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OSUUSKUNTA SAIMAA R. L. KIRJAPAINOSSA



I. Yhdistyksen perustaminen.

Toistakymmentä vuotta oli maassamme toiminut 
työväenyhdistyksiä ja näistä oli joskus kulkeutunut, 
joko täältä matkustaneiden ja takasin palanneiden hen
kilöiden kautta tahi muualta tänne saapuneiden kerto
muksista, sekä sanomalehtien välityksellä tietoja että 
löytyy Suomessakin jo toimimassa sellaisia „seuroja“ 
joiden toiminta tarkoittaa alemman kansanluokan tilan 
parantamista. Vapaammat henkiset virtaukset jotka 
alkoivat puhaltaa vuosikymmeninen jälelle päin, saattoivat 
sanomalehtien lukemisen yleisemmäksi, josta taas oli 
seurauksena köyhälistön jäsentenkin keskuudessa jon
kun verran tietoisuuden leviäminen.

Vuonna 1888 kevättalvella oli herraskaisten alotteesta 
luultavasti, muutamia kokouksia vapaehtoisen palo
kunnan vuokraamassa huoneustossa, nykyisessä Jarvan 
talossa Kuninkaankadun varrella. Kokouksissa oli jo 
päästy niin pitkälle että laadittiin niissä sääntöehdotus 
tulevalle työväenyhdistykselle ja valittiin toimikuntakin 
säännöille vahvistusta hakemaan, mutta siihempä lop
puikin homma — koko viiden vuoden ajaksi. Sitte 
vuotena 1892, toukokuussa 28 pnä oli taaskin kokous 
Lappeenpitäjän tuvassa erään sanomalehdessä „Lap
peenrannan Uutiset1*, olleen nimettömän ilmoituksen 
johdosta. Kutsua oli noudattanut melkoinen joukko 
saapumalla työläisiä ja herraskaisia kokouspaikkaan. 
Täällä valittiin taaskin toimikunta sääntöjä laatimaan; 
mutta pitkällisiksi näkyi muodostuvan synnytystuskat 
uudelle tulokkaalle. Toimikunta tapansa mukaan, ui
nahti taaskin. Sen verran kumminkin oli edelliset ko
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koukset ja niistä sanomalehdessä olleet ilmoitukset 
vaikuttaneet ihmisten toimintakykyyn että asiasta alkoi 
sukeutua työläisten keskuudessa aina tuttavia tavatessa 
keskusteluja, kunnes taaskin saman vuoden syyskuun 
24 pnä oli kokous Lappeen pitäjän tuvassa. Tässä 
kokouksessa valittiin kirjapainonfaktori J. V. Marttinen 
puheenjohtajaksi ja lukkari I. Ketonen kirjuriksi, aiko
muksella perustaa työväenyhdistys. Kodistakin laitet
tiin nimikirjoitusta varten. Väliaikaiseen toimikuntaan 
valittiin puuseppä K. J. Holmberg, kirvestyömies David 
Malmberg (nyk. Elo), faktori J. V. Marttinen, kaupun
ginkamreeri j. Roos ja maisteri C. G. Svahn.

Nyt alkoi kahden viimeksi mainitun toimikunnan 
välillä kilpailu sääntöjen laadinnassa, niin että muuta
man viikon perästä oli kaksi sääntöehdoitusta valmiina. 
Molempien toimikuntien olisi nyt oikeastaan pitänyt 
päästä pitämään jöötä yhdistyksessä. Näistä molem
mista sääntöehdoituksista muodostettiin sitte lopulta 
säännöt jotka laillistutti edellä mainittu toimikunta, 
n:o 2.

Viipurin läänin kuvernööri oli vahvistanut säännöt 
lokakuun 30 päivänä ja seuraavan marraskuun 10 pnä 
oli varsinainen yhdistyksen perustava kokous, joten 
yli viiden ja puolen vuoden synnytystuskien perästä 
tuotiin kasteelle Lappeenrannan Työväenyhdistys, mar
raskuun 10 päivänä armon vuonna 1893. Samassa 
kokouksessa valittiin vakinaiset virkailijat yhdistykseen. 
Johtokuntaan tuli puheenjohtajaksi maisteri C. G. Svahn, 
varapuheenjohtajaksi maanmittari A. Hannikainen sekä 
muiksi johtokunnan jäseniksi kelloseppä 1. Hellström, 
puuseppä K. J. Holmberg, kansakoulunopettaja A. 
Korjonen, kirvesmies D. Malmberg, faktori J. V. Mart
tinen, tehtailija M. Rynén ja työmies A. Suikka, siis 
valioväkeä suurimmaksi osaksi.

Johtokunta valitsi kirjuriksi faktori J. V. Marttisen 
ja rahastonhoitajaksi kamreeri J. Roosin. Yhdistyksen
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toiminnan vilkastuttamiseksi ja järjestyksen pysyttämi
seksi valitsi johtokunta huvitoimikunnan ja järjestys- 
valiokunnan sekä kirjastonhoitajan.

Tärkeimpänä toimenpiteenä ensialuksi luuli johto
kunta olevan lukusalin perustamisen, jonka se saikin 
kansakoulun johtokunnalla kaupungin kansakoululle. 
Tähän tilattiin: Uusi Suometar, Teollisuuslehti, Lap
peenrannan Uutiset, Kyläkirjasto (kaikkineen), Matti 
Meikäläinen, Aura, Kaiku, Viipuri, Uusi Savo ja Suo
men Lähetyssanomat.

Työn välitystoimistoa tahtoi puheenjohtaja perus
tettavaksi heti, mutta asia tuntui kovin arveluttavalta, 
se kuin «vaatii varovaisuutta ja kokemusta" Muuta
mia kertoja sen esillä oltua, tapettiin tämä homma 
mahdottomana toteuttaa.

Raastuvankokoukset olivat tähän asti pidetyt aamu- 
puolella päivää, joka aika ei ole mitenkään sovelias 
työväelle. Siitä syystä päätettiin pyytää ne muutetta
vaksi ikäpuoleen joko 6—9, tahi 7—9. Valtuusto 
suostui sittemmin pyyntöön ja maistraatti muutti ko
kousajan 6—9.

Yhdistys asetti jo ehdokkaita valtuuskuntaankin. 
Suomen itsenäisyys.

Tähän aikaan kuin valtiollinen taivas oli kovin 
synkkä. Venäläiseltä taholta oli seurannut toinen tois
taan purevampia kuristusvaatimuksia Suomea vastaan 
«Moskovskaja Vjedomosti" y. m. vanhoilliset venäläiset 
sanomalehdet kehoittivat venäjän hallituksen hyökkää
mään Suomen itsenäisyyttä tukahduttamaan, niin tätä 
vastaan kirjoitti yhdistyksen toimesta kokoonkutsuttu 
kansankokous kirjelmän Lappeenrannan kaupungin 
valtiopäivämiehelle J. Pelkoselle, jossa edusmiehen 
pyydetään vaikuttamaan järkähtämättömästi Suomen 
peruslakien entisellään pysyttämiseksi.
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Ääni-sensus.
Samalle valtiopäivämiehelle lähetettiin kirjelmä, 

jossa kehoitettiin hänen toimimaan siihen suuntaan, 
että periaatteessa hyväksyttäisiin sensuksen poistami
nen tykkänään ja nyt jo rajoitettaisiin korkein ääni
määrä 10:neen valtiollisissa vaaleissa, että laskettai
siin äänestämään kaikki veroa maksavat kaupunkilaiset, 
jotka eivät kuulu sotaväkeen tahi toisen isäntävallan 
alle, eivätkä toiseen säätyyn, että kaikille veroa-maksa
ville kaupunkikuntalaisille annettaisiin äänestysoikeus 
raastuvankokouksissa ja määrättäisiin korkein ääniraja 
kymmeneen.

Taistellaan juomatulvaa vastaan.
Lähetettiin myöskin samalle edustajalle kirjelmä, 

jossa pyydettiin että mallasjuomien suhteen annettaisiin 
kaupunkikunnille rajaton määräämisvalta ja että mie
dompien väkijuomien myynnin saisivat kaupunkikun
nat rajoittaa mahdollisimman vähäksi.

Työpäivän pituus.
Anottiin valtiopäivämiehen toimenpiteen vaikutusta 

laissa määrätyn kymmentuntisen työpäivän määrää
miseen.

Kuten tiedetään oli mainittu valtiopäivämies tun
nettu työväen vihaaja sekä samalla mallas- ja väkijuo
mien suosija, joten hänen toimintansa näiden kysy
mysten suhteen lienee niin ja näin.

Yhdistyksen muita harrastuksia.
Lauluseuraa koetettiin heti alussa saada peruste

tuksi, mutta varojen puute johtajan palkkaamiseen ja 
nuottien ostoon teki sen mahdottomaksi, ei kuitenkaan 
pitkäksi ajaksi. Sairausapukassan perustamisen kautta 
luultiin voitavan paljon auttaa kurjuuden poistamista
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työväen keskuudesta. Varoja tämän homman toteutta
miseksi luultiin kertyvän arpajaisten toimeenpanemi
sella.

Oloja kuvaava tältä ajalta on yhdistyksen päätös, 
se kuin ei uskaltanut omassa keskuudessaan ryhtyä 
niin •vaaralliseen tehtävään että olisi valinnut pitem
mittä mutkitta arpajaistoimikunnan, mutta vaali toimi
tettiin välillisesti, kuten luokkavaltiopäivämiehiä vali
tessa talonpoikaissäätyyn.

Rahatoimikamarille ehdotettiin, ettei se ryöstättäisi 
niiltä köyhiltä kunnallisverosummaa kokonaan jotka 
eivät ensipuoliskon maksettavaksi langettua jaksa sitä
kään maksaa, vaan tyytyisi ryöstönkautta perimään 
ainoastaan puolen koko summasta.

Vuonna 1894,
oli yhdistyksessä Maaliskuun 4 pnä yksimielistä väkeä, 
jolloin valittiin suljetuilla lipuilla yhdistyksen puheen
johtajaksi uudelleen C. G. Svahn. Kaksi haja-ääntä 
vaan ilmestyi, luultavasti valituksi tulleelta toinen näistä. 
Sellaista yksimielisyyttä ei sittemmin ole ilmestynyt 
näin tärkeissä vaalissa.

Vähänpuoleisestl
oli ollut siihen aikaan asioita käsiteltävänä yhdistyksen 
johtokunnassa, koskapa vuosikokouksen jälkeen ensi
mäinen kokous näkyy olleen vasta seuraavan touko
kuun 6 pnä. Mutta kun tällä välillä on pidetty arpa- 
jaisetkin, niin on luultavaa että pöytäkirjoja on joutu
nut hukkaan.

Arpajaiset tuottivat puhtaaksi 1,100 markkaa, joista 
säilytettiin talo-rahastoon 700 mk. ja sairaskassaa var
ten 400 mk. Sairaskassan perustaminen jätettiin vie
läkin toistaiseksi.
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Yksimielisyys laajenee.
Työväenyhdistyksen johtokunnan toimenpiteestä, 

on kokoustilaisuudessa laaditun pöytäkirjan mukaan 
kokoontunut kaupungin raatihuoneelle toukokuun 3 
pnä herrasväkeä. Kokouksessa keskustellaan Lappeen
rannassa olevien eriyhdistysten kesken yhteisen talon 
rakentamisesta. Hanketta puollustaa maanmittari Han
nikainen, rakennusmestari P. Roiha ja kansak. opettaja 
A. Korjonen, kuin taas sitä vastustavat herrat, insinööri 
Grönlund, rehtori Veijola ja sähkölennätin päällikkö 
A. Ståhle. Asiasta äänestettäessä voittivat yhdistysten 
talon puoltajat. Vastustajat olivat sitä mieltä että kau
punki, joka aikoo rakentaa hyvin suuren uuden talon, 
rakentaa sen sellaisen, että siellä tulee kaikkien yhdis
tysten toiminta tyydytetyksi huoneuston puolelta, eikä 
siinä hoitokustannuksetkaan tule niin kalliiksi kuin ne 
yhdistysten omassa talossa tulevat.

Tähän yhdistysten talon toimikuntaan valittiin kan
sak. op. A. Korjonen, maisteri C. G. Svahn, rak. mest. 
Holopainen, herra O. Ståhl, tehtailija M. Rynén, vank. 
op. A. Lindh, kauppias Matti Roiha, rak. mest. P. 
Roiha, vankilan päällikkö Vahtström, pormestari Schog- 
ster, rehtori Veijola, pankin päällikkö Pelkonen, sähkö- 
lennätinpäällikkö A. Ståhle, maanmittari Hannikainen, 
sähkövirkamies E. Grönqvist ja satulaseppä A. Vanha
nen. Koko joukko siis herroja, jotka eivät asian eteen 
tehneet juuri mitään.

Sairaskassan säännöt
ovat valmistuneet ja ne hyväksyttiin tarkastusvaliokun
nan muistutusten mukaan korjattuina. Kumminkin 
näkyy tämän sairaskassan kuolinkellot soineen samassa, 
koskapa ei sen perästä siitä hiiskuta sanaakaan. Pohja
rahasto on kylläkin säilynyt koskemattomana ja onpa 
se vuosivuodelta koroillaan lisännytkin itseään. Ny-
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kyään se kumminkin on jo käytännössä, josta lähem
min tuonempana.

Valistustyötä.
Syyskuussa 1894, on johtokunta ryhtynyt tositeolla 

oppikursseja toimeen panemaan. Anniskeluyhtiön 
voittovaroista myönnettiin tähän tarkoitukseen 500 mk. 
Niillä rahoilla päätettiin palkata opettajat, sekä maksaa 
muut välttämättömät menot. Opetusta annetaan ensi
alussa 6 tuntia viikossa, jota paitsi asetetaan vapaeh
toisiksi aineiksi korollinen sisäluku ja piirustus. Vaki
naisia pakollisia oppiaineita järjestetään, laskento, 
maantiede, Suomen historia, oikeinkirjoitus, ainekirjoi
tus ja kielioppi.

Suuri suru on kohdannut maatamme,
mainitaan yhdistyksen johtokunnan kokouksen pöytä
kirjassa Marraskuun 25 päivänä, ilmoitti puheenjohtaja 
yhdistyksen johtokunnalle kokouksessa Lappeen pitä
jäntuvalla, että suuri suru on kohdannut maatamme, 
kun rakastettu Keisari, Suuriruhtinaamme Aleksanteri III 
on kuollut ja mainitsi edelleen että uusi hallitsija on 
astunut sijaan, ja että hän on erittäin ystävällisesti 
kohdellut maatamme y. m. Lopuksi esitti hän eläköön 
huudon uudelle hallitsijalle, jonka kokous innokkaasti 
huusi 3 kertaa.

Omaa äänenkannattajaa avustamaan.
Helsingissä oli ryhdytty hommaamaan työväelle 

omaa äänenkannattajaa, jonka toimikunnalta tulleen 
kirjeen johdosta päätettiin 11 äänellä 9 vastaan, ostaa 
„Työväensanomalehtiosakeyhtiöltä“ 10 kappaletta ä 10 
markkaa maksavia osakkeita, sekä päätettiin tilata 20 
vuosikertaa työväen sanomalehteä, joita sitte saavat 
jäsenet tilata yhdistykseltä. Molempien päätösten täy
täntöönpano jätettiin puheenjohtajan huoleksi. — Kuten
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tiedetään ei ole lunastettu yhtään osaketta mainitulta 
osakeyhtiöltä.

Vuosi 1895,
peittyy tietämättömyyden verhoon yhdistyksen toimin
taan nähden. Maaliskuun 17 päivänä pidetty vuosi
kokouksen pöytäkirja antaa tietää että kuluvaa vuotta 
varten on valittu puheenjohtajaksi maisteri C. G. Svahn 
(kolmannen kerran), varapuheenjohtajaksi opettaja K. 
Oittinen ja muiksi johtokunnan jäseniksi leipuri H. 
Miettinen, urkujen polkija A. Suikka, kanttori 1. Keto
nen, puuseppä K. J. Holmberg, kelloseppä 1. Hellström, 
opettaja A. Lindh ja poliisi O. Vanhanen.

Johtokunta mainittuna vuotena ei ole jättänyt jälki
maailmalle toiminnastaan minkäänlaisia tietoja koko 
vuoden ajalta. Ainoastaan yhdistyksen kokouksesta 
Lokakuun 27 päivältä mainitaan että sairasapukassan 
ohjesäännät hyväksyttiin lopullisesti;

että oppikurssi valiokunta on laatinut ehdoituksen 
oppikurssien toimeenpanoa varten. Tämä ehdoitus 
lopullisesti hyväksyttiin ja

että samoja oppikursseja varten valittiin Svahn, 
tohtori Hällström ja Oittinen, valvomaan niiden toi
mintaa.

Vuotena 1896,
valittiin puheenjohtajaksi vuosikokouksessa rehtori 
Holmström. Yhdistys „ ottaa" käsiteltäväkseen kysy
myksen panttilaitoksen perustamisesta kaupunkiin, mutta 
hylkää koko homman kuin huomaa „että työmiehet 
oppivat tuhlareiksi panttilaitoksen lähettyvillä", vähem
mistön kiistäessä että panttilaitos on ainoa pelastus- 
keino niille puutteeseen joutuneille työmiehille jotka 
eivät „tahdo turvautua toisten armeliaisuuteen".

Huhtikuun 26 pnä keskusteli yhdistys Työväen 
valtuuskunnalta saapuneen kirjelmän johdosta seuraa-
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vana kesänä Tamperella pidettävässä työväen edustaja 
kokouksessa esille tulevista asioista, sekä ehdoittaa 
talonpoikaissäädylle vaalien suhteen jotakin uudistusta. 
Tätä paitsi tahtoi yhdistys vaatia valtion ja kuntien 
harrastamaan työväelle omien asuntojen saamista ja 
että niiden ympärille saisivat pikkusen maapalan puu
tarhoja varten. Omasta puolestaan tahtoo yhdistys 
myöskin kokoukseen lähettää johtokunnan estitämät 
kysymykset. Niitä ei ole merkitty pöytäkirjaan.

Työväenyhdistyksen kysymykseen V. P. Kunnalle 
yhteisten arpajaisten hommasta yhteisen talon rakenta
miseksi, kieltäytyy palokunta. Tämän perästä päätet
tiin ryhtyä omin voimin talon rakennushommiin ja 
uhattiin pitää seuraavana kesänä arpajaiset.

Suomen kielen oikeuksia puoltamaan.
Koska oli tiedoksi tullut että senaatin enemmistö 

on ehdoittanut Hänen Majesteettinsa hylkäämään talon- 
poikaissäädyn anomuksen, Suomenkielen oikeuksiinsa 
laskemisesta, niin päätettiin lausua paheksuminen se
naatin enemmistön menettelyn ja ruotsalaisten sano
malehtien „sävyn“ johdosta. Ne kuin olivat mainin
neet, ettei Suomen kansa tahdo muutoksia kielioloihin.

Keisarin kirjeessä päätettiin „sopivalla lauseella huo
mauttaa että hän ei ottaisi huomioon senaatin enem
mistön lausuntoa.

Kun on huomattu että kaupunkilaiset ovat kylmiä 
yhteistoimiin niin valittiin toimikunta, joka koettaa 
saada asiaan muutosta, siis taaskin koetetaan saada 
sulautumaan erilaisia harrastuksia ajavia joukkoryhmiä 
yhteen. Tämänlainen koe ei ole koskaan onnistunut 
minkään kansan keskuudessa sen perästä kuin kapi
talistinen järjestelmä on astunut näyttämölle.

ELinkeinolaki.
Yhdistys ehdotti sellaisia muutoksia elinkeinolakiin 

etteivät muut kuin ammattitaitoiset henkilöt saisi pe
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rustaa käsityöliikkeitä, koska on „huomattu vapaa kil
pailun taannuttavan ammattitaitoaOppilaille pitäisi 
saada koulupakko. Ammatintarkastajan velvollisuuk
siin koetetaan saada lisäys käsityöhuoneiden tarkas
tuksesta.

Vuoden kuluessa ovat suutarit perustaneet ammatti
osaston.

Yhdistys edustaa itseään Tampereen kokouksessa.
Toukokuun 17 pnä otettiin käsiteltäväksi kysymys: 

josko valitaan täältä edustaja Tamperella pidettävään 
yleiseen työväenyhdistysten edustajakokoukseen? Johto
kunnan ainakin muutamat jäsenet olivat sitämieltä, ettei 
edustajaa valittaisi ensinkään. Syyksi tähän ilmoitti
vat yhdistyksen heikon taloudellisen aseman. Kysy- 
myksenalaisena vuotena kuin olivat herrat kaupungin 
valtuusmiehetkin nähneet hyväksi olla luovuttamatta 
penniäkään työväenyhdistykselle. Yhdistys kumminkin 
valitsi edustajaksi mainittuun kokoukseen K. J. Holm
bergin.

Ääniasteikon poistaminen
valtiopäivämiesvaaleissa, joutui esille syyskuun 20 pnä 
pidetyssä kokouksessa. Herra Gestrin lausui tässä tilai
suudessa, että Helsingissä kansallismielisten kokouk
sessa on yksimielisesti päätetty ajaa ääniasteikon alen
tamista, ei kuitenkaan yhteen ääneen. Sen lisäksi 
ilmoitti hän saman kansallismielisten kokouksen „har
rastaneen parannuksia työväen asemassa". Nojautuen 
sen kokouksen päätöksiin kehoitti Gestrin yhdistyksen 
äänirajoituskysymyksessä asettumaan Helsingin kansal
lismielisten kannalle. Kansakoulunopettaja K. Oittinen 
yhtyi edelliseen ja lisäsi ettei tulevilla valtiopäivillä ole 
vähintäkään toivoa saada ääniasteikkoa poistetuksi. 
Sentähden yhdistys tekee viisaimmin jos syrjäyttää 
kaikki asteikon poistamista koskevan vaatimuksen ja
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yhtyy valtiopäivämiesehdokasta asettaessaan n. k. kym
menen äänen miehiin ja hylkää sen ehdokkaan joka 
„räikeimmin yhtä ääntä huutaa". Kumpikaan puhuja 
ei sanonut periaatteessa vastustavansa ääniasteikon 
poistamista. Toiset luulivat viisaimmaksi toteuttaa 
käytännössäkin periaatteita ja vaativat asetettavaksi 
yhden äänen mies ehdokkaaksi, mutta tästä huoli
matta kumminkin on pääpaino pantava ehdokkaan 
yhteiskunnallisille ansioille ja varmalle kunsallismieli- 
syyden kannalle. Kuin näytti harvalukusen kokouksen 
enemistö olevan yhden äänen kannalla, niin kymme
nen äänen kannattajain toimenpiteen kautta lykättiin 
tästä asiasta päätöksen teko saman kuun 27 päivänä 
pidettävään kokoukseen. Tästäkin 27 päivän kokouk
sesta lykättiin se tuonnemmaksi. Kuin kokouksiin saa
puu niukasti jäseniä niin ehdotti maisteri C. G. Svahn, 
asetettavaksi niiden yhteyteen huvittavaa ja henkistä 
ohjelmaa. Puuseppä Holmberg luuli, että huvi-iltamiin 
jos myydään perhepääsylippuja, niin tällä tavalla saa
taisiin työväen keskuudessa harrastus kasvamaan yhdis
tyksen toiminnan hyväksi. Asia jätettiin huvitoimi
kunnan ratkaistavaksi, jolla tiellä se lienee nytkin.

Lokakuun 10 päivänä sitte vihdoinkin ratkaistiin 
yhdistyksen kanta ääniasteikon suhteen. Useat puhujat 
vaativat jäsenten jyrkästi ilmoittamaan kantansa tässä 
asiassa. K. Oittinen, joka edellisellä kerralla jyrkästä 
vastusti asteikon yhteen alentamista, ei näy olleen ko
kouksessa, mutta herra Miettinen yhtyi tällä kerralla 
puolustamaan herra Gestriniä 10 äänen kannalle aset
tumisessa. Nyt oli, 2 tuntia asiaa jauhettua päästy nä
kemään viimeinkin, että yhden äänen kanta on vahaa
vana enemmistönä yhdistyksessä, joten tästä ei äänes
tettykään, eikä voineet vastustajat muutakaan estettä 
enää saada vaan merkittiin pöytäkirjaan että „yhdistys 
jyrkästi vaatii ääni ja mies".
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Omako edustaja valtiopäiville
ja mitä toivomuksia sille asetetaan. Kuin oli saatu 
päätetyksi ääniasteikon alentamisen vaatiminen yhteen 
ääneen, niin tuli kysymys, kenen mukana lähetetään 
päätös valtiopäiville, asetetaanko oma ehdokas, vai 
kuulustellaanko jotakin sellaista muiden ehdokasta joka 
ajaisi asteikon alentamista yhteen? Tähän ilmoitettiin 
että kaupungin isoston kokouksessa on heidän asetta
mansa ehdokas Akerman luvannut ajaa mies ja ääni 
suuntaa. Yhdyttiin äänestämään tätä.

Työväenyhdistysten edustajakokous oli päättänyt 
saada jonkun verran laajennetuksi porvaris- ja talon- 
poikaissäädyssä äänestysrajoitusten poistamista. Yhdistys 
päätti vaatia näihin säätyihin vieläkin laaempaa reformia.

Seuraavassa kokouksessa 22 p. marraskuuta „yksi- 
mielisesti11 päätettiin evästää herra Akermannia, joka 
oli tullut valituksi valtiopäiville Lappeenrannassa, seu- 
raavilla eväillä:

1) että koulu- ja opetusvelvollisuus säädettäi
siin siinä määrässä kuin maamme olosuhteet sal
livat;

2) että säätyanomus tehtäisiin oppilaitosten 
muodostamisesta siihen suuntaan että kansakoulu 
tulisi pohjakouluksi;

3) että Suomenkieli asetettaisiin luonnollisiin 
oikeuksiinsa, kuten esim. että kuvernöörit velvoi
tettaisiin virkakielenään käyttämään lääninasu- 
kasten enemmistön kieltä;

4) että Haminan kadettikoulu muutettaisiin 
Suomenkieliseksi;

5) että kielenkääntäjän järjestelmä keskusvi
rastoissa lakkautettaisiin;

6) että sekä miedompien että väkevämpien 
väkijuomien myöminen supistettaisiin niin ahtaalle 
kuin mahdollista ja että yksityisiltä väkijuoma-
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laitosten ulkopuolella olevilta kokonaan kiellettäi
siin väkijuomani valmistaminen kaupaksi;

7) että kansanopetusta yleisillä varoilla kan
natettaisiin;

K. J. Holmbergin tekemä näiden kysymysten laa
jempaa pohtimista varten työväen yleisen kokouksen 
kutsuminen tapettiin. Sen siaan valittiin maisterit C. 
G. Svahn, Holmström ja Sahlgrén siihen komheaan, 
joka yhdistyksen kehoituksesta pitäisi eri yhdistyksistä 
valittuna kokoontua valmistamaan näitä kysymyksiä 
evästykseksi valtiopäivämiehelle.

Vuonna 1897,
28 päivänä maaliskuuta liittyy yhdistys Keskushal

litukseen. Tänä vuotena toimii puheenjohtajana toh
tori K. A. Hällström varapuheenjohtajana rehtori Holm- 
tsröm, lopulla vuotta kuin Holmström muutti paikka
kunnalta valittiin siaan tohtori Nordebrg ja kirjurina 
kamreeri Auk. J. E. Gestrin. Tätä ennen kahden vuo
den ajan oli kirjurina maisteri Sahlgren.

Yhdistyksen toiminta vuoden ajalla on kohdistunut 
oman talon rakennnus tahi ostohommiin. Useita ker
toja on johtokunta kokoontunut asian johdosta ja ra
kennusrahaston hyväksi pidetään arpajaiset. Valitaan 
rakennustoimikunta. Kysellään silloista yhteiskoulun 
taloa, jonka omistajana on Haikala, ostettavaksi.

Työ toimiston
perustamisesta oltiin touhussa vuoden ajalla, mutta 
hanke hylättiin kuin luultiin ettei sitä yleisemmin tul
taisi käyttämään.

Juoppouden vähentämiseksi keskusteltiin sellaisen 
lain aikaan saamista, että mallasjuomiin nähden saisi 
kaupunkikunnat samallaiset oikeudet kuin ne ovat maa
laiskunnillakin.



16

Tänävuotenakaan ei kaupungin valtuusto myöntä
nyt yhdistykselle rahoja anniskeluyhtiön voittovaroista 
muuta kuin 300 markkaa maksuttomien iltamien toi
meenpanoa varten.

Tonttia oli jo alkuvuodesta pyydetty valtuustolta^ 
mutta ei valtuusto ratkaissut kysymystä koko vuoden 
ajalla. Seuraavana vuotena se kielti vihdoinkin koko
naan tontin saannin ilmaiseksi. Useammassa muussa 
Suomen kaupungissa on valtuusto pitänyt luonnollisena 
antaa työväenyhdistykselle joko ilmaiseksi tahi halpaan 
hintaan tontin.

Oppikurssejakaan ei edellisellä, eikä tällä vuodella 
voitu pitää syystä kuin ei oillut varoja.

Syynä valtuuston kylmenemiseen oli se että muu
tamia tapauksia oli 'sattunut sellaisia, jotka uhkasivat 
tehdä jonkun verran muutosta siihen von Vrigtiläiseen 
suuntaan, jota yhdistyksen peräsimessä olleet herras
miehet olivat uskollisesti seuraten yhdistyksen toimintaa 
kuljettaneet, visusti kitkienkaikki, johonkin kansanvaltai- 
sempaan suuntaan tähtäävät ajatukset. Edellisellä vuo
della päätettiin, vastoin porvariston vaatimusta, ryhtyä 
ajamaan läpi ääni ja mies vaatimusta. Olipa jo ker
ran tapahtunut niinkin hirmuista, että oli kolme miestä 
uskaltanut ilmoittaa pöytäkirjaan vastalauseensa puheen
johtajan diktaattorimaista toimintaa vastaan.

Vuoden ajalla muodostivat räätälit ammattiosaston. 
Uloshäätö

tapahtui yhdistykselle tällä vuodella. Kansakoulunjoh- 
tokunta ajoi yhdistyksen ja vapaehtoisen palokunnan 
kirjaston sekä sanomalehdet pois kansakoululta ja koetti 
katkaista näin tehden työntekijöiltä sivistyksen mah
dollisuuden. Sittemmin onnistuttiin saamaan ahdas 
komero muualta, jossa sitte ankaran tungoksen valli
tessa hikoiltiin kirjallisuuden ja sanomalehdistön ym
pärillä, sillä tiedon janoa ei voinut kansakoulun joh-
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tokunnan merkillinen aiheettomasti tehty päätös tukah
duttaa.

Vuosi 1898,
alkaa 27 päivänä maaliskuuta pidetystä vuosikokouk
sesta. Puheenjohtajaksi valitaan edelleen tohtori K. 
A. Hällström ja varapuheenjohtajaksi maisteri C. G. 
Svahn, joka on ollut välillä johtokunnan muuna jäse
nenä. Rehtorit ja maisteri Sahlgrén, ovat jo ennen jää
neet pois yhdistyksestä, samoin kuin suurimmaksi 
osaksi muukin herrasväki.

Kirjuriksi tulee edelleen kamreeri Gestrin. 

Jäsenmaksut alennetaan
vuosikokouksessa kahteen markkaan vuodessa. Ennen 
se oli 3 markkaa. Sitä paitsi pääsee tämän perästä 
jäsenen vaimo vapaasti jäseneksi. Ilmoittautumismaksu 
50 penniä myöskin poistettiin. Tämän lisäksi annet
tiin johtokunnalle valta luovuttaa ilmaiseksi jäsenkort
teja huomattavammin yhdistyksen kyväksi työskenneille 
henkilöille.

Ollaan varovaisia.

Työväen valtuuskunnalta tulleen kirjelmän johdosta, 
10 päivältä kesäkuuta, jossa pyydetään tietoja: miten 
voidaan parhaiden ajaa ääniasteikon alentamista, sekä 
että luovuttaako yhdistyksen jäsenet yhden päivän pal
kan ääniasteikon alentamisagitationiin ja mihin toimen
piteisiin on ryhdyttävä että asia saisi onnellisen ratkai
sun? Yhdistys vastasi valtuuskunnalle: että yhdistyk
sen mielestä parhaiden ajetaan asiaa, valaisevan, 
pennikirjallisuuden avulla ja hallitsijalle taas sää
dyille osotettavalla joukkoanomuksella. — Mielen- 
osotukset katsojaan sopimattomiksi ja päiväpalkkake- 
räystä ei kanneta."

2
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Agitaattorin palkkaamiseen ei yhdistykseltä piisan
nut rahoja.

Työväen sanomalehti osakeyhtiön johtokunnan ky
symyksiin, a) kuinka monta kertaa viikossa toivotaan 
lehden ilmestyvän b) kuinka paljon taataan tilaajia ja 
c) kuinka paljon ostetaan yhdistykselle ja kuinka pal
jon taataan saatavan myydyksi muille 10 markan mak
savia osakkeita?

Tähän kirjeeseen valmistui seuraava täydellisesti ylä- 
luokkalaisten etuja vastaava vastaus: „Työmies lehteä, 
jos se taitavasti ja maltillisesti ajaa työväen asiata 
asettuen täydellisesti isänmaalliselle kansalliselle ja 
kansan uskontoa kunniotttavalle kannalle. Sillä edel
lytyksellä, että Työmies asettuu tälle kannalle katso
taan suotavaksi että se rupee ilmestymään kaksi ker
taa viikossa, mutta ei useammin, koska ei työmiehen 
aika myönnä useampikertaisen lehden lukemiseen eikä 
hänen rahansakaan riitä kovin kallista lehteä tilaa
maan."

Vuoden kuluessa on oman talon tarve kohonnut 
polttopisteeseen. Siitä on ollut useasti keskusteluja, 
mutta rahan vähyyden takia ei ole voitu tuumaa to
teuttaa.

Vaikka yhdistyksen peräsimessä on ollut luotetta
vaa väkeä, niin tästä huolimatta näkyy päässeen jouk
koihin villihenkeä. Eivät ne enää kumarra kaikille 
johtajien ajatuksille, mutta uskaltaa yksi ja toinen lau
sua oman ajatuksensakin ja vaikka ne ovatkin luokka- 
tunteen ulkopuolella, vivahtaapahan ainoastaan vapaa
mielisenä toivomuksena mutta ei minään jyrkkänä vaa
timuksena järjestelmän muuttamisesta, niin tästä huo
limatta ei kaupungin valtuusto ole kannattanut oman 
talon hanketta pennilläkään. Ainoastaan lukutuvan 
ylläpitämiseen ja laulunjohtajan palkkaukseen on myön
netty 450 markkaa.
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Turussa pidettyyn työväenyleiseen kokoukseen kes
kustelukysymyksiä järjestettäessä yhdistyksen johtajat 
siivilöivät viimeiseksi ne kysymykset joiden onnellinen 
ratkaisu voisi tuottaa työväelle etuja. Esimerkiksi pro
gressiivisesta verojärjestelmästä, sen käytäntöön ottami
sesta, päätettiin »saada otetuksi esille viimeiseksi ettei 
se ottaisi aikaa toisilta kysymyksiltä." Nähtävästi 
siinä toivossa että toisille vähempiarvoisilla kysymyk
sillä kulutettaisiin kokouksen aika niin tarkkaan, että 
tämä kysymys voitaisiin sivuuttaa.

Politillisella alalla toiminnasta ei ole edellä olevaan 
lisättävää vuoden ajalta muuta kuiri huhtikuun 11 päi
vänä pidetty työväen kokous paheksumisen lausuntoa 
varten senaatin, Suomen kielen oikeudellisen aseman 
edelleen syrjäyttämisestä vaikka talonpoikaissäädyssä 
oli tehty anomus Suomenkielen oikeuksien puolesta; 
kuin myös, että tätä ennen helmikuun 5 päivänä pää
tettiin lähettää kaikille neljälle säädylle koossa olevilla 
valtiopäivillä kirjelmä, jossa pidettiin »suotavana" ettei 
sotaiasitusta lisättäisi, vaan jos valtakunnan turvalli
suus vaatii, niin on lisättävä sen verran kun olosuh
teet sallivat jos mahdollista niin ainoastaan viholli
sen hyökätessä ja perustuslaillisella pohjalla.

Vuosi 1899
on siitä merkillinen että silloin ensi kerran pääsi yh
distyksen varapuheenjohtajaksi maisterin arvoa alem= 
maila asteella oleva mies. Nyt nimittäin siksi valittiin 
puuseppä K. J. Holmberg. Hän oli kyllä ollut johto
kunnan jäsenenä yhdistyksen perustamisesta lähtien, 
mutta tähän asti täytyi varapuheenjohtajankin olla vä
hintäin maisteri. Yhdistyksen säännöt määräävät, että 
vähintään puolet pitää olla johtokunnan jäsenistä var
sinaisia työmiehiä. Mutta ei tässäkään vaalissa vielä 
näytä niitä seuratun, koskapa ei ole valittu kuin kaksi 
työmiestä johtokuntaan. Silloin selittivät maisterit, että 
esim. sanomalehden toimittaja maisteri on työmies.
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Väki- ja miedompienkin
juomien vastustaminen on ollut useita vuosia yhdistyk
sen ohjelmassa. Tänäkin vuotena se yhtyi kannatta
maan talonpoikaissäädyn jäsenten anomusta juomatul- 
van supistamisesta.

Ei haluttu
enää porvaria kannattaa tänä vuotena valtiopäiville. 
Sillä kuin yhdistyksen kokouksessa herraskaisten ta
holta annettiin kehoitus keskustella Ivari Kyanderin 
valtiopäiville lähettämisestä, tyhjeni kokoushuone.

Ei puolueesen.
Kuin Suomen köyhälistöjoukko oli perustanut so- 

sialidemokratisen puolueensa, heräsi tästä heti kysy
mys meilläkin. Mutta sitä hanketta vastustettiin kai
kissa sopivissa paikoissa porvarillisten puolelta. He 
aavistivat tästä syntyvän, jos se Suomessa pääsee ko- 
kokoamaan suuria joukkoja lippunsa alle, jonkunlainen 
voimakas vastustaja porvareille, vaikka he tästä puhuessa 
karttoivat lausumasta todellista pelkoaan. Selittivät 
vaan, että tulemme, siihen liityttyämme toisten komen
nettavaksi ja että tämä yhtyminen tuottaa yhdistykselle 
taloudellista tappiota, kuin puolueelle täytyy maksaa 
vuosi vuodelta suurempia veroja. Mutta kuin asia 
tuli kokouksessa esille, niin siellä pitivät vastustajat 
viisaimpana olla kajoomatta tähänkään osaan asiasta. 
Sen siaan he löytivät yhdistyksen säännöistä sellaisen 
pykälän jota voivat tulkita edukseen ja kuin asiasta 
äänestettiin voittivat he.

Venäjältä tähdätty kuristus maatamme kohtaan ja 
oman maan vallassa olijoiden toimesta, vuosi vuodelta 
kasvava kiristys köyhälistön aseman kurjistuttamiseksi 
oli herättänyt aina äänekkäämpään äänioikeuden vaati
miseen köyhälistöjoukot. Lappeenrannan työväenyh-



distyksen jäsenetkin olivat ajan vaatimuksesta tietoisia 
ja vaativat, samalla kuin ne huomauttivat säädyille, 
että hallitsijain vahvistamien perustuslakien pyhyyttä 
on pontevasti puollustettava, ettäyleinen vaali- ja ääni
oikeus, 200 markan sensus perusteena saataisiin ai
kaan 21 vuotta täyttäneille Suomen kansalaisilla suku
puoleen katsomatta, kumminkin syrjään heittämällä 
holhouksenalaiset, palveliat, sotamiehet ja niin eespäin;

että täydellinen kieltolaki saataisiin aikaan, 
että L:rannan yhteiskoulu laajennettaisiin 8 luok- 
kaiseksi ja otettaisiin valtion huostaan; että ko
koontumisvapaus säilytettäisiin entisellään;

että sanomalehdet ja aikak. kirjat saisivat naut
tia lainsuojaa ja yksityinen mielivalta poistettaisiin;

että koulunkäynti tulisi kaikille vapaaksi; 
että kansakoulut järjestettäisiin oppikoulujen

pohjakouluksi ja että kansakouluoppilaille laitet
taisiin maksuton lääkärinapu.

Kurikka kysymys
ratkaistiin herrasmalliin. Siitä päätettiin seuraavasti; 
»Yhdistys lausuu mielipahansa siitä, että Työmies, hra 
M. Kurikan ollessa sen päätoimittajana, oli julaissut 
useita epäisänmaallisia ja työkansanarvoa alentavia 
kirjoituksia! Jonka vuoksi se päätti lehden kannatta
misen ehtona vaatia hra Kurikan toimestaan eroitet- 
tavaksi. Kuten muistetaan, koettivat Helsingin herrat
kin kaikkensa samoihin aikoihin Työmiehen tappami
seksi ja Kurikan poistamiseksi. Sähkövoima katkais
tiin painokoneesta ja paperitehtaat kielsivät paperinsa. 
Paperiakin täytyi Pietarin kautta Suomesta kuljettaa 
Työmiehelle. Kurikkaa taas kohteliaat Helsingin sivis
tyneet herrat kuten katupojat, m. m. sylkien hänen sil
mille yleisillä paikoilla.

21
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Vuotena 1900
tulee yhdistyksen puheenjohtajaksi painoasiamies, van
kilanopettaja A. Lindh ja varapuheenjohtajan toimeen 
kiipee maisteri O. H. Moisio. Holmberg saa luvan 
jäädä johtokunnan jäseneksi. Toiset maisterit ja toh
tori, ovat karisseet jo pois yhdistyksestä, mutta Kurik- 
kajutun ratkaisu edellisenä vuotena saattoi kumminkin 
herrojen puolelta myötätuntoa yhdistystä kohtaan. Täs
sä mielten hurmauksessa uskallettiin ryhtyä taaskin 
edellisinä vuosina vireille pantua oman talon hankin
taa toteuttamaan. Toimikunta, joka sai tehtäväkseen 
kuulustella sopivia taloja ehdoitti kirjailia Yltiön, ny
kyistä N. Jakolerfin, teurastaja Matti Vähän ja lukkari
J. Ketosen taloa. Näistä tahtoivat kaupunkilaistoverit 
ostettavaksi Yltiön talo, mutta kuin rullatehtaalaiset, 
jotka liittyivät yhdistykseen, yksimielisesti kannattivat 
ensin Vähän taloa mutta kuin huomasivat sen sopi
mattomaksi, niin sitte tapahtuneessa äänestyksessä Ke
tosen taloa ja niin tuli lopullisesti päätetyksi ostaa 
mainittu Ketosen talo 22,000 markan hinnalla. Silloin 
tämän talon kauppa näytti paljon epäedullisemmalta 
kuin olisi ollut Yltiön talon kauppa, jo siitäkin syystä 
kuin Yltiö lupasi talon hinnan tykkönään velaksi ja 
sitä paitsi jommoisenkin suuren rahalainan juhlasalin 
rakentamista varten. Kaikki nämä yhdistyksen mää
räämillä ehdoilla. Nykyään kumminkin kuin saatiin 
avara juhlasali, on asia päinvastainen, sillä Yltiön ta
lon tontille ei olisi mahtunut niin suurta salirakennusta.

Outo tapaus tulee ilmi
erään »Työväen sanomalehtiosakeyhtiön kirjelmän joh
dosta. Mainittu osakeyhtiö pyytää huhtikuussa lähe
tetyssä, yhdistykselle osoitetussa kirjelmässä yhdistystä 
ostamaan osakkeita yhtiöltä. Tästä asiasta keskustel
taessa ilmeni, että yhdistys, kuten etempänä mainittiin,
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on päättänyt 1894 ostaa 10 osaketta mainitulta yhti
öltä, joista on sille tilien mukaan suoritettu 100 mark
kaa. Tästä syystä ei yhdistys suostunut ostamaan 
enää osakkeita, sitä paitsi pahoteltiin Työväensanoma- 
lehtiosakeyhtiön huonoa kirjanpitoa kuin ei yhtiö ole an
tanut edes kuittia rahoista, puhumattakaan osakekirjoista. 
Perästäpäin kumminkin on selville käynyt, ettei rahoja 
ole osakkeiden hinnaksi saapunutkaan Helsinkiin, eikä 
edes ole osakkeita tilattu. Siihen aikaan kuin raha- 
asiat olivat herrojen käsissä, niin ei ainakaan voida 
syyttää tästä työmiehiä.

Arpajaiset.
Talon hinnan suorittamiseksi saatiin vihdoinkin lupa 

arpajaisten pitoon monien mutkien perästä. 3obrikoff 
piti tähän aikaan erittäin vaarallisena yleisvaltakunnal
lisen kehityksen menestymiselle arpajaisluvan myöntä
mistä, josta ei suinkaan tehty poikkeusta työväenyh
distyksiin nähden. Vihdoinkin ne saatiin pitää ja 
näitä toimeenpanemaan työläisten mukana, tuli koko 
liuta herraskaisiakin. Arpajaiset tuottivat puhtaaksi alun 
toista tuhatta markkaa. Kaupungin valtuustokin avasi 
tähän aikaan raha-arkun kantta luovuttamalla anniske- 
luyhtiön voittovaroista yhdistykselle eri tarkoituksiin 
kokonaista 1250 markkaa. Vuosikertomuksessa taka
vuodelta vakuuttaa silloinen yhdistyksen kirjuri lukkari 
I. Ketonen, kaksi kertaa, että yhdistys tulee edelleen
kin nauttimaan runsauden sarvesta, „jos se toimin
nassaan osaa käyttäytyä maltillisesti ja kyllin arvok
kaasti!"

Yritetään taaskin.
Sairaskassa jolle peruskivi laskettiin jo vuosia sitte 

ja joka on tuontuostakin antanut huolta ja hommaa 
yhdistykselle, virkosi taaskin esille; nyt lavennetussa 
muodossa, joten sen nimi kuuluu nykyään: Sairaus-
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ja hautausapukassa. Sääntöehdotus jätettiin yhdistyk
sen vahvistettavaksi. Mutta yhdistys jätti vahvistamisen 
taaskin tuonemmaksi. Seuraavassa kokouksessa ne 
viimeinkin järjestyksessä toinen kerta vahvistettiin 28 
päivänä keinäkuuta.

Agitatsioni varojen keräämiseen kesäkuun kokouk
sessa ei ryhtynyt yhdistys eikä yksityiset. Varoja pyyti 
puoluehallinto. Samoin heitettiin syrjään Työmiehen 
pikapainon ostamiseksi pyydetty avustuskirjelmä.

Ensimäinen puhe ja keskusteluseura perustettiin 
yhdistykseen Lokakuun 27 päivänä.

Lopullinen pesäero
V. P. K:sta yhteisen talon hommaamiseksi, tapahtui 
joulukuun 8 päivänä. Silloin määrättiin yhteisistä arpa
jaisista kokoontunut kassa jaettavaksi ja yhdistyksen 
osaksi langenneilla rahoilla maksettiin sittemmin talon 
vuoraus. Ettei yhdistys joutunut palokunnan kanssa 
hankalaan yhteistalon isännyyteen oli syynä se, että 
palokunnan porvarit, peläten joskus köyhälistön nou
sevan luokkataisteluun, katsoivat jo ajoissa eteensä.

Juhlasali kysymys.
Juhlasalin rakennuksesta yhdistyksen talon yhtey

teen nostettiin kysymys ensikerran Joulukuun 15 päi
vänä pidetyssä kokouksessa, jossa oli jäseniä 23 hen
kilöä. Valittiin rakennustoimikuntaan 2 työmiestä Saa
relainen ja Mustapää, sekä 5 herraa; Ketonen, Mak
konen, Nissinen, Korpilahti ja Hyvönen. Oli siis her
roja vieläkin, joskaan ei maistereita yhdistyksen jäse
ninä. Tämä rakennustoimikunta ei kumminkaan pääs
syt pitkälle salin rakennuksessa.

Suutarit perustivat ammattiosaston, joka tunnustet
tiin Tammikuun 26 päivänä lailliseksi. Samoin hyväk
syttiin ajurien ammattiosaston säännöt.
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Vuosi 1902.

Puheenjohtajaksi valitaan torikauppias A. Hyvönen 
ja kirjuriksi I. Ketonen.

Vuoden ensimmäisessä yhdistyksen kokouksessa 
huhtikuun 27 päivänä hyväksyttiin juhlasalin raken
nuksen pohjapiirustus. Rakennustoimikunta on juhla
salin rakennuksen mahdollisuuden eteen tehnyt työtä 
väsymättömällä innolla. Se on järkyttänyt kaupungin 
porvariston sydämiä avaamaan hiukan rahapussejansa 
ja muutoinkin avustamaan hommaa. Toiset niistä ovat 
antaneetkin lupauksia, mutta toiset luulevat avustuksel
laan tekevänsä pahasti haittaa tulevaisuudessa yksityisten 
etujensa ajamiselle, jos avustuksillaan tukevat yhdis
tystä juhlasalihommassa. Heidän mielestään pysyy 
työläinen niin kauvan nöyränä kuin se on mitä kur
jemmassa taloudellisessa asemassa ja jos yhdistyksen 
kokouspaikan saavat pysytetyksi epäedullisessa, ahtaas
sa tilassa, niin sitä pitemmälle kuluu aikaa työväen 
nopeampaan valistukseen.

Juhlasalin pohjapiirustuksen tekeminen uskottiin 
puuseppä A. Makkoselle ja rakentelija J. Nissiselle.

Yhdistyksen jäsenet olivat luvanneet tehdä ilmai
seksi työtä salin lakennuksessa, kuka enemmän, kuka 
vähemmän, keskimäärin yhden viikon ajan. Ajurit 
lupautuivat vedättämään perustuskiviä osan ilmaiseksi 
Leirikentän reunassa olevasta kalliosta työväen laulujen 
kaikuessa porataan, ammutaan, kiilataan, meislataan, 
käännellään rekiin kiviä ja ajetaan niitä valistuksen 
ahjon perustukseen. Uusi outo, mutta lämmittävä rie- 
mutunnelma täyttää mielet. Tuntuu ikäänkuin vietet
täisiin suuren juhlan aattoa, jolloin on jokaisella yksi
löllä kiirus jouduttaa juhlan valmistukset mitä pikem
min onnelliseen päätökseen voidakseen juhlan vastaan
ottaa ja sitä viettää suuremmoisempana ja nauttiakseen 
täysin-rinnoin sen tarjoomasta riemusta!
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Rahoja hankitaan ei ainoastaan keräyksillä ja veroit- 
tamalla jäseniä, mutta myöskin huvien toimeenpane
misella. Helmikuun 8 ja 9 päivänä vietetään iltama 
raatihuoneella. Kaupungin hallitusherrat antavat salin 
ja valon ilmaiseksi. Kaupungin herrasväestä tulevat 
juhlaa valmistamaan rouvat: Haikala, Ruotzi, Melart ja 
Pelkonen, neidit Tiusanen, Komulainen, ja Oittinen, 
sekä herrat Vartiainen, Parola, Berlin, Abramoff, Korpi
lahti ja Melart. Yhdistyksen huvitoimikunta harjoittelee 
näytelmäkappaleen „Murtovarkaus".

Tämän innostuksen, hyörinnän ja pyörinnän, touhun 
ja työn tuloksena valmistui sitte juhlasalin ja sen yhtey
teen silloin ajateltujen lisähuoneiden kivijalka, jonka 
todellinen rahallinen arvo oli 850 markkaa, mutta ilmai
seksi tehdyn työn kautta ei siihen tarvittu käyttää kuin 
500 markkaa rahaa.

Säästöpankista oli saatu 25,000 markan laina luk
kari Ketoselle velan maksuksi ja juhlasalin rakentami
sen aluksi, mutta siihen päätettiin pyytää lisää 10,000 
markkaa.

Salin rakennusrahaston lisäämiseksi koetettiin taas
kin yrittää saada lupa arpajaisten pitoon, mutta Bob- 
rikoff esti sen tavallisuuden mukaan. Tästä syystä tur
vauduttiin keräyslistoihin. Näiden avulla tulikin rahaa 
500 markan vaiheille.

Torvisoittokunta saatiin yhdistykselle huvitoimikun- 
nan tarmokkaan toiminnan kautta. Torvet, 7 kappa
letta maksoivat 315 markkaa. Tähän summaan hankki 
huvitoimikunta raatihuoneen ahtaassa salissa iltamilla 
kokoon 300 markkaa. Tätä paitsi vei sama huvitoimi
kunta säästöpankkiin juhlasalinrakennusta varten ilta- 
matuloistaan 175 markkaa.

Soittokunnan johtajana oli hra Söderlund.
Puhe- ja keskusteluseura on ollut toimessaan vuo

den ajalla.
Yhdistyksen ja ammattiosastojen yhteinen jäsen
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luku vuodenajalla on ollut 157, joista 25 vapaajäseniä. 
Yhdistykseen kuuluu 6 ammattiosastoa nimittäin: 
suutarien, räätärien, muurarien, kirvesmiesten, ajurien 
ja naisten osasto.

Vuosi on ollut muuten niiden „varovaisten“ yhdis
tyksen jäsenten mielestä vaarallinen ulkoapäin tuppau
tuvien ajatussuuntien takia, joista toki yhdistys on 
kunnialla suoriutunut loukkaantumattomana.

Yhdistyksen vuosikertomuksessa näet sanotaan: 
„Suuren maailman hyökyaallot ja virrat eivät vielä 
ole ulottuneet meille asti, vaikka mainingit tosin niisä 
on täälläkin tuntunut.“ (!.j Kuinka runollisen liikut
tavaa!

Toiminta omassa talossa
ei ole tuottanut yhdistyksen jäsenille vapaampaa mah
dollisuutta kehitykseen. Yksi huone tosin varattiin ko
koushuoneeksi, se sama huone joka on nykyään luku
salina, mutta se vuokrattiin rouva Melartille kouluhuo- 
neeksi päinvänajoiksi, joten siellä voi pistäytyä aino
astaan iltasin. Tällä tavalla ei sillä ollut mitään vel- 
jeyssiteen voimaa. Kuin vielä otetaan huomioon se 
seikka, että sanomalehtiäkään sinne ei sanottavasti 
tilattu kysymyksenalaisena vuotena ei yhtään kappa
letta, niin tästä huomaa että ei ole ihme, jos ne muu
alla „maailmassa riehuneet hyökyaallot11 eivät voineet 
tänne lähettää muuta kuin »maininkeja11.

Näiltä ajoilta on jäänyt monta muissosta pysyvää 
seikkaa jälkimaailmalle, jotka osoittavat kuinka uskol
lisesti niitä »muun maailman hyökyaaltoja11 täällä tor
juttiin ja niiden tuottamia »maininkeja11 vastustettiin.

Harvoin tänne tulleet agitaattorit eivät saaneet tilai
suutta puhua täällä. Erään kerran takavuotena sattui 
kumminkin Tyysterniemellä vietettävän juhlan aikana 
tulemaan sinne toveri Eetu Salin. Yhdistyksen tilaama 
puhuja maalasi juhlapuheessaan yhteiskunnan sellai
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seksi ettei siinä suurennuslasin avullakaan löytynyt 
edes epäilyttävää paikkaa, mutta kaikki oli harkitusti 
hyvää. Eetun aijotusta puheesta kuin sitte tämän kir
joittaja ilmoitti yhdistyksen puheenjohtajalle, niin se 
tuotti pitemmän keskustelun. Eikä olisi tainnut Eetu 
lavalle päästä, jollei puheenjohtajalle olisi sanottu Ee
tun siinä tapauksessa sarnaavan kiveltä, joka voipi 
saattaa puheenjohtajalle vaikean aseman puhujan puo
lelta. Sitte Fetu pääsi lavalle ja kyllä silloin tapasi 
kuuliam korvia itse hyökyaalto, eikä ainoastaan mai
ninki.

Toveri A. Halonen Tampereelta, vitsaili myöskin 
kerran Viipurissa viime talvena sen aikaista Lappeen
rannan sosialidemekratien toimintaa seuraavasti: „kun 
minä puhujamatkalla saavuin Lappeenrantaan ja ilmoi
tin ajurille, ajavani työväenyhdistyksen talolle, niin 
ajuri hämmästyksestään selvittyään sanoi, että ehkä 
herralle on tullut erehdys kaupungin suhteen ja ilmoitti 
oltavan Lappeenrannassa, jossa ei ole mitään työväen
yhdistyksen taloa. Kun sitte monen yrityksen perästä 
löysin työväenyhdistyksen talon ja sain viimeinkin 
autiensin yhdistyksen puheenjohtajan tykönä, jolle 
ilmoitin haluavani puhua yhdistyksen talolla, niin sanoi 
puheenjohtaja sen mahdottomaksi siitäkin syystä kun 
ei ole osattu etukäteen ilmoittaa puhujan tänne tulosta. 
Siihen vastasin kirjoittaneeni kortin hyvissä ajoin ja 
ihmettelin etteikö se ole yhdistykselle saapunut? Niin
kö, vastasi puheenjohtaja. Sitte onkin vika siinä ettei 
ole tullut käydyksi yhdistyksen talolla neljään viik
koon. Vai niin, vai niin! No, ei sitä asiaa sittenkään 
voida auttaa. Ei saada kokoon nyt yhdistystä, joten 
on parasta että herra matkustaa toiseen paikkaan ensi 
tilassa11. Näin se toveri Halonen jutteli ja paljon siinä 
on perääkin. Vieraanahan se pysyi oma torppa jäse
nillekin, kun siellä ei ollut luvallista edes päivän
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aikaan, varsinkin talvella, käydäkään. Mitähän nyky
ään sanoisivat yhdistyksen jäsenet, jos asema yhtäk- 
kiään muuttuisi senlaiseksi?!

Tähän loppuu von Vrightiläisen suunnan toiminta 
täydellisesti Lappeenrannan työväenyhdistyksessä.



II. Pieni katsaus tähän astisiin tuloksiin 
yhdistyksen toiminnassa.

Se kuva, jonka edellä oleva on jättänyt tähän astisia 
oloja kuvaamaan ei suinkaan ole sosialidemokratian 
edistymiselle valoisa. Mutta kun otetaan huomioon 
että kaikki senaikaiset yhdistykset saivat käydä saman
laisten kehitysasteiden läpi, niin ei ole ihmettelemistä 
jos täkäläisen yhdistyksen oli myöskin tehtävä sama 
matka. Eikä tähänastinen toiminta suinkaan ollut ku
lunut siunausta tuottamatta vastaiselle toiminnalle. 
Tällä ajalla olivat yhdistyksen jäsenet, niin sanoakseni, 
perinpohjin tulleet huomaamaan porvariston pyytteet 
työväkeen nähden. Työläiset kun olivat yhdistyksen 
toiminnassa päässeet vuorovaikutukseen hallitsevan 
yläluokan kanssa paljon enemmän kuin muissa oloissa. 
Ne olivat huomanneet herrojen porvarien ihmeellisen 
johdonmukaisesti vastustavan kaikkia työläisten sosiali- 
demokratiailc haiskahtaviakaan yrityksiä, jopa sellaisia
kin, jotka eivät itsessään ole ensinkään luokkatunteen 
herättäjiä eivätkä ole luokkatunteen vaikutuksesta esille 
kohonneetkaan, mutta joiden avulla voitaisiin mahdol
lisesti tulevaisuudessa luulla saatavan pakoitetuksi hei
dän, porvarien antamaan työläisjoukoille suurempaa 
vapautta henkisen kehityksen saavuttamiseen ja tilai
suuden parempaan taloudelliseen hyvinvointiin.

Samalla olivat työläiset kehittyneet lausumaan aja
tuksiaan ulos ja oppineet huomaamaan että yksilöistä 
muodostuu yhteiskunta, jossa jokaisella jäsenellä ehdot
tomasti pitäisi olla sananvalta asioiden hoitoon nähden.
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Tästä antaa selvimmän todistuksen se itsepintainen 
ääniasteikon yhteen alentamisvaatimus. Vaikka vaati
muksien puitteista olikin jäänyt vielä syrjään koko 
joukko kovaosaisia, niin se ei yhtään alenna vaatijoiden 
arvoa, sillä siitähän ei ole kuin yksi askel nykyiseen 
kaikkia rajoituksia tervejärkisiltä ihmisiltä poistavaan 
vaatimukseen. Tämähän osotti päinvastoin, että kai
kista esteistä huolimatta raivasi valistus tiensä tännekin 
ja kohotti meikäläisetkin sille tasolle ettemme tyytyneet 
jäämään osattomiksi ihmisille kuuluvista oikeuksista.

Raittiuskysymyksessä oli yhdistys alusta alkaen jyr
källä kannalla. Se oli huomannut itsekasvatuksen 
avulla kohoavan raittiustyön hedelmättömäksi ja olikin 
siitä syystä iskenyt suoraan juuriin. S. o. poistamaan 
syyn, tietäen että tämän perästä poistuvat seuraukset 
itsestään.

Valtiopäivämiehille osoitetuissa kirjelmissä ei pyy
detä rahasummia raittiuspuhujien palkkaamiseen ja 
laittiuskirjallisuuden levittämiseen, mutta pyydetään 
laatimaan sellaista lakia joka aluksi antaa jokaiselle 
kunnalle määräämisoikeuden väkijuomakysymyksessä 
ja heti sen perästä jo vaaditaan täydellistä kieltolakia.

Muissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä pilkahtaa 
myöskin esille terve järki, kuten esimerkiksi perustus
lakien säilyttämisvaatimuksessa, ynnä paino-, kokoon
tumis- ja lausuntovapauden säilyttämisessä.

Tosin sieltä nähdään yhtä ja toista, sellaistakin joka 
vaikuttaa hidastuttavasti köyhälistön heräämiseen ja 
jopa sosialidemokratian vaatimuksia vastustaviakin koh
tia, mutta tämän on vaikuttanut lapsellisen hurskas 
usko johtoasemassa olleiden porvarimaistareiden ynnä 
heidän vertaistensa vakuutuksiin tasaisista eduista ja 
maamme taloudellisen aseman kannattavaisuudesta.

Elinkeinolakiin on koetettu saada sellaisia muutoksia 
että ammattitaito olisi kelpoisuusehtona liikkeenharjoit- 
.tamisen luvansaantiin.
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Ruti vanhoilliseen ja yksistään työnantajien etuja 
ajavaan ammattien tarkastamiseen koetettiin saada muu
toksia parempaan päin.

Nämät tässä mainitut ja etempänä olevat toi
menpiteet yhteenvedettyinä antavat siis kuitenkin sille 
kuvalle joka ensimäisessä osassa yleensä on esille tullut 
valoisamman muodon. Työväenpuolueesen liittyminen 
todistaa yhdistyksen toiminnan kääntymisen sosialide- 
mokratiselle pohjalle. Se todistaa etteivät enää niiden 
porvarien luokkaetujen ajajat, jotka yhdistyksen synty
misestä saakka koettivat sitä säilyttää vieraana sosiali
demokratian opeilta, voineet kauvemmin paikkaustyö- 
hön yksinomaan supistaa heräävän ja heränneen työ
väen toimintaa. Se raivasi vuolaan virran tavoin 
esteet tieltään ja omisti itselleen luokkataisteliain luon
teen ja ryhtyi ominvoiminsa, omasta keskuudestaan 
valituiden luottohenkilöiden avulla alkamaansa uraa 
jatkamaan.

Niille yläluokan jäsenille, jotka olivat mukana yhdis
tyksen toiminnassa, sen johdosta voimme lausua tun
nustuksemme, että he yleensä ja ainakin osa heistä, 
on toiminut rehellisessä tarkoituksessa keskuudessam
me. Sillä kuinkapas he, kokemattomina niitä rasi
tuksia, sitä sortoa ja kaikista oikeuksista suljettua työ- 
läisluokan asemaa, olisivat voineetkaan aivan täydelli
sesti tuntea. Heistä sitä paitsi ei yksikään ryhtynyt 
koskaan tutkimaankaan niitä kysymyksiä jotka eroit- 
tavat köyhälistön varakkaasta porvaristosta. Eivätkä he 
siihen voi ryhtyäkään niin kauvan kun omia luokka- 
etujaan ajavat. He siis täyttivät oman luokkansa vaa
timukset työväen keskuudessa ja kun huomasivat työ
väen asettuneen luokkataistelun kannalle, jota ei enää 
voitu siitä peruuttaa, niin he poistuivat.

Tällä tavoin toimien, milloin ystävyydessä yläluok- 
kalaisten kanssa, milloin hiukan arastellen heitä, oli
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yhdistys saavuttanut yhdennentoista toimintavuotensa, 
josta alkaa sen elämisen

HI jakso.
Yhdistyksen vuosikokouksessa maaliskuun 8 päivänä 

1903, valittiin puheenjohtajaksi puuseppä K. J. Holm
berg, varapuheenjohtajaksi kivityörnies D. Pykäläinen 
ja muiksi johtokunnan jäseniksi A. J. Pesonen, D. 
Malmberg, E. Kettunen, J. Korhonen, H. Karjalainen, 
A. Hyvönen ja A. Lyytikäinen, joista sitte on valittu 
Lyytikäinen kirjuriksi ja rahastonhoitajaksi H. Karja
lainen.

Juhlasalin rakennushanke, jonka toteuttaminen raho
jen puutteen takia jäi edelliseltä vuodelta seisomaan, 
pakoitti johtokunnan ensitöikseen kuulustelemaan rahoja 
lainaksi. Siinä ei kuitenkaan onni suosinut johtokun
taa, joten asia täytyi lykätä yhdistyksen kuukausi- 
kokoukseen.

Lukkari I. Ketoselle oli talonhinnan maksu kesken 
ja hänellä oli ensimäinen kiinnitys taloon, joten kiin
nitystä vastaan oli mahdoton saada tuntuvampaa raha- 
erää keneltäkään. Näin ollen juhlasalin rakentaminen 
siirtyi tältäkin vuodelta.

Toiminta yhdistyksessä
on entiseen verraten ollut erittäin vilkas. Yhdistyksen 
kokouksia on vuoden ajalla ollut 15 ja johtokunnan 
kokouksia 50. Toiminnan vilkastumiseen on vaikutta
nut etukädessä se seikka, että herrasmiesten poistuttua 
ja jonkun verran jyrkemmän toiminnan alettua on luon
nollisesti ollut paljon yhdestä ja toisesta asiasta kes
kusteluja ja kinasteluja, tätä paitsi on, ei ainoastaan 
saliasioiden takia, mutta myöskin edellisen vuoden 
rahastonhoitajan tilien selvittäminen tuottanut huolta 
ja hommaa. Yhdistyksen valitsemat tilien vastaanotta
jat kuin nimittäin huomasivat vajausta kassassa pari

3
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tuhatta markkaa, jota vastoin entinen rahastonhoitaja 
velkoi yhdistykseltä 606 markkaa 73 penniä. Juttu ei 
kerinnyt selvitä vuoden ajalla, vaikka sen käsitteleminen 
oli siirretty raastuvanoikeuteen. Yhdistyksen kymmen
vuotisen juhlan toimeenpaneminen, joka vietettiin elo
kuun 30 päivänä, tuotti myöskin lisää toimenpidettä.

Puheenjohtajan ja johtokunnan välillä oli sattunut 
erimielisyyksiä vuoden ajalla. Tästä syystä ja käsitel
tävien asioiden runsauden takia pyyti puheenjohtaja 
kesken vuotta eroa toimestaan, kuin luuli ettei hän 
jaksa tärkeätä tehtäväänsä toimittaa niin hyvin kuin 
toivottava olisi. Yhdistys ei kuitenkaan eroa myöntänyt.

Puolueeseen yhdytään vihdoinkin.

Niin kauvan kuin yhdistyksen toimimiesten suhteen 
ei ollut muutosta tapahtunut, pysyi yhdistys erillään 
puolueesta ja tuottihan se tämän vuoden alkupuolella
kin keskuselämässa jonkun verran ajatusten vaihtoa. 
Toisten mielestä oli vieläkin vähän vaarallista liittyä 
sellaiseen puolueeseen josta porvariston sanomalehdet 
ovat monta kertaa lausuneet vakavan varoituksen ja 
yksityisissä keskusteluissa porvariston jäsenet ovat yk
sityisiä kohtia myöten kuvanneet niitä vaaroja jotka 
ovat yhdistyksen jäsenille seurauksena siihen yhtymi
sestä. Asian jouduttua esille yhdistyksessä, ei sitä 
voitukaan ensi kerralla vielä ratkaista. Muistettiin näet 
entinen yhdistyksen tekemä päätös, ettei säännöt muka 
myönnä yhtymistä, mutta sitte syyskuun 6 väivänä, 
jolloin asia tuli esille toisen kerran, päätettiin ilman 
äänestystä yhtyä samasta päivästä lukien puolueeseen.

Rauta ja metallityöntekijät perustivat ammattiosaston.
Kun Karkkilan tehtaan omistaja riisti kokoontumis

vapauden työläisiltään ja Varkauden tehtaan herrat 
laittoivat työnsulun siitä syystä kun työväestö uskalti 
perustaa yhdistyksen, niin lausui yhdistys jyrkän pa-
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lieksumisensa molempien tapausten johdosta. Avus
tustakin lähetettiin hiukan Varkauden tehtaan työläisille.

Kaupungin valtuusto oli edellisenä vuotena antanut 
2,000 markkaa yhdistyksen talon hinnan suorittamiseen 
ja tänä vuotena 1,250 markkaa eri tarkoituksia varten.

Vuotena 1904,
eroaa K. J. Holmberg johtokunnasta, oltuaan siinä 8 
vuotta jäsenenä, vuoden varapuheenjohtajana ja vuo
den puheenjohtajana. Puheenjohtajaksi valitaan nyt 
vankilantyönvalvoja Aukusti Nieminen.

Raittiustyö
yhdistyksen ohjelmassa on kohdistunut suurimmaksi 
osaksi itsekasvatukseen. Joskin tuonoisaikana tehtiin 
vaatimus yleisestä kieltolaista ja joskin yhdistyksen 
jäsenistä osa oli tullut vakuutetuksi, ettei raittiustyö 
koskaan pääty onnellisesti niin kauvan kuin alkoholin 
valmistamiseen ja kauppaamiseen suodaan tilaisuus. 
Mutta tästä huolimatta ovat kumminkin toiset luulleet 
väkijuoma-asetuksen supistamisen ja itsekasvatuksen 
johdattavan ihmiskunnan vapautukseen alkoholin kiro
uksesta. Nyt kumminkin, tähän astinen juomain myyn
nissä tapahtunut supistus on näyttänyt toteen että 
juopottelemincn on kasvanut vastustus toimenpiteistä 
huolimatta ja kuin toiselta puolen tiedetään jo etteivät 
vallassaolijat suinkaan aiokaan hyvällä ryhtyä kansan
eduksi sellaisiin toimiin että heidän, enempi suoranaiset 
kuin välillisetkään etunsa näiden omasta alotteesta tuli
sivat vähenemään, kuten silloin tapahtuisi jos kieltolaki 
astuisi voimaan. Tästä lausui kesäkuun 26 päivänä 
pidetty yhdistyksen yleinen kokous että kieltolaki on 
saatava voimaan.

Osuus toimintaan ryhtymisestä 
on jo ennenkin ollut keskusteluja yhdistyksessä, mutta 
kuluvan vuoden ajalla se vasta kehittyi niin pitkälle
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että siihen voitiin panna suurempaa huomiota. Yksi 
osuuskin päätettiin ostaa sekä kehoitetaan jäsenien 
innostumaan asiaan.

Valistuksen kasvattamiseksi
päätettiin lisätä yhdistyksen kirjastoa keräyksen ja lah
joitusten avulla. Yhdistyksen kassasta myönnettiin 
tarkoitukseen 5 mk.

Helsingin ylimääräiseen puoluekokoukseen yhdis
tystä edustamaan valittiin D. Pykäläinen.

Soittokunta oli täytynyt lakkauttaa viime vuotena 
rahallisten seikkojen takia, mutta kuin nyt oli saatu 
lahjoituksina vähän rahoja kokoon, m. m. pormestari 
Robert Näkiltä 50 mk., niin päätettiin ryhtyä laatimaan 
sääntöjä soittokunnalle ja että johtaja otetaan niin 
pian kuin luullaan voitavan sen palkka saada suori
tetuksi.

Lakko- ja työnsulkukomitea perustettiin vuoden 
ajalla. Kun kumminkaan sen toiminnasta ei ole jää
nyt minkäänlaista merkkiä, niin on luultavaa että se 
on jo syntyessään kadottanut henkensä.

Politilliseen toimintaan on myöskin pyritty vuoden 
ajalla. Sitä osoittaa päätös syyskuun 18 päivältä, jol
loin päätetään äänestää valtiopäiville yleisen yhtäläisen 
välittömän äänioikeuden läpiajavalla kannalla olevaa 
ehdokasta ja jollei sellaista ilmaannu, niin on tehtävä 
vaalilakko.

Samassa kokouksessa annettiin epäluottamuslause 
senaatin äänioikeusehdotukselle kaupungissa 800 mar
kan ja maalla 600 markan sensuksen asettamisesta.

Tähän aikaan pääsee jo agitaattoritkin yhdistykseen 
puhumaan. Niinpä toveri N. Vallenius (nyt Valavaara) 
on käynyt jo kaksi kertaa puhumassa, joista toisella 
kerralla on ollut seurauksena seuraava lausunto: «ko
kous lausuu jyrkimmän paheksumisen vallassa olevia 
äänioikeusoloja vastaan ja panee jyrkän vastalauseen
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sitä käsitystä vastaan että säädyt valtiopäivillä edusta
vat koko kansaa; kuin myös samalla selittää että ettei 
se edustaja, joka täällä huomenna valitaan, ole millään 
tavalla työväen, vaan harvain etuoikeutettujen luokkain 
edustaja".

Tämä ponsi kuulostaa jo sosialidemokratian oppien 
mukaiselta ja vaikkakin on syytä luulla toveri Vala- 
vaaran olleen päätökseen ja esitettyyn ponteen vaikut
tamassa, niin todistaa se jo päätökseksi tulemisellaan, 
että luokkataistelu on käymässä. Kokous oli 18 päi
vä lokakuuta.

Työväen sanomalehti hanke Viipurissa. Viipurin työ
väen kirjapaino ja sanomalehti osuuskunnan kirjelmä, 
jossa pyydetään ryhtymään osuuksien ostoon, ei saa
nut yhdistyksen puolelta kannatusta. Ainoastaan yksi
tyisille jäsenille annettiin vapaa valta ostaa osakkeita.

Agitatsioni valiokunta perustettiin vuoden ajalla, 
mutta sen toiminnasta ei ole näkynyt merkittävimpiä
tuloksia.

Saha ja lautatarha työläisten ammattiosasto perus
tettiin vuoden kuluessa.

Sitä vastoin kuoli ajurien ammattiosasto.
Yhdistyksen puheenjohtajan toimesta erosi vuoden 

kuluessa A. Nieminen ja hänen tilalleen valittiin kir
jansitoja K. A. Helander, (nykyään Halme.)

Vuosi 1905
alkoi täällä kuten muuallakin sille osalle Suomen kan
sasta joka omasi joitakin itsenäisyystunteita erittäin 
tuhoa tuottavilla enteillä. Vuoden 1899, Helmikuun 
tunnettu manifesti oli saanut kuukausi kuukaudelta 
uutta tukea venäläisen virkamiehen, kenraalikuvernööri 
Bobrikoffin toiminnan kautta. Työväenyhdistyksen 
toimintaa valvottiin taipuneen suomalaisen virkavallan 
ja venäläisen santarmiston ynnä muiden lukuisien urk
kijoiden kautta erittäin tarkasti. Yhdistyksen yksityisiin
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jäseniin ei tosin heidän kurotetut kyntensä vielä kerin
neet ulottua, mutta koko yhdistyksen toiminta muuttui 
poliisin taskuun. Ei ollut enää tilaisuutta yleisissä ko
kouksissa enempi kuin iltamissakaan lausua sanaakaan 
mikä ei ollut kulkenut kaikkea vallitsevan poliisin sor
mien läpi.

Kokousten pitoa vaikeutettiin ja estettiinkin virka
vallan puolelta. Kuin sanomalehtiä kiellettiin vapaasti 
kertomasta yhteiskunnallisista asioista ja arvostelemasta 
raa’an virkavallan kätyrien häikäilemättömästä menette
lystä kaikkia niitä henkilöitä kohtaan, jotka eivät ma
delleet suomettarelaisten tavoin tahi ryhtyneet ilkeään 
kätyritoimeen ja kuin suuri osa sanomalehtiä lakkau
tettiin, niin herätti se kaikkialla kansan tarmokkaisiin 
vastustaviin toimenpiteisiin johon toimintaan otti osaa 
Lappeenrannan työväenyhdistyskin. Perustuslaillisiksi 
itseään nimittävä kansanluokka, jonka virkamiehinä 
olleet jäsenet työnsi sama mielivalta pois istuimiltaan, 
huomasi köyhälistöjoukon keskuudessa oltavan tarmok
kaassa toiminnassa mielivallan kukistamiseksi, niin al
koivat he tälläkin paikkakunnalla lähennellä yleensäkin 
työväkeä, mutta varsinkin sosialidemokrateja, lupaillen 
meille yhdeksän hyvää ja kahdeksan kaunista, jos vaan 
työnnämme Bobrikoffin vallan maasta pois. Samoin 
täällä kuten muuallakin, taisteltiin käsikädessä porvarien 
kanssa ja täällä toimittiin yhteisessä virallisessakin toi
minnassa herraspuolueen kanssa.

Yhdistyksen jäsenluettelo sisälti vuoden lopussa 
926 jäsentä, summa, joka ei ole ennen, eikä jälkeen
päin kohonnut niin suureksi.

Tärkeimmät toimenpiteet joihin vuoden kuluessa 
ryhdyttiin olivat ehdottomasti mielenosoituskokoukset, 
joita pantiin toimeen milloin äänioikeuden hyväksi, 
milloin yksikamarisen eduskuntalaitoksen muodostami
seksi, milloin Bobrikoffilaisuuden kukistamiseksi. Vä
keä näissä kokouksissa vaihteli 1000 paikoille.
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Toimeen pantuihin oppikursseihin tuli niin paljon 
osanottajia että ne täytyi muuttaa kanpungin raati
huoneelle.

Komiteoita syntyi toisensa jälkeen kaikille käytän
nöllisille aloille, joista suurlakkokomitea oli tuollainen 
sekakonferenssi.

Punasenkaartin muodostaminen täällä kuten muu
allakin Suomessa, järkytti enin yhteiskuntakerroksia. 
Se kuin toi selvimmästi esille työläisten omaperäiseen 
toimintaan pyrkimyksen. Se näytti omaavan luokka- 
vastakohtien selventämisen, samalla esittäen vaatimuk
sen kansanvallan laajentamisesta. Tähän asti oli pe
rustuslaillinen porvaristo ollut suopea sosialidemokratian 
toimintaan. Me kuin taistelimme mielivallan kukista
misen puolesta ja samassa antauduimme astinlaudaksi 
virkapaikoista syöstyille porvareille, sinne jälleen kiive- 
täkseen. Mutta samassa kuin vallankumous oli suori
tettu, antoi valtaanpäässyt porvaristo ymmärtää tuntu
valla tavalla, mihin se kykenee: Punanen kaarti kukis
tettiin ja yhdistyksen toimintaa alettiin pitää .vaaralli
sena yhteiskunnan kehitykselle*.

Ei mikään yhteiskuntaryhmä koskaan ole kuiten
kaan toiminut itsekkäisistä pyytteistä niin vapaana kuin 
Suomen sosialidemokratinen puolue silloin toimi yli 
koko maan ja siitä ei ollut suinkaan poikkeuksena 
Lappeenrannan työväenyhdistys. Mainittakoon vaan 
että juhlasalin rakentaminen, joka oli polttavimpana 
kysymyksenä ollut jo useita vuosia, ei tullut kysymyk
seen suurlakkopyörteessä. Ja kumminkin jokainen 
yhdistyksen jäsen tiesi että sillein olisi aivan helposti 
saatu tarvittava rahasumma kokoon rakennusta varten. 
Ainoastaan valittiin lokakuun 6 päivänä uusi rakennus
toimikunta, järjestyksessä neljäs, joka sitte lakon pe
rästä vasta ryhtyi toimintaan. Tähän toimikuntaan 
kuului: kaupungin rakennusmestari J. E. Jaakkola, 
pormestari J. Lundson, kivityömies A. Saarelainen,
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työnvalvoja A. J. Pesonen, rakennusmestari E. J. Hol- 
painen, kivityörnies D. Pykäläinen, kauppias A. Mati
kainen, posteljooni J. E. Uimonen, työnvalvoja A. Nie
minen ja kivityörnies J. Saari.

Vuoden kuluessa perustivat kivityöntekijät ja palve- 
liattaret ammattiosastonsa.

Vuosi 1906.

Kuin Bobrikoffin hirmuhallitus oli herättänyt kan
san pohjakerrokset valveille ja kuin suurlakon vallan
kumous oli toistaiseksi taannut kokoontumis- lausunto
ja sananvapauden, oli siitä seurauksena Lappeenrannan 
järjestyneen työläisjoukon keskuudessakin huomattavasti 
toimintansa tarkastaminen.

Luonnollisesti merkitsi suurlakkopyörteessä nimensä 
sosialidemokratiseen matrikkeliin moni sellainen hen
kilö, joka ei tuntenut kuin nimeltä sosialidemokratiaa 
ja useat näistä eivät tahtoneetkaan, tahi voineet syven
tyä sosialidemokratiaan. Vaistomaisesti huomattuaan 
perustuslaillisen puolueen harjoittaneen kansan kustan
nuksella vallankaappausta, alkoivat syyttää sosialide- 
mokrateja siitä ettei puolue voinut valmistaa heille per
soonallisia etuja, joita tavoitellakseen he olivat yhdis
tykseen liittyneetkin.

He olivat porvarillisen anarkian kasvatteina huo
manneet sosialidemokratian vaativan laajennettua kan
sanvaltaa, joka takaa kaikille ihmisille työnsä tulokset 
ja jokaiselle elämisen mahdollisuuden. Mutta he eivät 
huomanneet sitä sosialidemokratian, yhtä tärkeimmästä 
opista, joka puuttuu kaikkien muiden puolueiden oh
jelmistosta. Sitä nimittäin, että uudistukset saavutetaan 
luokkataistelun, eikä anarkillisen väkivallan avulla; 
että sosialidemokratia vaatii laajennettua kansanvaltaa, 
eikä kuten nimiperustuslailliset, luokkaetuja määrätylle 
ryhmälle. Tämän puuttuvan kehityksen takia he luo
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puivat ja alkoivat toimia sosialidemokratian vastusta
miseksi.

Toiselta puolen on kylläkin yhdistyksen toiminta 
ollut laimeata ja siitä ovat toiset puolueeseen kuuluvat hen
kilöt useasti lausuneet arvostelunsa. Ehkä lienee yksi 
ja toinen ollutkin liian herkkäuskoinen porvariston hy
västä tahdosta ja heidän oikeuden mukaisuudestaan. 
Mutta syytökset liittoutumisesta porvariston kanssa, jota 
myöskin on tahdottu tuoda esille, on varmasti ennak
koluulon tuote, josta tuonempana enemmän.

Yhdistyksen toiminnasta
vuoden ajalla mainittakoon että toveri Frestadiuksen 
kautta oli yhdistys edustettuna Oulun puoluekokouk
sessa ja D. Pykäläisen kautta Kouvolan piirikokouk- 
sessa.

Toveri D. Elo, joka lienee nykyään väsähtänyt, 
kävi yhdistyksen lähettämänä selvittämässä uutta val
tiopäiväjärjestystä Lemillä ja Taipalsaarella, sekä kerää
mässä tilastoa puolueemme hyväksi mahdollisista äänes
täjistä.

Suuremman yhteistoiminnan saavuttamiseksi oltiin 
hommassa saada „Työ“-lehteen Lappeenrannan osasto. 
Lehden puolelta siihen suostutuinkin ja täällä valit
tiin kaikkiaan kaksikin toimikuntaa asiaa toteuttamaan, 
mutta molemmat toimikunnat epäonnistuneina nukah
tivat.

Ensimäinen tuntuvampi yhteentörmäys
porvariston kanssa sattui lauvantaipäivän työajan lyhen- 
tämisvaatimuksen takia. Tässä taistelussa näyttivät 
perustuslailliset, mihinkä asti ulottuvat heidän suur
lakossa lupaamansa suuret ja pitkälle ulottuvat vapau
det ja uudistukset. He kun nimittäin itsepintaisesti 
vastustivat 4 tunnin työajan lyhentämistä lauvantaisin.
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Voitto siinä viimeinkin ratkesi työläisille yksimielisyy
den palkkioksi.

Taloudellisessa suhteessa
on vuosi merkityksellisin koko yhdistyksen toimiaikana. 
Vihdoinkin nimittäin saatiin kohoamaan juhlasali. Vii
meksi valittu rakennustoimikunta ehdoitti raakattavaksi 
ennen valmistetun piirustuksen, jonka yhdistys hyväk
syi. Sen perästä yhdistys hyväksyi rakennusmestari J. 
E. Jaakkolan valmistaman piirustuksen, jonka mukaan 
sali ja sivuhuoneet sekä näyttämö rakennettiin tuntu
vasti tilavammaksi kuin ensimäisen piirustuksen mu
kaan se olisi tullut. Juhlasali, joka pientä puutteelli
suutta lukuunottamatta, on ajanvaatima ja upea, val
mistui viimeinkin, niin että syyskuun 30 päivänä tapah
tuivat sen vihkiäiset tungokseen asti kerääntyneen juhla- 
yleisön läsnäollessa.

Salin rakennusrahaston hyväksi pidetyissä arpajai
sissa olivat porvariston jäsenetkin suureksi osaksi 
mukana.

Rakennusmestari E. J. Jaakkola, ansaitsee taitavana 
ammattimiehenä tunnustuksen salirakennuksen vaati
muksiaan vastaavasta asusta. Sitäpaitsi hän teki pii
rustukset ja työnjohdon palkasta, joka ei riitä piirus
tuksen hinnaksikaan.

Ammattiosastoja on vuoden kuluessa perustettu: 
Pulsan haaraosasto, Maalarityöntekijäin, Vuolukiviteh- 
taalaisten, Rautatientyömiesten, Suutarintyönkijäin joka 
oli välillä kuollut ja samoin Ajurien- ja kuorma-ajurien 
ammattiosastot.

Näytelmäseura perustettiin yhdistykseen.
Huomattavin vuoden tapausten sarjassa on kum

minkin uusi valtiopäiväjärjestys ja äänioikeus, jotka 
ovat tuloksia suurlakosta ja niin karsittuina kuin ne 
tulivatkin lupauksiin ja odotukseen nähden, kannusti
vat ne kumminkin polkeellisessa asemassa olleen ja
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vapauteen pyrkivän sosialidemokratisen puolueen kaikki 
jäsenet, yli koko maan, kykynsä mukaiseen toimintaan. 
Vaaleihin valmistauduttiin tulisella kiireellä, sillä seu- 
raavan vuoden ajallahan oli meikäläisilläkin oikeus ja 
velvollisuus persoonallisesti olla antamassa valtakirjaa 
niille henkilöille jotka aijoimme uskoa laatimaan niitä 
uusia lakeja joilta toivoimme turvaa sortoa, vääryyttä 
ja mielivaltaa vastaan. Vuosi loppui näin ollen mei
käläisten keskuudessa valoisilla toiveilla, joskin epäi
lyksellä vastustajiemme rehellisyydestä.

Vuosi 1907.

Uuden valtiopäiväjärjestyksen ja vaalilain voimaan 
astuttua, alkoi viime vuoden lopulla, kuten jo on mai
nittu, erittäin vilkas politillinen toiminta. Jokainen, 
joka suinkin kykeni, selvitti uutta vaalilakia ja sen tar
joamaa toimintaa, vieläpä nekin jotka eivät kyenneet
kään, luulivat kumminkin johonkin kykenevänsä. Niin 
oli muualla, niin oli täälläkin asia. Yhdistyksen talolla 
oli melkein aina innokkaita tovereja koolla. Agitee- 
raus-suunnitelmia tehtiin ja kerrottiin tehdyistä retkistä. 
Yhdistys oli sitoutunut pari vuotta sitte, maksamaan 
Viipurissa perustettuun agitatsionikassaan avustusta 5 
markkaa kuussa. Tätäkin summaa luovutettaessa tahtoi 
yhdistyksen jäseniä säälittää, kun oli kotisiakin kipeitä 
tarpeita rahoille, mutta silloin jo kumminkin tällä luo
vutuksellansa tunnusti yhdistys, että ensimäinen ehto 
köyhälistön sorrosta vapautumiselle taloudellisessa ja 
politillisessa suhteessa, on sen keskuuteen valistuksen 
istuttaminen.

Kuluva vuosi kun antoi tilaisuuden toteuttamaan 
vapauspyrintöjä, oli luonnollista että nyt jos koskaan 
tarvitaan lähettää „huutavan ääniä korpeen".

Porvarispuolueet lähettivät tukuttain agitaattorejaan 
maaseuduille, jotka käsisydämellä vannoivat tulleensa
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synteinsä tuntoon ja uhkasivat nyt konnantöistään 
lakata, jos vaan kansa äänestää heitä eduskuntaan.

Yhdistys käsitti etteivät ennenkään ole suuret sanat 
porvarien suuta halkaisseet, eivätkä kaiketi sitä tee 
nytkään. Se ryhtyikin kaikella tarmollaan avustamaan 
agitatsionirahastoa. Kustannukset eivät hukkaan kulu
neetkaan. Sen todistaa läntisen vaalipiirin sosialide- 
mokratisen puolueen saavuttama äänimäärä tapahtu
neissa vaaleissa.

Ammatillisella alalla järjestäytyminen näihin asti oli 
aivan vähäisestä merkityksestä. Ammattiosastoja kyl
läkin on jo useamman vuoden ajalla perustettu, mutta 
hitaasti ovat käsittäneet eri työaloilla työskentelevät 
raatajat sen voiman suuruutta, joka yksimielisyyden 
avulla yhteen kasattuna piilee jokaisen yksilön käsivar
sissa. Osastot kituvat enimmältään varojen ja jäsen
ten puutteessa. Työttömyys ja lakkokassat hyötyvät 
näin ollen hitaasti. Avustuksia on tosin viime aikoina 
vähitellen lähettäneet eri osastot muualla kamppailevien 
samaa työtä tekevien tukemiseksi, mutta kuin suurin 
osa työläisistä on ulkona osastoista, niin yhteissumma 
jää pieneksi, huolimatta harvojen toiminnasta. Vuo
den ajalla sattui kumminkin tapaus, joka koski kipe
ästi tämänkin paikkakunnan työläisiä.

Puutyöntekijät, joiden palkkoja oli vuosien kuluessa 
alennettu, huolimatta elintarpeiden, asuntojen, poltto
puiden j. n. e. hintojen kallistumisesta,'päättivät ryh
tyä puollustautumaan jatkuvaa elämisensä kurjistumista 
vastaan. He vaativat ainoastaan 4 markkaa 50 penniä 
10 tuntisesta päivästä. Tätä vaatimusta vastaan nousi 
koko täkäläinen porvarikopla. He asettivat sulkuja toi
silla työmailla toimeen taistelevien turmioksi ja värväi- 
livät rikkureita ja lakkopettureita avukseen ja niin ta
voin murtivat heikon järjestön. Kaupungin töiden 
johtajat kunnostautuivat erinomaisesti painaessaan alas 
kunnan yhteisillä varoilla rakennettavien laitosten, ku-
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ten yhteiskoulun ja kansakoulurakennuksen työläisten 
oikeudettuja vaatimuksia.

Muitakin pienempiä yhteentörmäyksiä on sattunut 
silloin tällöin, kuten sahateollisuus työläisten ja heidän 
työnantajiensa välille, mutta ne eivät ole olleet vaka
vampaa laatua. Toisissa niistä on työväestö voittanut 
vaatimuksensa kokonaan ja toisissa osaksi.

Yhdistyksen jäsenet ovat olleet jo pitemmän aikaa
kin, mutta varsinkin suurlakon perästä ahkerasti vuo
rovaikutuksessa naapuriraatajien kanssa. Ajatusten 
vaihdon tulkitsemisen ja tiedon halun tyydyttämisen 
edistämiseksi alettiin jo edellisellä vuodella herätettyä 
kysymystä, oman paikallisen äänenkannattajan aikaan 
saannista keskustella kuluvan vuoden alkupuolella. 
Nämä keskustelut herättivät vastakaikua ympäristön 
järjestyneen työväen puolelta, johtaen usean kokouk
sen pitoon, joista oli tuloksena päätös, että paikkakun
nalle perustetaan sosialidemokratinen sanomalehti. 
Sittemmin annettiin sille nimeksi „ Kansan Ääni “. Tätä 
kustantamaan ja kirjapainoa sille hommaamaan perus
tettiin osuuskunta, nimeltä «Osuuskunta Saimaa r. l.“ 
Kuinka lehti, joka seuraavan vuoden alussa sai oman 
kirjapainonsa, tulee täyttämään niitä vaatimuksia joita 
siltä toivottiin, on vielä aikaista sanoa. Kirjapaino 
tuli maksamaan osuuskunnalle lähes 25,000 markkaa, 
joten sen täydelliseksi isännäksi pääsemiseen mentäessä 
on vielä monta kovaa koetettavana. Ei nimittäin 
osuuskunnan jäsenillä ole pullistuneita vatsoja, eikä 
niitä seuraavia rahalompakoita, kuin heidän aikansa 
on kulunut toisille senlaisia värkätessä. Muutoin näyt
tää, kuin homma olisi ollut ennenaikaista. Työläisiä 
on nimittäin kovin suuri luku vielä porvarilehtiä tuke
massa, ja toisia sellaisia jotka välinpitämättömänä sei
sovat syrjässä.

Kumminkin ne vaikeudet, jotka nykyäänkin ovat 
vielä koetettavana varmasti tulemme voittamaan, kun
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vaan turvaudumme lujemmin omaan voimaamme he
rättäen ja kasvattaen samalla veljiämme ja sisariamme 
tuntemaan työväen luokan todellisen aseman.

Vuosi 1908,
kuluu yleensä rauhallisesti. Ammatillisen liikkeen alalla 
on ollut huomattavissa taantumusta. Ripeämpää toi
mintaa on osoittanut rauta- ja metalliammattiosasto, 
johon lienee vaikuttanut osaltaan Suomen metalliherrain 
yritys, kerrassaan murtaa ammatillinen työväenliike sillä 
työalalla Metallityönsulkulaisten avustamiseen toimi 
täkäläinen osasto vilkkaasti rahoja kokoon. Sulku ei 
käsittänyt Lappeenrannan metallityöläisiä.

Maalarit joutuivat myöskin sotajalalle mestariensa 
kanssa palkkauskysymyksessä ja onnistuivatkin lakon 
avulla taivuttaa muut työnantajat paitsi yhden, joka 
rikkuri ja petturijoukon avulla voi pitää liikettänsä 
kunnossa.

Vuoden kuluessa on ollut huomattavissa luokka- 
tunteen herääminen yhdistyksen jäsenten keskuudessa 
ilahuttavassa määrässä. Luokkarajat selvenevät selve- 
nemistään.

Agitatsioni työ, jota on järjestynyt työväki tarkem
man agitatsionin aikaan saamiseksi jo edellisellä vuo
della naapurimme Lappeenkunnan kunnallisjärjestön 
toimesta ja suureksi osaksi sen ja muiden naapuri
kuntien järjestöjen avulla kustantanut, on ollut kesä
lomaa lukuunottamatta aina käynnissä.

Vuosi 1909,
joka nyt on kulumassa viimeistä puoliskoaan, antaa 
yhdistykselle ilon nähdä nousevan sukupolven otta
massa osaa yhteistyöhön. Nuoriso on perustanut osas
tonsa ja uhkaa kohottaa sosialidemokratian lippua 
korkealle.
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Nuorukaiset, jopa neitosetkin kilpailevat saadakseen 
säilytetyksi terveen ruumiin, jossa ainoastaan voipi olla 
terve sielukin. Perustivat näet voimistelu- ja urheilu
seura »Vesan*1.

Ettei nuorukaisten toiminta, joka on perintö edelli
seltä vuodelta, ole ollut huvin ja leikin vuoksi vireillä, 
todistaa heidän useasti antamat onnistuneet ja kauniit 
voimistelu- ja urheilunäytöksensä. Tänä kesänä toi
meenpantu koko maata käsittävä urheilujuhla maratoni- 
juoksuineen, on siitä tuoreimpana esimerkkinä.

Lapset ovat myöskin toiminnassa. He perustivat 
»Ihanneliiton**, johon on liittynyt yli 200 jäsentä. Vuosi 
näyttää siis lupaavalta tulevaisuuteen nähden.

Yhdistyksen toiminnan mukana, melkeinpä perusta
misesta lähtien kulkeutunut ja aina tuonnemmaksi 
lykätty sairaus- ja hautausapukassan perustaminen, josta 
on jo ennen mainittu, meni viimeinkin tänä vuotena 
päätökseen. Edellisenä vuotena oli taaskin valittu väli
aikainen toimikunta joka kuluvalla vuodella esitti vah
vistetut säännöt, järjestyksessä kolmannet, yhdistyksen 
»Sairaus- ja hautausapukassalle** toukokuussa. Samassa 
kokouksessa valittiin vakinainen johtokunta. Ja täten 
siis vihdoinkin kassa alkoi toimintapäivänsä 1 päivänä 
kesäkuuta, saaden aikoinaan sitä varten kootun raha- 
erän, yli 500 markkaa yhdistykseltä pohjarahaksi. Kau
pungin valtuustokin, joka näyttää tahtovan selvittää 
luokkarajoja, kieltämällä yhdistykseltä taaskin kanna
tuksen anniskeluyhtiön voittovaroista, lupasi kummin
kin luovuttaa sairaus- ja hautausapukassalle 1,000 
markkaa.



IV. Valistuksen ohjat.

Työväenyhdistyksdllä on sen perustamisesta lähtien 
ollut huvitoimikunta, joka on erinomaisella innolla ja 
uhrautuvaisuudella työskennellyt valistustyön hyväksi. 
Tämä on ainoa toimikunta yhdistyksellä, joka on vä
symättömällä kestävyydellä jatkanut tehtäväänsä, saa
matta tahi odottamattakaan minkään laista palkkaa.

Tällä 15 vuotisella toiminta-ajalla ovat huomatta- 
vimpina huvitoimikunnan johtajina olleet: rautatien 
virkamies Martin, työmies Vertanen, rautatien virkamies 
J. Melart ja kirjansitoja K. A. Halme. Huomattavam
pina jäseninä siinä ovat olleet, Fiina Saarelainen, yli 
10vuotta, Antti Saarelainen, melkein kokoajan, Heikki 
Torvinen, yli 10 vuotta, neiti Anni Parkkinen, lähes 
10 vuotta. Alle 10 vuotta ovat olleet: neiti Makkonen 
fnyk. rouva Pelkonen) neiti Sokura, (nyk rouva Holo
painen) V. Pelkonen j. n. e.

Laulukunta on myöskin ollut toimessa melkein 
alusta alkaen, kohottaen laulutaidetta paikkakunnalla 
kiitettävällä tarmolla ja kestävyydellä. Huomattavim- 
pina johtajina laulukunnassa ovat olleet: lukkari 1. Ke
tonen, rautatien virkamies J. Melart, ja kapellimestari 
J. B. Lundelin. Todistuksena ' laulukunnan ahkerasta 
työstä ovat ne lukemattomat nautintohetket joita yleisö 
ja yhdistyksen jäsenet ovat olleet eritilaisuuksissa saa
maan. Lukuisat palkinnot laulukilpailuista ovat ulko
naisina näkyvinä todisteina. Fiina Saarelainen on ol
lut laulukunnan jäsenenä alusta alkaen koko ajan ja 
Antti Saarelainen alusta alkaen melkein koko ajan.
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Torvisoittokunta on ollut yhdistyksellä noin 10 
vuoden ajan, kohottaen soittotaidetta välistä tyydyttä
vään määräänkin, riippuen kunakin aikana johtajaky- 
vystä. Etevimpiä soittokunnan johtajia ovat olleet, 
tohtajat Mäntynen, Lunden, Pietikäinen ja Nyman. 
Nymannin johdolla on soittokunta saavuttanut parhaat 
julokset. Nyman on nykyäänkin johtajana.

Järjestysvaliokunta on toiminut koko aikajakson 
yhdistyksen ja yleisön tyytyväisyydeksi, sekä huvitilai
suuksissa, kokouksissa, retkillä, että viimeaikoina joka 
ilta työväen talolla.

Näyttelyseura on huvitoimikunnan rinnalla toiminut 
parin vuoden ajan. Tämä on perustettu näytelmätai- 
tcen kohottamiseksi, mutta kuin ei ole yhdistyksen ta
loudellinen asema sellaisessa kunnossa, että se voisi 
kustantaa taiteellisen johtajan, niin ei näyttelyseura ole 
saanut suurempaa tunnustusta. Huomattavin johtaja 
siinä on ollut neiti Anni Parkkinen.

Oppikursseja on hommattu, milloin vaan siihen on 
varallisuuden puolesta kyetty. Se on supistunut kum
minkin alkeisopetukseen, kirjoituksen, laskennon, maan
tieteen, Suomenhistorian, lukutaidon ja kirjanpidon 
alalle. Sosialidemokratisia oppikursseja ei ole koskaan 
pidetty, vaikka siitä on joskus puhetta ollut.

Juttutupa, joka muodostui puheseurasta, ei ole 
päässyt koskaan oikeaan vauhtiinsa.

Nykyään on muodostumaisillaan työväenyhdistyksen 
säästökassa.

Kaikissa puoluekokouksissa on yhdistys ollut edus
tettuna. Nyt kumminkin tulevassa Kotkan kokouksessa 
ei ole siihen tilaisuutta uusien järjestyssääntöjen takia 
kun yhdistyksen jäsenluku ei nouse viiteen sataan.

Kuten tästä lyhyestä kertomuksesta käy selville on 
yhdistys koettanut parhaansa mukaan tehdä vaivaloista 
raivaustyötä sosialidemokratisella vainiolla. Jos se ei 
tässä toimessa ole aina osannut parhaaseen maaliin,

4
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niin ovat siinä ainakin osaksi olleet pakottavat syyn- 
säkin. Paikkakunta on siksi pikkuinen ettei tänne ole 
pitemmäksi aikaa koskaan sattunut pysähtymään la
veampi tietoisia henkilöitä, joiden vaikutuksen kautta 
oltaisiin voitu aina pysyä aikamme tasalla. Omat vä
häiset voimamme ovat olleet aina kylläkin käytettävänä 
toistemme kasvattamisessa.

Kuin lisäksi otetaan huomioon vielä sekin kohta 
asiassa, että pikkukaupungeissa yleensä, joista ei Lap
peenranta ole poikkeus, tulee työläisjoukko melkeimpä 
joka päivä likeiseen kosketukseen yläluokkalaisen por
variston kanssa ja kuten tiedetään, pikkukaupunkien 
porvaristo on ikäänkuin suvaitsevampaa väkeä kun 
suurkaupunkien pöyhkeilevä yläluokka, niin näin ollen 
tämä pikkukaupunkilaisporvaristo, samalla kuin se su
vaitsevaisuudellaan hankkii itselleen kansanvaltaisemman 
nimen suurkaupunkilaisiin verraten, himmentää se sa
malla todellisten luokkarajojen jyrkkää eroa ja tällä 
tavalla vaikuttaa hidastuttavasti pikkupaikkakuntien 
köyhälistöjoukon kehitykseen sosialidemokratisella poh
jalla. Tätä painajaista kai voinevat aniharvat muual
lakaan pikkukaupungissa olevat sosialidemokratiset ryh
mät välttää.

Lappeenrannassa elokuun 26 päivänä 1909.



Liite.

Työväenyhdistyksen johtokunnat 15 vuoden ajalla.
Alussa tosin on jo ensimäisen vuoden johtokunta, 

sekä puheenjohtajat siltä ajalta jolloin siinä toimessa 
olivat maisterimiehet, mutta siitä huolimatta kokonai
suuden vuoksi julkaistaan nekin tässä uudestaan.

Vuotena 1893, oli yhdistyksen perustamista varten 
väliaikaisen toimikunnan puheenjohtajana, maisteri C. 
G. Svahn, kirjurina, faktori J. V. Marttinen, jäseninä, 
kamreeri Joel Roos, puuseppä K. J. Holmberg ja kir
vesmies D. Malberg.

Sittemmin ensimäisessä vakinaisessa johtokunnassa, 
oli puheenjohtajana maisteri C. G. Svan, varapuh. 
joht. insinööri A. Hannikainen, jäseninä työmies 
A. Suikka, tehtailija M. Rynén, puuseppä K. J. Holm
berg, kelloseppä 1. Hellström, opettaja A. Korjonen ja 
faktori J. V. Marttinen kirjurina.

Vuonna 1894, puheenjohtajana, maisteri C G. Svahn, 
varapuh. joht. opettaja A. Korjonen, jäseninä puuseppä
K. J. Holmberg, työmies A. Suikka, kelloseppä I. 
Hellström, kirvesmies D. Malmberg, lukkari I. Ketonen, 
vankilanopettaja A. Lindh ja faktori J. V. Marttinen 
kirjurina.

Vuonna 1895, puheenjohtajana, maisteri C. G. Svahn, 
varapuh. joht. opettaja K. Oittinen, jäseninä leipuri H. 
Miettinen, urkujentallaja A. Suikka, lukkari I. Ketonen, 
puuseppä K. J. Holmberg, kelloseppä I. Hellström, 
vankilanopettaja A. Lindh ja poliisi O. Vanhanen.

Vuonna 1896, puheenjohtajana, rehtori Holmström,
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varapuh. joht. tohtori K. A. Hällström, jäseninä, mais
teri C. G. Svahn, opettaja A. Lindh, leipuri H. Miet
tinen, puuseppä K. J. Holmberg, urkujen tallaaja A. 
Suikka ja torikauppias A. Hyvönen sekä maisteri A. 
Th. Sahlgren kirjurina.

Vuonna 1897, puheenjohtajana, tohtori K. A. Häll 
ström, varapuh. joht. rehtori Holmström, jäseninä, työ
mies A. Hyvönen, kivityörnies A. Saarelainen, leipuri 
H. Miettinen, urkujentallaaja A. Suikka, puuseppä K. 
J. Holmberg, maisteri C. G. Svahn ja kamreeri Auk. J. 
E. Gestrin kirjurina. Varapuheenjohtaja Holmströmin 
siirryttyä pois paikkakunnalta, valittiin hänen tilalleen 
rehtori F. Norgberg.

Vuonna 1898, puheenjohtajana, tohtori K. A. Häll
ström, varapuh. joht. maisteri C. G. Svahn, jäseninä, 
kivityörnies A. Saarelainen, leipuri H. Miettinen, puu
seppä K. J. Holmberg, opettaja K. Oittinen, torikaup
pias A. Hyvönen, rautat. kirj. J. Melart ja kamreeri 
Auk. J. E. Gestrin kirjurina.

Vuonna 1899, puheenjohtajana, tohtori K. A. Häll
ström, varapuh. joht. puuseppä K. J. Holmberg, jäse
ninä, rautat. kirj. J. Melart, torikaupp. A. Hyvönen, 
kivityörnies A. Saarelainen, työmies H. Torvinen, lei
puri H. Miettinen, opettaja K. Parola ja kamreeri Auk. 
J. E. Gestrin kirjurina.

Vuonna 1900, puheenjohtajana, opettaja A. Lindh, 
varapuh. joht. maisteri O. H. Moisio, jäseninä, puu
seppä K. J. Holmberg, rautat. kirj. J. Melart, torikaup
pias A. Hyvönen, kivityörnies A. Saarelainen, kirves
mies D. Malmberg, lukkari I. Ketonen ja työmies H. 
Torvinen, joista 1. Ketonen kirjurina.

Vuonna 1901, puheenjohtajana, opettaja A. Lindh, 
varapuh. joht. rautat. kirj. J. Melart, jäseninä, A. Hy
vönen, H. Torvinen, D. Malmberg, H. Miettinen, I. 
Hellström, K. J. Holmberg ja I. Ketonen kirjurina.
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Vuonna 1902, puheenjohtajana, torikauppias A. 
Hyvönen, varapuh. joht. puuseppä K. J. Holmberg, 
jäseninä, A. Saarelainen, D. Malmberg, räätäri E. Ket
tunen, muurari A. Mustapää, rak. mestari J. Nissinen, 
kivityömies D. Pykäläinen ja I. Ketonen kirjurina.

Vuonna 1903, puheenjohtajana, puuseppä K. J. 
Holmberg, varapuh. joht. kivityömies D. Pykäläinen, 
jäseninä, vankilantyönvalvoja A. J. Pesonen, D. Malm- 
derg, E. Kettunen, kirvesmies J. Korhonen, H. Karja
lainen, A. Hyvönen, ja muurari A. Lyytikäinen kirjurina.

Vuonna 1904, puheenjohtajana, vankilantyönvalvoja 
Aukusti Nieminen alkuvuodella ja K. A. Helander lop
puvuodella, varapuh. joht. D. Pykäläinen, jäseninä, 
K. A. Helander, H. Karjalainen, J. H. Torvinen, J. E. 
Uimonen, A. Saarelainen, A. Hyvönen ja A. Lyytikäi
nen kirjurina.

Vuonna 1905, puheenjohtajana: kirjansitoja K. A. 
Helander, varapuh. joht. D. Pykäläinen, jäseninä, J. E. 
Uimonen, Sarnetzky, Särkkä, Maria Nyman, D. Malm
berg, K. J. Holmberg ja A. Hyvönen.

Vuonna 1906, puheenjohtajana, kirjansitoja K. A. 
Helander, varapuh. joht. Aukust Nieminen, jäseninä, 
D. Malmberg, J. E. Uimonen, J. Sarnetzky, A. Lyyti
käinen, K. Frestadius, D. Pykäläinen, K. J. Holmberg.

Vuonna 1907, puheenjohtajana, Aukust Nieminen, 
varapuh. joht. kirjansitoja K. A. Halme, (Helander) jä
seninä, posteljooni J. E. Uimonen, K. J. Holmberg, 
tullivahtimestari J. Puhtimäki, neiti Emma Kiiha, työ
mies A. Auvinen, Fiina Saarelainen ja työmies K. Pöy
hönen, joista Puhtimäki kirjurina ja hänen johtokun
nasta erottuaan valittiin tilalle Otto Niinipuro.

Vuonna 1908, puheenjohtajana, kunnallisjärjestön 
sihteeri A. E. Kokkola, ja hänen poistuttuaan Antti 
Hallikainen, varapuh. joht. puuseppä Antti Hallikainen, 
sitte A. J. Pesonen, jäseninä, Aukusti Nieminen, J. E. 
Uimonen, A. Auvinen, Väinö Hupli, Fiina Saarelainen,
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Sauli Korhonen ja K. J. Holmberg, joista Aukusti 
Nieminen kirjurina.

Vuonna 1909, puheenjohtajana, A. Hallikainen, va- 
rapuh. joht. A. J. Pesonen, jäseninä, A. Nieminen, K. 
Frestadius, H. Hiltunen, J.E. Uimonen, Ville Karjalainen, 
Fiina Saarelainen ja O. A. Paappancn kirjurina.

Työväenyhdistyksen omaisuus oli 1 p. tammik. 
1909 Srnk. 62,299:45.

Velat 30,000.
Netto 32,299:45.

Oikaisu: Teksti otsikossa on virheellisesti 1894— 
1909, pitää olla: 1893—1909.
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