustamana naispiiritoimikunta järjesti
Kotkaan 1928 lokakuun 17, 18 ja 19 p:nä luentopäivät, joilla oli
luennoitsijoina kansanedustajat Hilda Seppälä, Ida Vihuri,
Anni Haverinen ja liiton toimitsija Elsa Metsäranta. Osanotta
jia oli luentopäivillä kuutisenkymmentä. Lopettajaisjuhla oli
hyvä ja runsaasti yleisöä. Erinäisiä valistustilaisuuksia toi
meenpantiin ja kirjelmiä lähetettiin.
Valtiollisten olojen kiristyessä v. 1929 hajoitettiin eduskunta
ja uudet vaalit toimitettiin. Työläisnaisliiton ja vaalipiirin
kanssa yhteistyössä järjesti naispiiritoimikunta puhujien väli
tyksellä vaalivalistustyötä, ja vaalien johdosta toimeenpani
pari suurempaa neuvottelukokousta. Työtä vaikeutti, muodos
taen ikäänkuin seinän eteen, jatkuva rahan puute. Sillä vaikka
käännyttiin puoleen ja toiseen, voidaan sanoa kuten silloinen
sihteeri Rähmän: »laiha oli tulos».
Tästä johtui luonnollisesti, että ensimmäisinä vuosina piiritoimikunta yhä uudelleen esitti piirikokoukselle kysymyksen
piirij ärj eston tarpeellisuudesta.
Kymmenvuotiskautena on sos.-dem. naispiirijärjestön tar
peellisuus tullut monin kerroin todettua. Paitsi suorittamaansa
osapalvelusta vaalitaistelun aikana, on piiritoimikunta keskit
tänyt työnsä voimiensa mukaan sos.-dem. naisyhdistysten toi
minnan tukemiseen ja työväenyhdistysten naisjaostojen perus
tamiseen.
Vallinneena pulakautena, jolloin työttömyys lamautti työläi
siä niin, etteivät jaksaneet työväen järjestötoimintaan entisessä
määrässä osallistua, jäivät monet työväentalot huonohoitoisiksi.
Kun yhdistyksiin perustettiin naisjaosto ja ne aloittivat toimin
tansa, saivat monet työväentalotkin uudet iloisemmat kasvot.
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Tulet välkkyivät ikkunoista ja sisällä oli monipuolista hyörinää. Joko valmistettiin juhlia, harjoiteltiin näytelmää pidettiin
kokousta tai tehtiin käsitöitä. Toiminta kokonaisuudessaan tar
koitti työväenyhdistyksen valistusrientojen edistämistä ja ta
loudellisen tilan parantamista.
Pitkäksi kävisi luetella kymmenen vuoden ajalla eri puolella
piiriä suoritettuja toimintoja, esitämmekin sentähden vain
muutamia pääpiirteitä sos.-dem. naispiirijärjestön työskente
lystä.

Mimmi Peltonen

Helmi Rähmän

1O

Hilda Airaksinen

1

i

Elsa Metsäranta

Sos.-dem. naispiiritoimikunnan
Puheenj ohta j ina:
Martta Salmenoja
Hilda Airaksinen
Lydia Kiukas

virkailijat 10-vuotiskautena.
31/3 -32—27/4 -33
27/4 -33—30/3 -35
30/3 -35—edelleenkin

Sihteereinä:
Martta Salmenoja
Olga Marttinen
Helmi Rähmän
Elsa Metsäranta

1/4
28/3
5/3
31/3

-28—38/3 -30
-30— 5/3 -31
-31—31/3 -32
-32—edelleenkin

Rahastonhoitajina:
Aino Hellman
Helmi Rähmän
Sigrid Kaarto
Mimmi Peltonen
Jenny Koivisto

1/4
5/3
31/3
15/4
18/4

-28— 5/3 -31
-31—31/3 -32
-32—15/4 -34
-34—18/4 -37
-37—edelleenkin

1

i

Lydia Kiukas

Sigrid Kaarto
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Sos.-dem. Naispiirikokoukset

Sos.-dem. naispiirikokouksia on pidetty seuraavissa paikoissa
ja aikana:
1928 25/3
Viipurissa
1929 24/3
Kotkassa
1930
Viipurissa
9/3
1931
Kotkassa
1/3
1932 27/3
Kotkassa
1933 15/4
Haminassa
1934 31/3
Viipurissa
Viipurissa
1935 23/3
1936 19/4
Kotkassa
4/4
Haminassa
1937
Piirikokouksissa on käsitelty paitsi valistustyötä, lastennuorisonhuoltoa, työttömyysasioita, tullikysymyksiä, asuntooloja, äitiysavustusta ja -huoltoa, koulu- ja kasvatuskysymyk
siä, verotusasioita, kunnallista toimintaa, rauhanasiaa, raittiusja opintokerhotyötä, ammattiopetusta y.m. Sos.-dem. Työläisnaisliitto on lähettänyt edustajansa piirikokouksiin.
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Opintoretkeily ja kodinpäivät

Maininnan arvoiset ovat myös opintoretkeily- ja kodinpäi
vät, joita on toimeenpantu Lappeenrannassa toukokuun 19, 20
ja 21 p:nä 1934, Kotkassa kesäkuun 8, 9 ja 10 p:nä 1935 ja
Viipurissa toukokuun 29 ja 30 p:nä 1937.
Opintoretkeilypäivillä on ollut useita satoja osanottajia. Nii
den yhteydessä on toimeenpantu juhlia, kilpailuja, näyttelyjä
ja vierailukäyntejä yhteiskunnallisiin laitoksiin. Puhujina on
retkeilypäivillä ollut paitsi piiritoimikunnan henkilöitä pienem
missä eri tilaisuuksissa, juhlapuhujina Lappeenrannassa Miina
Sillanpää, Hilja Pärssinen, K. Wiik ja Emil Huunonen. Kot
kassa Miina Sillanpää, Sylvi-Kyllikki Kilpi ja Väinö Tanner.
Viipurissa Anni Huotari, Väinö Hakkila, J. F. Aalto ja Anni
Rinne.

Äitienpäiväjuhlat Liikkalan työväentalolla
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Painettua sanaa

Lukuunottamatta kiertokirjeitä ja kirjelmiä on sos.-dem.
naispiiritoimikunta painattanut ohjelmalehtisiä ja esittelyvih
koja, vaalinäytelmän »Aamu vaikenee», ohjelmavihkosen »Van
hempien päivänä» ja kirjasen »Päivän tärkeitä kysymyksiä».
Viipurilaisten naistovereiden toimesta on Toveritar toimi
tettu kerran Viipurin numerona ja sos.-dem. naispiiritoimikunta
hankkinut kuvia ja kirjoituksia Kyminlaakson numeroon.
Kirjoituksia ja kuvia on myös toimitettu Eteenpäin-lehteen
ja Kansan Työhön, joissa kumpaisessakin lehdessä on vaalien
edellä ja joskus muulloinkin julkaistu naisten sivuja.
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Luento- ja kurssitoiminta

Vuoden 1932 alusta otettiin käytäntöön luento- ja kurssitoi
minta, joka sittemmin osoittautuikin erittäin onnistuneeksi työ
muodoksi. Taloudellisia vaikeuksia tosin oli, mutta yhteistoi
minta toisten keskusjärjestöjen kanssa ja Sos.-dem. Työläisnaisliiton antama avustus luennoitsijan palkkaamiseksi ensimmäi
sille kursseille edisti myös asiaa. Kursseille on luennoitsijoiksi
onnistuttu saamaan, tilaisuuden mukaan kansanedustajia, piirin
sos.-dem. lehtien toimittajia ja muita henkilöitä, jotka ovat esi
telmöineet yhteiskunnan eri aloilta.
Käytännöllisiä harjoituksia on useimmilla kursseilla ollut
järjestötehtävissä. Mitä kotitaloudelliseen kurssityöhön tulee,
ovat siinä opettajina olleet tilapäisesti palkatut henkilöt. Heistä
mainittakoon Viipurin kaupungin kerhoneuvoja nti Sutinen,
kotitalousneuvoja rva Miettinen, talousopettaja rva Simola,
joka kuten edellisetkin ovat opettaneet ruuanlaittoa ja koti
taloutta käytännöllisesti ja esitelmiä pitäen. Ompelua ovat eri
näisillä kursseilla opettaneet Hilma Nenonen ja Lydia Kiukas.
Kursseilla on esitetty myös alustuksia ja järjestötehtävien
yhteydessä toimeenpantu keskustelukokouksia. Kurssilaisten
valmistamat lopettajaisjuhlat monipuolisine ohjelmineen ovat
muodostuneet antoisiksi tilaisuuksiksi, joilla on ollut opettava,
virkistävä sekä taloudellinenkin merkitys.

Popinniemen
kursseilta 1932
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Yhteistyötä

Sos.-dem. naispiiritoimikunta on järjestänyt luentoja ja esi
telmiä ollen vuorovaikutuksessa vaalipiirin toimikunnan, Sos.dem. Työläisnaisliiton ja piirin sos.-dem. lehtien kanssa. Työ
väen Sivistysliitolta ja Sos.-dem. Raittiusliitolta on saatu myös
luentoja. Vuosittain on järjestetty pari neuvottelukokousta,
toinen Kyminlaaksoon ja toinen Viipurin seudulla. Kokouksissa
on käsitelty kunnallisia asioita ja päivän kysymyksiä.
Talouskoulun perustamisesta Kotkaan on sos.-dem. naispiiri
toimikunta tehnyt aloitteen ja on tarkoitusta varten perustettu
kannatusyhdistys.
Taloudellista tukea on saatu etupäässä ilmoituksista ja näyt
telyistä, joihin ovat osallistuneet paitsi yksityisiä tuottajia,
myös OTK, Kyminlaakson ja Viipurin osuusliikkeet. Viipurin
retkeily- ja kodinpäiville maidon ja kotimaisesta vehnästä val
mistettujen leipien tarjontaa varten sai sos.-dem. naispiiritoimi
kunta Maatalousministeriöltä 2,000 mk. Piiritoimikunta on
myös toimeenpannut arpajaiset varojen hankkimiseksi.

Sos.-dem. naispiiritoimikunta 1938
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Viipurin retkeilypäiviltä (Väinö Hakkila puhuu)

Kymmenvuotiskauden päättyessä

Sos.-dem. naispiirijärj estoon kuuluu tätä nykyä 19 sos.-dem.
naisyhdistystä tai jaostoa nimittäin Kotkan, Viipurin, Haminan,
Lappeenrannan, Tiutisen, Popinniemen, Kymin läntisen, Uu
raan ja Talikkalan sos.-dem. naisyhdistykset ja Myllykosken,
Sippolan kirkonkylän, Pyhtään, Tirvan, Liikkalan, Saksalan,
Kelkkalan, Tammisuon, Rakkolanjoen ja Neuvottoman sos.dem. työväenyhdistysten naisjaostot.

Kymmenvuotiskautemme päättyessä voimme todeta, että
niistä suurista yhteiskunnallisista uudistuksista, joita työväen
liikkeen alkuajoista saakka on ajettu, ovat useat jo toteutuneet.
Viimeisiä saavutuksia ovat kansaneläkelait ja äitiysavustuslaki.
Mutta sensijaan, että rauhallisin mielin, katse toivorikkaana
tulevaisuuteen kohti työskentelisimme, pysähdymme ja tähyilemme. Synkkiä pilviä nousee joka puolelta ja edessämme on
sodan vaara, uhkaavimpana kuin koskaan ennen.
Pienen kansan vähäväkinen väki, työläisjoukot, sen naiset ja
äidit, joille itsenäisyytemme ja kansalaisoikeutemme ovat kal
liit, näkevät vain yhden mahdollisuuden, lujan yhteenliittymi
sen. Niinkuin uranuurtajat, työväenluokan esitaistelijat, ovat
yhdessä oikeuksiemme saavuttamiseksi työskennelleet, niin me
myös yhdessä niitä puolustamme.
Kotkassa 20/3 1938.
Viipurin läänin läntisen vaalipiirin
sos.-dem. naispiiritoimikunta
Elsa Metsäranta.
(Sihteeri.)
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Henkivakuutus —
kotien turva
Maaseamtne jää vuosittain leskeksi yli 10,0'00 aviovaimoa.
Suori osa näistä leskistä kuuluu vähävaraisiin kansanker
roksiin1. Monet' heistä, varsinkin sellaiset, jioilla on perhettä,
jäävät taloudellisesti vaikeaan asemaan huoltajansa mene
tettyään. Tästä syystä olisi mitä tärkeintä, että perheen ja
kodin turvana olisi huoltajalle otettu henkivakuutus.
Henkivakuutusmaksut ovat, verrattuna sen antamaan
turvaan suhteellisen vähäiset. Jo markan säästöillä päivää
kohti voidaan saada tuntuva henkivakuutus. Jos perheenhuoltaja säästäisi tämän summan muulla tavoin, esim, vie
mä lä säästöerät pankkiin, kestäisi vuosikausia, ennenkuin
olisi koossa esim. 10,0'00 markkaa, sekin vain edellyttäen,,
että1 säästöjä on) tehty säännöllisesti vuodesta toiseen,. Hen
kivakuutus on sensijaan voimassa he li sen hyväksymisestä
alkaen. Kun tavalliseen henkivakuutukseen voidaan vähäi
sestä maksusta liittää lisävakuutus, jonka nojalla vakuu
tettu vapautetaan suoritamasia vakuutusmaksuja työkyvyt
tömyyden. sattuessa, on tämäkin etu, jota ei liity muihin
säästämiskeinoihin. Vakuutus pysyy siis voimassa sairau
denkin aikana.
Perheenäitien olisi syytä huolehtia jo ajoissa siitä, että
perheenhuoltajalla on. perheen turvaksi otettu henkivakuu
tus ja että se pidetään) säännöllisesti voimassa. Tulevaisuus
on tuntematon. Koskaan ei voida tietää etukäteen, milloin
henkivakuutuksen suoma tuki on tarpeen.
Suomen edistysmielisellä osuuskauppa,väellä on oma
henkivakuutus’aitoa. Kansa-yhtiö. Lyhyessä ajassa on sen
toiminta ulottunut moniin kymmeniin tuhansiin Suomen
koteihin. Tähän mennessä on kuolemantapauksien johdosta
suoritettu vakuutussummina jo yli 50 miljoonaa markkaa.
Henkivakuutussumma on monissa, tapauksissa ollut huol
tajatta jääneelle perheelle kipeästi tarvittu1 tuki. Siksi sano
taankin täydellä syyTä, että

henkivakuutus on kotien turva.

OTKn pukutehtaitten
tunnettuja tuotteita
leninkejä
puseroita
hameita
kappoja
: pukuja
housuja
sadetakkeja
ulstereita
työpukuja
suojuspukuja
retkeilytakkeja
ulkoilupukuja

Viipurin Osuusliikkeen ja
Kyminiaakson Osuusliikkeen
PU KUM YY MALOISTA
OSUUSTUKKUKAUP
BSD SE

Kotka 1938. Eteenpäin Oy:n Kirjapaino.

