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Edistys- ja sivistysriennot alkavat maassamme 
vasta viime vuosisadan loppupuolella.

Vuosien 1870 ja 1880 välillä herää innostus tiedon 
ja valon lähteiden ympärillä. Kaikkialla astuu sivis
tys, varsinaisen kansan keskuudessa, ensi askeleitaan.

Erilaisia yhdistyksiä ja seuroja perustetaan. Muit
ten muassa perustettiin Turkuun v. 1874 Tehdastyö- 
miesten yhdistys. Tämä oli nähtävästi ai’ottu pitä
mään huolta työväestön henkisestä puolesta, koska 
se yllä piti kirjastoa ja lukusalia. Toimeenpani esi
telmiä suomeksi ja ruotsiksi. Myöskin oli yhdistyk
sellä hyvä sekakööri, joka useasti esiintyi, antamalla 
laulajaisia ja konsertteja.

Tämä olikin ensimäinen alku Työväenyhdistyksen 
perustamiseen Turussa, sillä kun Tehdastyömiesten yh
distys taloudellisista syistä sittemmin lakkasi, niin pian 
jälkeenpäin heräsi ajatus Työväenyhdistyksen perusta
miseen. Vuoden 1886 loppupuolella ollaan jo ahkerassa 
puuhassa perustettavan yhdistyksen sääntöjen kanssa. 
Asiaan innostuneiden toimesta hommataan kokouksia, 
joissa säännöt hyväksytään ja päätetään listoilla ke
rätä sellaisten henkilöiden nimiä, jotka ovat halukkaita 
yhtymään yhdistyksen jäseneksi. Vahvistusta sään
nöille hakemaan valtuutettiin ruununvouti E. Vester- 
ling.

Säännöt saivat sitte Senaatin vahvistuksen helmik. 
25 p:vä 1887.

Sisällykseltään olivat ne seuraavanlaiset:
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,,Säännöt Turun Työväen-yhdistykselle.
1 §.

Turun Työväenyhdistyksen tarkoituksena on jäse
niensä aineellinen ja henkinen edistyminen.

2 §.
Yhdistyksen toimena on:
1) perustaa lukusali, sanoma- ja muuta hyödyttä

vää kirjallisuutta varten;
2) varallisuuden myöntäessä toimeenpanna tarkoi

tuksenmukaisia luentoja;
3) esitelmäin ja jalostuttavain huvien, soitannon, 

laulun ja lausunnon kautta valmistaa jäsenilleen vir
kistävää ajanviettoa;

4) edistää säästö-, eläke- ja sairaskassoja, ravinto- 
yhdistyksiä y. m., joka saattaa olla tueksi ja turvaksi 
työväen elämälle;

5) koota ja kartuttaa varoja oman huoneen rakenta
mista varten.

3 §.
Jäseniksi yhdistykseen ovat oikeutetut pääsemään 

kaikki hyvämaineiset kansalaiset ei ainoastaan paik
kakunnasta, vaan sen ulkopuoleltakin;

Jäseneksi pyrkimisen ilmoitus on tehtävä suulli
sesti tahi kirjallisesti yhdistyksen varsinaisessa ko
kouksessa tahi jonkun johtokunnan jäsenen luona.

4 §.
Ilmoitusmaksua suoritetaan viisikymmentä (50) 

penniä ja, jäsenilmoituksen hyväksyttyä, pääsymak
sua yksi (1) markka viisikymmentä (50) penniä.

Jäsenmaksua suoritetaan vähintäin yksi (1) markka 
miesjäseniltä ja viisikymmentä (50) penniä naisjäse
niltä kultakin vuosineljännekseltä; kuitenkin voip 
maksun suorittaa useammaltakin vuosineljännekseltä 
yhfaikaa. Joka kerrassaan maksaa viisikymmentä (50' 
markkaa on yhdistyksen vapaajäsen.
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5 §.

Jäsen, joka ilman hyväksyttyä syytä on kaksi vuo
sineljännestä jättänyt jäsenmaksun suorittamatta, 
eroitetaan yhdistyksestä, mutta voipi taas siihen päästä 
uuden jäsenmaksun suorittamalla. Jäsenoikeutensa 
menettäneen jäsenen sisäänmaksut jäävät yhdistyksen 
kassan hyväksi.

6 §.

Yhdistystä hallitsee johtokunta, johon kuuluu kym
menen jäsentä, valitut yhdistyksen vuosikokouksessa. 
Jäsenet keskuudessaan valitsevat esimiehen ja varaesi
miehen. Vähintään puolet johtokunnan jäsenistä pitää 
olla työmiehiä tahi työnjohtajia, joista taas vähintään 
kolmen jäsenen täytyy olla varsinaisia työmiehiä.

7 §.

Johtokunta on päätösvaltainen esimiehen tahi vara
esimiehen ja viiden jäsenen saapuvilla ollessa. Kun 
äänestäissä yhtä monta ääntä on annettu kummaltakin 
puolelta, ratkaisee esimiehen ääni.

8 §.

Johtokunnan tulee:
1) hoitaa yhdistyksen asioita ja taloutta sekä vuo

sittain antaa kertomus sen toimesta;
2) asettaa sihteeri, rahanvartija ja kirjastonhoitaja;
3) valita puolet juhlatoimikunnan jäsenistä, jotka 

sitten määräävät ne toiset;
4) valita järjestysvaliokunta.

9 §.

Sihteerin tulee yhdistyksen ja johtokunnan kokouk
sissa lyhyesti ja selvästi kirjoittaa pöytäkirja, sisään-
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kirjoittaa se kantakirjaan ja hoitaa yhdistyksen kirje- 
vaihtoa, vuotuista, johtokunnan määräämää palkkaa 
vastaan.

10 §.

Rahanvartija, jonka on toimeensa astuessaan johto
kunnalle annettava hyväksytty ylöskantotakaus, on 
velvollinen:

1) ylöskantamaan yhdistyksen tulot sekä maksa
maan johtokunnan hyväksymät maksettavat;

2) käyttämään säännöllistä kirjanpitoa ja, 17 § mu
kaan, tekemään tiliä kassan rahavaroista;

3) johtokunnalle, sen milloin hyvänsä vaatiessa, te
kemään tilin kassasta;

4) huoltamaan sitä, että kassassa olevia varoja 
edullisimmalla tavalla kartutetaan.

11 §.

Kirjastonhoitajan velvollisuus on huolellisesti hoi
taa yhdistyksen kirjakokoelmaa ja arkistoa, sekä tehdä 
viikkokokoukseen kertomus kirjaston käyttämisestä.

12 §.

Juhlatoimikunnan, johon kuuluu kahdeksan jäsentä, 
velvollisuus on, voimiensa mukaan, jalostuttavien hu
vien toimeenpanemisella elähyttää ja virkistää henkistä 
elämää yhdistyksessä.

13 §.

Järjestysvaliokunnan muodostavat kaksitoista hen
kilöä yhdistyksen jäsenistä, ollen valiokunta päätös
valtainen kuudella jäsenellä. Tarpeen vaatiessa kut
suu valiokunta avukseen yhdistyksen jäseniä.

Valiokunnan tehtävänä on:
1) tutkia ja johtokunnan ratkaistavaksi esittää ky

symykset yhdistykseen pyrkimisestä ja
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2) valvoa järjestystä ja siivoa käytöstä yhdistyk
sen kokouksissa ja juhlatiloissa sekä poistaa kokouk
sista ja juhlatilaisuuksista rauhan ja yleisen järjestyk
sen häiritsijöitä.

14 §.

Ennen maaliskuun 10 päivää vuosittain kokoontuu 
yhdistys vuosikokoukseen; muutoin kerran kuukau
dessa tahi useammin, jos tarve vaatii. Näissä kokouk
sissa valitaan puheenjohtaja kerraksi.

Kokouksista ilmoittaa johtokunnan esimies kaupun
gin suomalaisissa ja ruotsalaisissa sanomalehdissä, jol
loin on erittäin mainittava, jos joku keskustelun alai
seksi joutuvista asioista on suuremmasta arvosta, tahi 
muutoin tärkeämpää laatua.

15 §.

Maan molemmilla kielillä saapi puhetta käyttää yh
distyksen kokouksissa, joissa suomenkieli yksin tulee 
olemaan pöytäkirjan kielenä. Puheita ei käännetä.

16 §.

Vuosikokouksessa:
1) valitaan viisi johtokunnan jäsentä ensi kerran ar

van kautta ja sitte vuorossa eroavien sijaan, joita kui
tenkin voidaan uudelleen valita;

2) valitaan kolme tilintutkijaa ja kaksi tilintutkijain 
sijaista juoksevan vuoden tilien tarkastamista varten;

3) annetaan selvänteko yhdistyksen vaikutustoi- 
mesta menneenä kalenterivuotena;

4) julkiluetaan tilintutkijain kertomus edellisen vuo
den tililaskujen tarkastuksesta, sekä

5) päätetään tilinpäästöstä johtokunnalle.

17 §.

Vaalit toimitetaan suljetuilla lipuilla. Epäselvä vaa
lilippu tahi sellainen, johon on kirjoitettu yhdistykseen 
kuulumatoin henkilö, on kelpaamatoin.
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18 §.

Kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä tulee jokaisen 
itsensä antaa vaalisetelinsä; ja saakoon johtokunta 
niissä osaa ottaa, paitsi tilintutkijain ja heidän sijais
tensa vaalissa.

19 §.

Kuukauskokouksissa keskustellaan yhdistystä kos
kevista asioista, ja sen ohessa, jos on mahdollista, pi
detään esitelmiä, toimitetaan laulua, soitantoa, y. m.

20 §.

Ennenkuin yhdistyksen päätös käypi täytäntöön, 
on, jolFei eri tapausta varten toisin määrätä, pöytäkirja 
siitä lähinnäseuraavassa kokouksessa julkiluettava ja 
hyväksyttävä.

21 §.

Vähintäin kuukautta ennen vuosikokousta valitsee 
yhdistys julki-äänestyksellä viisitoista johtokunnan jä
sen-ehdokasta sekä yhdeksän tilintutkijän ehdokasta.

Ennen vaalia on luettelo näistä ehdokkaista pidet
tävä näkyvillä yhdistyksen huoneissa.

22 §.

Johtokunnan ja yhdistyksen jäsenten välilliset rii
taisuudet ratkaistaan sovinto-oikeudella (kompromis
silla).

23 §.

Ehdoituksia muutokseksi tahi lisäykseksi näihin 
sääntöihin, ynnä kysymyksiä yhdistyksen hajoittami-
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sesta ja sen omaisuuden käyttämisestä otetaan keskus- 
telunalaisiksi ainoastaan vuosikokouksissa, ja ovat sel
laiset ehdoitukset annettavat yhdistyksen johtokun
nalle viimeistään kolme kuukautta ennen vuosikokousta 
sekä ynnä johtokunnan lausunnon kanssa ainakin kuu
kautta ennen kokousta yhdistyksen huoneeseen esille 
pantavat.

Edellä olevassa kohdassa mainituita asioita päätet
täessä pitää kokouksessa läsnä olevista yhdistyksen 
jäsenistä vähintäin kaksi kolmatta-osaa yhdistyä pää
tökseen, ennenkuin sitä saatetaan pysyväisenä pitää; 
ja älkööt muutokset tahi lisäykset näissä säännöissä 
joutuko noudatettaviksi ennenkuin niille Hänen Keisa
rillisen Majesteettinsa lupa on asianomaisessa järjes
tyksessä hankittu.»

Näitten sääntöjen perusteella pidetään sitte valmis
tava kokous Lyseon voimistelusalissa toukokuun 30 
p:nä 1887. Kokouksen avasi hra F. Westerling, ilmot- 
taen samalla, että kokouksen pitäminen oli sattuneista 
syistä myöhästynyt. Kokoukselle puheenjohtajaksi 
valittiin hra F. Westerling ja sihteeriksi hra A. Nyyssö
nen.

Kun ensin oli luettu niiden henkilöjen nimet, jotka 
olivat kirjoittaneet nimensä jäsen-listoille, niin ryhdyt
tiin valitsemaan jäseniä johtokuntaan, joiksi tulivat:

Lakitieteenkanditaatti K. Vehanen, ruununvouti F. 
Westerling, rakentaja K. G. Grönlund, räätäli R. Jans
son, kultaseppä V. Pettersson, levyseppä A. Bärman, 
kaivertaja V. Nordlund, faktori J. H. Forsström, ko
neenkäyttäjä S. Kokki ja kirjapainonjohtaja J. B. 
Lantto.

Näin oli yhdistyksen toiminta alkanut ja sen varsi
naiseksi perustamispäiväksi on siis katsottava touko
kuun 30 p:vä 1887.

Ennenkuin lähdemme tarkastamaan yhdistyksen 
toimintaa, niin lienee paikallaan tutkia niitä syitä, joit
ten takia yhdistys perustettiin.

Tässä kohdin on ehkä sopivin ja asiallisin, eräs sen
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aikainen lausunto, jonka on laatinut muuan perustamis- 
hommassa mukana ollut. Lausunto kuuluu seuraavasti:

Nykyaikana on jo työväenkysymys kaikissa suu
rissa sivistysmaissa joutumaisillaan kaikkien muiden 
parannusta tarkoittavien kysymysten etupäähän. Sillä 
se on kysymys, joka syvimmästi koskee kansan alinta 
kerrosta. Työväen kysymys on pyrintö, joka tahtoo 
nostaa työväestöä parempaan asemaan henkisessä ja 
aineellisessa suhteessa; sen tarkoitus on kaikessa val
voa työkansan etuja ja oikeutettuja vaatimuksia, joita 
suurten pääomain omistajat halveksivat. Lyhyesti sa
noen työväenyhdistyksen tarkoituksena on koettaa 
saada työmiestäkin korkeammalle kehityskannalle, 
korkeampaan sivistykseen ja tyhjäksi tehdä tuo orjuut
tava side, joka on olemassa työntekijäin, teettäjäin ja 
pääomain omistajani välillä. Myöskin meidän maas
samme etäisestä asemastaan huolimatta ovat nuot sa
mat pyrinnöt herättäneet yhä suurempaa huomiota. 
Työväestön huono tila on antanut jo aihetta ja tulee 
vieläkin antamaan aihetta moniin huomiota ansaitse
viin korjauksiin ja parannuksiin maassamme. Nämät 
parannuspuuhat ovatkin jo osaksi vaikuttaneet sen, 
että työväestö yhä enemmän on tullut itsetietoiseksi, 
on oivaltanut asemansa tärkeyden yhteiskunnassa ja 
huomannut, että sen tila rodellakin kaipaa korjauksia 
ja muutoksia parempaan päin. Mutta samalla on työ
väestömme oivaltanut, ettei kylläksi tehokkaita paran- 
nuspuuhia voida aikaan saada, jos ei työväestö itse 
rupea etujaan valvomaan, itse ryhdy korjaustoimiin. 
Tämän todistaa sekin seikka, että useampia työväen» 
yhdistyksiä on viime aikoina maassamme syntynyt ja 
että niihin on jäseniä lukuisasti yhtynyt. Tämä onkin 
välttämätöintä, sillä yhdistysmuoto se on, joka todel
lakin voi olevissa oloissa saada aikaan sellaisia muu
toksia, joita yksilöt eivät milloinkaan aikaan saisi, jos 
erillään työskentelisivät. Mutta ennenkuin yhdistys
kään voi suuria vaikuttaa on ehtona, että siihen yhtyy 
voimia lukuisasti kaikista kansanluokista ja että siinä 
vallitsee yksimielisyys ja keskinäinen suvaitsevaisuus.
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Ja mikäli yksimielisyyttä ja keskinäistä suvaitsevai
suutta on olemassa jäsenien kesken, sikäli voivat hei
dän yhdistetyt voimansakin vaikuttaa parempaan päin.

Työväestömme olot eivät yleensä tänä vuonna ole 
olleet juuri epäedulliset; suurempaa työn puutettakaan 
ei ole ollut ja palkkasuhteet verrattain niinkuin edel
lisinäkin vuosina. Mutta ei sillä sanottu, että työ
väestön tila ja olosuhteet olisivat sillä kannalla, ettei
vät kaipaisi mitään korjausta tai muutosta. Päinvas
toin kaipaa työväestön tila vielä paljon sekä henkisellä, 
että aineellisella ja yhteiskunnallisella alalla; paljon on 
vielä parannuksia tehtävä ennenkuin sen tila on johon
kin määrin saatettu tyydyttävälle kannalle. Millä kan
nalla työväestö yleensä suurissa sivistysmaissa on, 
ovat selvänä todistuksena nuot suuret työnlakot Sak= 
sassa ja Englannissa. Ne ovat olleet vaan seurauksia 
työväestön tyytymättömyydestä asemaansa, mutta 
ovat samalla todistaneet, kuinka vaaralliseksi yhteis
kunnalle työväenkysymys voi tulla. Ne ovat myös 
näyttäneet, että aika on tulemassa, jolloin todellisia 
parannuksia työväen eduksi on pakko tehdä, ja jol
loin sen oikeutettuja vaatimuksia ei saa polkea ja aset
tua niiden suhteen välinpitämättömälle kannalle. Niin 
ovat asiat ulkomailla, mutta eivät ole olleet vaikutta
matta myös meidänkin maahamme, vaan on täälläkin 
ilmaantunut hieman saman suuntaisia merkkejä, jotka 
osoittavat, että täälläkin on työväestöllä vaatimuksia 
ja että ennen pitkää voi täälläkin työväenkysymys 
puhjeta ilmoille täydessä valossa, jos ei ajoissa ryh
dytä yksissä neuvoin miettimään keinoja työväen tilan 
ja aseman kohottamiseksi ja parantamiseksi. Sen täh
den olisi vallan tärkeä, että yleensä kaikista kansan
luokista lukuisasti yhdyttäisi työväen asiaa ajamaan, 
jotta se jo heti alussa tulisi ohjatuksi oikealle suun
nalle. Sillä muuten paremman johdon puutteessa voisi 
itse työväestö kallistaa kysymyksen väärälle suun
nalle ja seurauksena siitä olisi onnettomuus, sekä maal
lemme että kansallemme, koska maamme olot eivät
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vielä ole siksi kehittyneet, että voisivat kestää mul
listuksia sellaisia, kuin ulkomailla on tapahtunut.

Työväenyhdistyksen toimintaan kuuluu likimmästi 
myöskin raittiusliikkeen edistäminen. Sillä juoppous- 
pahe se on, joka suurimmasti rasittaa työtä tekevää 
väestöä ja tuottaa sille kaikenlaista puutosta ja kur= 
juutta. Juoppous saattaa työväestön talouden vallan 
rappiolle ja tekee työmiehet välinpitämättömiksi yleis
ten asiain käsittelyssä. Juuri tässä suhteessa tulisi 
työväenyhdistyksen koettaa hyvän esimerkin ja tot
tumisen kautta taivuttaa jäseniään tuntemaan väki- 
juomain turmiollista vaikutusta ja saada heidät hal
veksimaan niitä.«

Siinä sanat, jotka alkuvuosien toiminnan kanssa jo
tenkin pitävät yhtä. Miksikään puolueyhdistykseksi 
ei siis yhdistystämme silloin ajateltu, eipä kielelliseltä- 
kään kannalta katsottuna, koska ensimäiset säännöt 
painatettiin suomen ja ruotsinkielisinä. Ja kuten niistä 
näkyy, tuli kokousilmotusten olla suomalaisissa ja 
ruotsalaisissa lehdissä. Puheenvuoroja sai kokouk
sissa käyttää ruotsinkielellä. Luentoja ja esitelmiä oli 
myös ruotsinkielellä, samoin alkeiskursseja ja muuta
mia iltamiakin. Päätarkotus oli siis henkisen kehityk
sen eteenpäin vieminen, sen aikuisissa varsin pimeissä 
oloissa.

Varsinainen toiminta eri vuosina osottaa pääkoh
dissa seuraavaa:

/
1887.

Ensimäinen varsinainen kokous on heinäk. 3 p:nä. 
Tässä tilaisuudessa piti h:ra K. Vehanen esitelmän työ
väenyhdistysten tarkotuksesta. Sen jälkeen hyväk
syttiin johtokunnan ehdotus huoneuston vuokraamia 
sesta, jonka mukaan yhdistyksen huoneusto tuli ole
maan Kristiinankatu N:o 10, raittiusyhdistys Väinölän 
huoneustossa. Täältä oli saatu kolme huonetta läm
pöineen, sekä eri sopimuksen mukaan oikeus käyttää



— 11 —

juhlasalia iltamia ja suurempia kokouksia varten. 
Tästä maksettiin vuokraa 900 mk. vuodessa. Tämän 
yhteydessä mainittakoon, että kauppaneuvos F. Ret- 
tig lahjotti yhdistykselle puolet vuokrasummasta, eli 
450 m:kaa. Samassa kokouksessa päätettiin heti hom
mata huoneustoon myös lukusali. Johtokunnan pää
töksen mukaan tuli lukusaliin seuraavat lehdet: Aura, 
Sanomia Turusta, Turun Lehti, Åbo Tidning, Åbo Un
derrättelser, Uusi Suometar, Walvoja, Teollisuuslehti, 
Matti Meikäläinen, Lounas, Aamulehti, Kaiku, Keski- 
Suomi, Wiipurin Sanomat ja Ruotsista Arbetarebladet. 
Lukusali oli avoinna arki-iltasin k:lo 6—10:teen ja sun
nuntaisin k:lo 9 aam.—10 illalla. Ehdotus soittokunnan 
perustamisesta tehtiin myös tässä ensimäisessä ko
kouksessa, mutta sen hyväksi ei katsottu vielä voita
van tehdä mitään. Elokuun 6 p:nä pidetyssä kokouk
sessa valittiin komitea, jonka toimena oli hankkia 
tilastollisia tietoja kaupungissa olevista säästö*, eläke- 
ja sairaskassoista, sekä missä määrin työväestö näitä 
käyttää. Komitea kuitenkin keskeytti työnsä, syystä, 
kun valtiopäivillä tuli sama kysymys käsiteltäväksi.

Syksyllä asetettiin komitea antamaan lausuntoa 
työväen tapaturmavakuutuslaista.

Kokouksia oli yhdistyksellä kaikkiaan 6. Johto
kunnan kokouksia on ollut 13. Tämä onkin varsin 
huomattava luku tällä ensi puolen vuoden ajalla, 
mutta kaikki alkuvalmistukset vaativat tietysti eri
tyistä laajempaa hommaa. Suurin työ oli huoneus- 
tosta, jonka johdosta oli useita eri ehdotuksia ole
massa.

Ensimäisiä tehtäviä oli myös huvitoimikunnan ja 
järjestysvaliokunnan valitseminen. Nämät ryhtyivät- 
kin heti puuhiin. Paraisille tehtiin huvimatka ja Ku
pittaalla pidettiin kansanhuvit. Syksympänä oli muu
tamia iltamia. Ohjelmien avuksi perustettiin heti ke
sällä laulukunta, jota innolla, ilman mitään palkkiota, 
iohti maisteri J. F. Hagfors.

Syksyllä sattui yhdistykselle ensimäkien suru, sillä 
innokkain toimimies K. Vehanen kuoli lokakuun 2 p:nä.



Hänen haudalleen laskettiin yhdistyksen puolesta sep
pele.

Lahjoina on yhdistys ennen mainitun 450 m:kan li
säksi saanut suomalaisten kansantajuisten luentojen 
pitäjiltä 200 m:kaa rakennusrahaston hyväksi.

Tämän lahjoituksen johdosta lausutaan sen aikui
sissa asiakirjoissa seuraava toivomus: »Pyydämme 
lausua sen toivomuksen, että tuo suomalaisten luen
tojen pitäjien lahjoittama summa pikaisessa tulevai* 
suudessa karttuisi niin suureksi, että Työväenyhdistys 
Turussa jo pian saisi oman muhkean kivikartanon 
asuaksensa*.

Neljännes vuosisataa on kulunut, mutta tuo hyvä 
toivomus ei ole vielä toteutunut. Yritetty on jo täl
läkin hetkellä hartaasti, mutta saammeko pian »oman 
muhkean kivikartanon* se riippuu nyt meistä, joitten 
toteuttamiseksi on jäänyt noiden, jo vainajien lausuma 
toivomus.

Tämän vuoden on puheenjohtajana toiminut F. Ve- 
sterling ja varapuheenjohtana K. Vehanen, joka myös 
toimi osaksi sihteerinä. Sihteerin tointa hoitivat myös 
J. B. Lantto ja A. Nyyssönen. Rahastonhoitajana oli 
R. Jansson.

1888.
Toinen toimintavuosi on hiljainen ja vakava. Alot- 

televaa työtä nähdään joka puolella.
Tammikuun 6 p:nä on kokous, jonka päätöksistä 

selviää, että yhdistyksen tarkotuksena on aikaansaada 
oleviin oloihin jonkinlaisia parannuksia, joskin on sa
malla havaittavissa, että ajanhenki silloin ei voi vielä 
esiintyä vapaammilla aloilla, eikä laajemmissa muo
doissa. Mainitun kokouksen ensimäisenä yleisenä 
asiana on jumalanpalvelus-ajan muuttaminen. Siihen 
aikaan alkoivat nämä toimitukset suomenkielellä aa
mulla k:lo 8 ja iltapäivällä kilo Rs 3. Näihin tahdottiin 
sellaisia muutoksia, että ne alkaisivat k:lo 9 ja k:lo
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y3 4. Tämän ehdotuksen, johon myös sisältyi ruotsa
laisten kirkonmenojen aika samaan tapaan muutettuna, 
hyväksyi kokous ja päätti asian johdosta pyytää kir
konkokousta. Tästä alotteesta on sitten jälkeenpäin 
syntynyt se tapa, jota kirkonmenojen suhteen vieläkin 
noudatetaan, ainakin mitä aamupäivään tulee. Toi
sena tärkeimpänä keskustelukysymyksenä mainitussa 
kokouksessa oli äänivallan laajentamista koskeva ky
symys. Päätettiin että valtiollisissa ja kunnallisissa 
vaaleissa jokaisella olisi äänioikeus ja että korkein 
äänimäärä olisi 10:nen. Tämä koski tietysti ainoas
taan porvarissäätyä ja yksinomaan äänivallan laajem 
tamista miehille. Päätöstä varten valittiin komitea, 
joka sai toimekseen viedä sen Turun kaupungin edus
tajille, valtiopäivillä esittämistä varten.

Helmikuun 19 p:nä pidetyssä kokouksessa keskus
tellaan ensi kerran oman huoneuston aikaansaami
sesta ja päätettiin asiata ryhtyä eteenpäin viemään. 
Valittiin rakennuskomitea, johon tulivat: F. Vester
ling, K. Jansson, V. Pettersson, A. Hellstén, F. Grön
roos, J. Helander, P. Turkki ja K. G. Grönlund.

Maaliskuun 11 p:nä kokoontui yhdistys ensi kerran 
vuosikokoukseen.

Marraskuun 18 p:nä keskustellaan ensi kerran am
mattiyhdistysten perustamisesta. Asia jäi silloin joh
tokunnan pohdittavaksi.

Joulukuun 23 p:nä pidetyssä kokouksessa esitetään 
oman talon piirustukset. Samaisessa kokouksessa 
esiintyi ensi kerran yhdistyksen oma torvisoittokunta.

Yhdistyksen kokouksia on ollut kaikkiaan 7:män ja 
johtokunnan 8:an.

Johtokunnan jäseninä ovat olleet: ruununvouti F. 
Vesterling puheenjohtajana, kansakoulunop. A. Nyys
sönen varap.-johtajana, sekä muina jäseninä kulta- 
seppä V. Pettersson, rakennusmestari K. G. Grönlund, 
räätälimestari R. Jansson, kestikievari J. Mild, kone- 
'■eppä S. Kokki, kaivertaja V. Nordlund, pannumestari 
G. Söderlund ja levyseppä A. Bärman. Sihteerin- 
tointa ovat hoitaneet vuoroon molemmat puheenjohta= 
| . > 4 * ’ * «H» • J ISJt Tpitl W



— 14 —

jät, kunnes vuoden lopussa toimeen vakituisesti, palk
kiota vastaan, valittiin S. Vankka.

Erityisemmin on toiminnasta vielä mainittava seu- 
raavaa:

Kevätpuolella vuotta vuokrasi yhdistys itselleen 
tilavamman huoneuston Erikin- ja Kauppiaskadun kul- 
masta, nyk. Erikinkatu N:o 10, samasta rakennuksesta, 
jossa sittemmin oli Uuden Auran kirjapaino ja joka ra
kennus muutama vuosi sitten sai väistyä pois uuden 
komeamman tieltä. Tähän huoneustoon muutettiin 
kesäkuussa. Vuokraa maksettiin 1,000 mk. vuodessa,

Taloudelliset huolet ovat antaneet erityistä huolta 
johtokunnalle. Tässä on huvitoimikunta kuitenkin ol
lut sille hyvänä apuna, toimien kahdet kansanjuhlat, 
huvimatkan ja muutamia iltamia. Nämä onnistuivat 
niin hyvin, että niistä voitiin voittorahana yhdistyksen 
rahastoon luovuttaa noin 900 mk. Sitäpaitsi oli huvi- 
toimikunta kustantanut 9:sän torvea soittokuntaa var
ten, jonka se myös oli kokoonsaanut innostuneista 
henkilöistä. Torvet maksoivat kaikkiaan, tuontikulujer 
kanssa, 580: 99 mk. Soittokunnan johtajaksi valittiin 
h:ra G. Nyberg, joka palkkiona sai 40 mk. kuukaudessa 
ja oli hän myös samalla palkkiolla velvollinen kirjot
tamaan tarvittavat nuotit. Soittokunnan palkkiona oi 
20 mk. iltamasta.

Laulukuntaan on kuulunut 18 jäs. ja on se hajotuk
sia pitänyt kahdesti viikossa. Johtajana on toiminut 
urkuri Salminen 10 m:kan palkkiolla kuukaudessa.

Lukusali on ollut yhd. jäsenten käytettävänä ja 
on sinne tilattu 12 vuosikertaa eri sanomalehtiä.

Loppupuolella vuotta ryhdyttiin toimimaan arpa
jaisia, jota varten valittiin erityinen toimikunta.

Lahjana oli saatu kaupungin valtuusmiehiltä Smk 
1,000: —

Tilien mukaan jäi säästöjä seuraavalle vuodelle 
615: 13 mk.

Jäsenluku oli vuoden ajalla kaikkiaan 257 henkeä.
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1889.
Tämä vuosi on erikoisen toiminnan ja innostuksen 

vuosi.
Puuhaa ja hyörinää tavataan kaikkialla. Tähän toi

minnan vilkkauteen vaikutti, ehkä hyvin suuressa mää
rin, uuden oman huoneuston homma, sillä sen aikaan
saamiseksi kohdistuvat kaikki ne yhteistyöt, joita eri 
komiteoissa ja toimikunnissa tehtiin. Varojen kartutta
minen rakennusrahastoon, siinä päämäärä, jonka hy
väksi silloin, neljännes vuosisataa sitten tehtiin innolla 
työtä ja vielä tälläkin hetkellä, jolloin toiset henkilöt 
ovat toimissa, jolloin työväestö koettaa hankkia uutta 
«valontyyssija a», tehdään samanlaista työtä. 
Pitäkäämmepä nyt vaan huolta siitä, että se työ suori
tetaan, ainakin yhtä kunniakkaasti, kuin silloinkin!

Oman huoneuston hankkimisesta piti rakennus
toimikunta silloin niin suurta huolta, että se omin päin 
ja omalla vastuullaan rakennutti juhlasalihuoneuston. 
Tämän johdosta, eivät säilyneet asiakirjatkaan ole niin 
täydellisiä, kuin tällaisissa tapauksissa sietäisi olla. 
Luonnollista oli, että yhdistys näennäisesti pidettiin 
rakennushommassa mukana. Rakennustoimikunnan 
oli onnistunut (?) saada kaupungilta tontti 3,337 mk. 
hinnasta Birgerim ja Erikinkatujen kulmauksesta, johon 
sitten ryhdyttiin rakentamaan, sitä toivottua, omaa 
huoneustoa. Tammikuun 20 p:nä pitämässä kokouk
sessaan päätti johtokunta toimittaa peruskiven laskemi
sen juhlallisuudella keskiviikkona 23 p:vä tammikuuta 
k:lo 1 p:llä. Ohjelmana oli yhdistyksen puheen
johtajan F. Vesterlingin puhe, soittoa yhdistyksen soit
tokunnalta, samoin laulua laulukööriltä. Rakennus
paikka oli koristettu lipuilla. Peruskiven alle laskettiin 
laatikko, joka sisälsi käytännössä oievat metallirahat, 
sekä kuparilevyn seuraavalla kirjoituksella: »Turun 
Työväenyhdistyksen rakennuksen peruskivi laskettiin 
juhlallisesti Tammikuun 23 p:vä 1889, jolloin yhdis
tyksen puheenjohtajana oli ruununvouti F. Vesterling 
ja rakennuskomiteaan kuuluivat seuraavat henkilöt:
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Ruununvouti F. Vesterling puheenjohtajana, rakennus
mestari K. G. Grönlund työnjohtajana, kestikievari J. 
Mild, kultaseppä V. Pettersson, työnjohtaja A. Hell- 
stén, räätäli R. Jansson ja kauppias P. Turkki. Pii
rustukset on tehnyt kaupungin insinööri A. Kajanus.« 
Toisella puolella oli kirjotus:

»Siitäpä nyt tie menevi,
Ura uusi urkenevi,
Nuorisossa nousevassa,
Kansassa kasvavassa.«

Saman päivän illalla oli päivän merkityksen joh
dosta iltama yhdistyksen huoneustossa.

Uuden huoneuston vihkiminen toimitettiin juhlalli
sesti marraskuun 24 p:vä. Tilaisuudessa pitivät pu= 
heitä kruununvouti F. Vesterling, tohtori A. V. Jahns
son ja pastori K. Lehtonen. Juhlassa mainitaan olleen 
läsnä 900 henkeä.

Huoneusto-asiasta on vielä mainittava se kuvaava 
seikka, joka tapahtui ennenkuin yhdistys pääsi sille 
rakennetussa talossa työskentelemään:

Marraskuun 10 p:nä pohditaan uuteen huoneustoon 
ajatellusta ravintolasta, jota on ehdotettu tavalliseksi 
raittiusravintolaksi ja myös sellaiseksi, että siellä tar
joillaan väkijuomia. Johtokunta, yhdessä rakennus- 
komitean kanssa, on Viimeksimainitulla kannalla. Pää
tökseksi tuli, äänestyksen jälkeen, ettei väkijuoma- 
ravintolaa yhdistykseen hankita. Tätä vastaan ilmo- 
tettiin useita vastalauseita. Seuraavassa kokouksessa 
marraskuun 17 p:vä selitetään johtokunnan taholta 
edellisen kokouksen päätöksen tässä asiassa synty
neen laittomasti; väitettiin, että kokouksessa oli ollut 
saapuvilla sellaisia henkilöitä, jotka eivät olleet jäse
niä ja että nämät vaikuttivat äänestykseen ratkaise
vasti. Tähän perustuen julisti puheenjohtaja päätöksen 
kumotuksi ja samalla ilmotti, että rakennustoimikun
nan on vaikea luovuttaa taloa yhdistykselle, ellei yh
distys anna vakuutta siitä, että se kykenee talosta
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johtuvat menot suorittamaan. Ravintola täysillä ka= 
pakka-oikeuksilla pidettiin sellaisena tulolähteenä, jon
ka nojalla yhdistys saa talon haltuunsa. Pitkän ja 
vilkkaan keskustelun jälkeen hyväksyttiin, suurella 
äänten enemmistöllä, johtokunnan ja rakennuskomitean 
kanta, eli päätettiin siis hankkia ravintolaan anniskelu- 
oikeudet. Tästä päätöksestä oltaisiin, ehkä vieläkin eri 
mieltä, mutta kun tunnetuksi tulee, että ravintola- 
oikeudesta, se kun annettiin vuokralle, suoritettiin ai
noastaan 40 mk. kuukaudessa, sekä huolehditaan läm
möstä ja puhdistuksesta, oikeudella saada asua yhdis
tyksessä, niin ei kukaan voine olla kummastelematta 
tätä tulopuolta, jonka varsinkin rakennustoimikunta 
niin suurena piti ja johon yhdistyksen toimeentulo pi
dettiin turvattuna. Eiköhän tuota korkeintaan 700— 
800 m:kan tulo-erää olisi voinut hankkia toisilla kei
noilla ja puhtaimmilla aseilla. Nyt «armonvuonna 
1912», ei yhdistyksessä li'ata tunteita olutlasin ääressä 
ja kuitenkaan ei olla tyytyväisiä 3,000 m:kan voittoon 
ravintolasta. Uuden huoneustonsa johdosta joutui yh
distyksen rakennustoimikunta 35,000 m:kan velkaan, 
josta 20,000 Elinkorkolaitokselle ja 15,000 Säästöpan
kille. Kaikkiaan tuli talo, sisustuksineen, maksamaan 
38,300 mk.

Rakennusrahaston hyväksi pidettiin toukokuun 30 p. 
Kupittaalla arpajaiset, joista oli puhdasta tuloa 3,300 
markkaa.

Kokouksessa tammik. 20 p:vä nostettiin kysymys 
alkeisoppikurssien toimeenpanemisesta Turun työ
väelle. Asiaa pidettiin tarpeellisena ja vuosikokouk
sessa maaliskuun 10 p:vä asetetaan väliaikainen ko
mitea laatimaan asiasta mietintöä. Tämä komitea an
toi lausuntonsa kokoukseen huhtikuun 22 p:nä, ehdot
taen, että seuraavana syksynä pantaisiin toimeen kurs
seja laskennossa, kauno- ja oikokirjoituksessa. Myös
kin ehdotti valiokunta, että kansantajuisten luentojen 
Pitäminen otettaisiin yhdistyksen huostaan.

Toukok. 12 p:vä pidetyssä kokouksessa hyväksyt
tiin komitean esitys ja toivomuksia lausuttiin, että kir-

2
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janpitoa myös kursseissa opetettaisiin. Samassa ko
kouksessa valittiin opetusvaliokunta, johon tulivat: 
Tohtori N. R. af Ursin, lehtori H. Melander, maisteri K. 
E. Sonck, sekä ylioppilaat V. Eklund ja V. Leino. Ra
hallinen puoli oli tässäkin asiassa huolena ja pitkälle 
ei tänä vuonna asiassa päästy. Oppikurssit kuitenkin 
syksyllä hommattiin, laskennossa, oiko- ja kaunokir- 
jotuksessa. Oppilaita oli 30 mies- ja 13 naispuolista 
henkeä. Luentoja aletaan pitämään 1890 vuoden alusta 
ja on niitten toimeenpano alunpitäen ollut jonkun verran 
turvattu. Apurahoja kun oli saatu valtuusmiehiltä 600 
mk. ja säästöpankilta 413 mk. 71 p. Opetusvaliokun
nan puheenjohtajana on innolla toiminut tohtori N. R. 
af Ursin.

Kirjaston perustaminen on ollut myös puuhana. Mi
tään vakituista raha-erää ei tarkotukseen ole voitu 
myöntää. Sensijaan on yksityisiä lahjotuksia, keho
tuksesta, tehty kirjaston hyväksi, niin suuressa mää
rin, että niteitten luku vuoden lopulla oli joukon toista, 
sataa. Ja enempi oli tiedossa, sillä kustantaja G. V. 
Vilen oli lupautunut lahjottamaan 400 nidosta.

Eluvipuolesta on pidetty hyvää huolta. Iltamia on 
ollut 25 ja kahdet kansanhuvit, sekä huvimatka. Puh
das tulo huveista tekee 2,660: 53.

Huvitoimikunta on pitänyt 32 kokousta ja on sillä 
ollut erittäin laajat oikeudet huvien suhteen.

Neulomaseura on myös perustettu ja on se toiminul 
virkeästi. Useita myyjäisiä on toimeenpantu ja on teh
dyistä töistä tullut jonkun verran voittoa. Mainittavz 
on se tosi-asia, ettei se työ, joka uhrataan tällaiseen 
toimeen, koskaan tuo vastaavia tuloksia.

Soittokuntaan on kuulunut 9 miestä ja kesällä 18 
Johtajana on edelleen, entisillä ehdoilla, ollut A. G. Ny
berg. Palkkiota on soittokunnalle maksettu 30 mk. il
tamasta. Ja on se esiintynyt noin 80 eri tilaisuudessa.' 
joka todistaa oikeaksi sen väitteen, mikä on vallalla 
soittokunnan hyvästä edistymisestä. Harjotuksia o 
pidetty kahdesti viikossa.

Soittokunnan ylläpitoa pidetään yhdistykselle liiai1
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raskaana ia mainitaan sen kuluttaneen 1,115 mk., ilman 
varsinaista palkkiota.

Laulukuntaan on kuulunut 18—20 jäsentä. Johta
jana on ollut urkuri Salminen 10 mk. kuukausipalk- 
kiolla.

Lukusali on tänäkin vuonna ollut joka päivä, jäseniä 
varten, auki k:lo 6—10 i. p. ja pyhäpäivisin koko päi
vän ja on sinne tilattu sanomalehtiä 13 eri vuosikertaa.

Tärkeimmistä keskustelunalaisista kysymyksistä 
mainittakoon: Vaaliajan siirtäminen, äänioikeuden ra
jattaminen, työväen keittiön perustaminen ja torikau
pan järjestäminen, sekä työsuojista ja työväen asun
noista on pohdittu, mutta lopullisesti, ei niitä kysymyk
siä ole ratkaistu.

Rahastossa oli säästöjä vuoden lopussa 1,264: 24.
Jäseniä oli vuoden lopulla 154.
Johtokuntaan ovat kuuluneet:
Ruununvouti F. Vesterling puheenjohtaja, V. Nord

lund rahastonhoitajana, S. Vankka sihteerinä ja muina 
jäseninä K. G. Grönlund, R. Jansson, J. Mild, L. Kokki, 
A. Bärman, G. Söderlund ja A. Nyyssönen. Kokouksia 
on johtokunnalla ollut 10.

Yhdistyksen kokouksia on ollut 11.

1890.
Kun nyt oli saatu jo tutustua omaan huoneustoon, 

viehättävän ravintolan kera, niin tuntuu elämä ehkä 
vähän suloisemmalta. Johtokuntakin on erittäin ah
kera pitämään kokouksiaan. Kaikkiaan on sillä 21 ko
kousta, joissa on vireillä erittäin runsaasti erilaisia 

• asioita, kohdistuen pääasiassa yhdistyksen varsinai- 
i;seen sisäiseen toimintaan.
■< Jäseninä johtokunnassa ovat: F. Vesterling puheen
johtajana, N. R. af Ursin varapuheenjohtajana, V. 
Nordlund rahastonhoitajana, S. Vankka sihteerinä, sekä 
,muina jäseninä K. G. Grönlund, S. Kokki, J. Mild, J.
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Salminen, J. V. Grönroos, J. Lehtinen, V. Pettersson ja 
R. Jansson.

Yhdistyksen kokouksia on ollut 10. Tärkeimmistä 
asioista ja keskustelukysymyksistä mainittakoon seu
raavat: On valittu komitea, tilastollisten tietojen hank
kimista varten työväestön olosuhteista. Kun oli paik
kakunnalle perustettu ammattiyhdistyksiä ja jotka oli
vat olleet halukkaita liittymään osastona yhdistykseen, 
niin päätettiin vuosikokouksessa maalisk. 9 p:vä tehdä 
sääntöihin sellaiset muutokset, että yhdistys voisi vah
vistaa näille sääntöjä. Päätöksen mukaan tuli sääntö
jen 2 §:län 4 kohta kuulumaan seuraavasti: «Edistää 
säästö-, eläke- ja sairaskassoja, ravinto- ja ammatti-, 
yhdistyksiä, sekä vahvistaa näille ohjesääntöjä, jotka 
eivät ole ristiriidassa työväenyhdistyksen sääntöjen; 
kanssa.» Tätä muutosehdotusta ei kuvernööri kuiten-’ 
kaan hyväksynyt ja ei muutos-asian hyväksi, tällä 
erää, sen enempi tehty. Koska kuitenkin pidettiin tar
peellisena ammattiosastojen työskenteleminen yhdis
tyksessä, niin hyväksyttiin lopullisesti toukok. 18 p:nä 
pidetyssä kokouksessa, ammattiosastojen yhtymistä 
varten, seuraavat ohjeet:

«1) Että ammattiosastoihin pyrkijäin tulee ensin kiri 
joituttaa itsensä jäseneksi Työväenyhdistykseen.

2) Että Työväenyhdistys suorittaa ammattiosasto-j
jen sanomalehti-ilmoitusmaksut kokouksista. j

3) Että ammattiosastot ja niiden toimikunnat saa
vat kokoontua yhdistyksen huoneustossa suorittamatta 
mitään vuokraa. j.

4) Että ammattiosastot toimivat asianomaisesti vah|
vistettujen sääntöjen nojalla ja samojen perustus-aat 
teiden mukaan, kuin Työväenyhdistyskin. >

5) Että ammattiosastot antavat vuotuisesti kerto
muksen toiminnastaan Työväenyhdistykselle, tammin 
kuun kuluessa. L

6) Että Työväenyhdistyksellä on oikeus tarkasta^,
että ammattiosastot työskentelevät ohjelmansa mukaa., 
ja että sen kaikki jäsenet ovat myös jäseniä Työväeni 
yhdistyksessä. m
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7) Että kukin ammattiosasto saa yhdistyksen huo
neustossa toimeenpanna yhden iltaman, josta kaikki 
puhdas tulo lankeaa ammattiosastolle. Ajasta päättää 
johtokunnan puheenjohtaja.

8) Että, jos tyytymättömyyttä ilmaantuu kummalta 
puolen hyvänsä, eikä sovintoa voida aikaan saada, on 
peruutus tehtävä kolmea kuukautta ennen».

Näiden ehtojen mukaan liittyi sitte yhdistykseen ai
nakin Kirjanpainajainyhdistys. Asiakirjat ovat näissä 
suhteissa vähän vaillinaiset, joten ei tarkempia tietoja 
niistä saa.

Alkeisoppikursseja on edelleen toimittu yhdistyksen 
' jäsenille, samoissa aineissa kun viime vuonnakin, sekä
I kirjanpidossa ja ammattipiirustuksessa. Sarjaluentoja
II on myös pidetty.
■ Opetusvaliokunnan uutterana työntekijänä, on eri- 
" koisemmin mainittava tohtori N. R. af Ursin.

Ääniluvun rajottamisesta ja sopivammasta vaali- 
ajasta on useasti pohdittu. Ompa menty niinkin pit- 

l? källe, että on ehdotettu kaikille 21 vuotta täyttäneille
^miehille ja naisille äänioikeutta.

Vuoden alussa perustettiin miesvoimisteluseura, jota 
1 johti kaupunginvouti h:ra A. Hagman. Loppupuolella 

vuotta alkoivat myös naiset pitämään voimisteluhar- 
°‘jotuksia. Yhdistyksen juhlasali oli molempien joukko

jen käytettävänä.
a' Lukusalia on edelleen ylläpidetty ja on tässä kohdin 
•^mainittava se johtokunnan päätös, ettei lukusalia saa 
. käyttää juomapaikkana. Kirjaston hyväksi on edelleen 
in tehty lukuisia ja arvokkaita lahjotuksia.

Soittokunta on toiminut edelleen innostuksella h:ra 
Nybergin johdolla.

Lauluseura oli vuoden alkupuoliskolla laannut ole- 
n’masta. Uuden hommassa on ahkerasti oltu ja syksym- 

Pänä perustettiin mieskööri urkurikoulunoppilas Hyvö- 
ta'«en johdolla. Johtajan palkkiona oli 15 mk. kuukau- 
iatiessa.
e!1 Huvitoimikunta on ollut ahkerassa toimessa, sillä 

melkein joka sunnuntai on ollut iltamia, joissa aina
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myös on ollut joku yksinäytöksinen näytelmä. Jäsen 
luku ei jaksa toivottavasti nousta. Se vaihtelee vuodei 
ajalla 140—190 seuduissa.

1891.

Tämä vuosi on edellistä jonkun verran vilkkaamp 
ja asiain suhteen yllättävä. Se luo samalla uusia toi 
minta-aloja. Huomattavin seikka on ravintola- ja sei 
yhteydessä talokysymys. Helmikuun 22 p:nä pide 
tyssä kokouksessa ehdottaa johtokunta: «Että päihdyt 
tävät juomat, niihin luettuna myöskin olut, ensi syk 
systä alkaen, toistaiseksi, ainoastaan koetteeksi poistet 
täisiin yhdistyksen ravintolasta. Tämä esitys tietysi 
johtui niitten hyökkäysten johdosta, joita useita ker 
toja oli ravintolaa vastaan tehty. Asia jäi pöydälle ji 
on se uudestaan esillä vuosikokouksessa maaliskuun 1 
p:nä. Keskustelussa oltiin yleensä johtokunnan kan 
nalla, joka mielipide sitte tuli suurella enemmistölh 
päätökseksi. Seurauksena tästä oli, ettei rakennustoi 
mikunta enää tahtonut olla sidottuna taloon. Kun vielä 
erään takauksen kuoleman johdosta, kuten väitettiin 
sanottiin Elinkorkolaitokselle oleva, 20,000 m:kan velk 
ylös, niin syntyy asiasta erittäin painostava juttu. Eli 
dotettiin, että yhdistys yhdessä «Taimi»-raittiusseurai 
kanssa lunastaisivat talon, jota tarkotusta varten muo 
dostettaisiin osakeyhtiö, 400 osakkeella å 100 mk 
Myös oli ajatukse.-a, että yhdistys ja ammattiosasto 
hankkisivat talon omakseen. Yhteistoimintaan Tain 
yhdistyksen kanssa päätettiin ryhtyä ja esitettiin sitä 
varten laadittu laajanpuolinen mietintökin yhdistykset 
kokoukselle 24 p:nä toukok. Samassa kokouksess 
ilmotetaan, että Muurariammattiyhdistys olisi haluka 
puoliksi lunastamaan talon. Keskustelu kohdistu 
«Taimen» asiassa ilmottaman kiireellisyyden takia, ku 
telikin ainoastaan esitettyyn mietintöön, joka muuta 
millä muutoksilla hyväksytään ja päätetään sopimu
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allekirjoittaa ennen saman kuun 29 p:vää. «Sille va
ralle, ettei sopimus voi toteutua, ylössanoo T. T. Y:s, 
nyt heti pois muuttavaksi nykyisestä huoneustosta 15 
p. kesäk. 1891». Jotta asiat tulisivat yhdistyksen pää
töksen mukaan täytetyiksi valittiin sitä varten erityi
nen komitea, joka tästä huolehtii. Tällainen kiireellinen 
päätös selvästi osottaa, että oli olemassa jonkunlaista 
mielten kuohua jäsenten keskuudessa. Asiaa jatketaan

, jo seuraavassa kokouksessa, heinäk. 5 p:nä, jolloin
- mainittu komitea ilmottaa, ettei «Taimen» kanssa oltu 
. päästy lopulliseen yksimielisyyteen ja niin ollen olivat
- toimittaneet irtisanomisen. Rakennuskomitean puolelta 
1 oli kuitenkin kielletty muuttamasta yhdistyksen kalus- 
■ toa, ennenkuin yhdistyksen ja rakennustoimikunnan 
•! keskinäiset suhteet ovat selvitetyt. Komitea oli näin 
l; ollen jättänyt asian sikseen, kunnes siitä toisin pääte- 
■■ tään. Mainitussa kokouksessa esitetään Muurariam- 
: mattiyhdistyksen kirjelmä tässä talo jutussa ja vali- 
f taan sen johdosta komitea neuvottelemaan. Samassa

kokouksessa päätettiin valtuusmiehiltä, anniskeluyhtiön 
ii voittovaroista, pyytää 20,000 mkan suuruista, koro-
i tonta lainaa. Asiaa pohditaan jälleen yhdistyksen kö
li kouksessa 27 p:vä syyskuuta, jolloin rakennustoimi-
ii kunnan puolelta ilmotetaan, että Elinkorkolaitokselle 
d oleva velka oli saatu uudistetuksi. Jouluk. 13 p:vä pi
ti detyssä kokouksessa ilmotettiin, että valtuuston yleinen 
il valmistusvaliokunta oli ehdottanut yhdistyksen raken- 
o nuslaina-anomuksen hylättäväksi, sillä syyllä, ettei talo 
M ole yhdistyksen, vaan muutamien yksityisten oma. 
o Asiasta syntyi nyt vilkas keskustelu, jonka tuloksena 
it oli, että valtuusmiehille hommataan selostus yhdistyk
ää sen asemasta ja rakennustoimikunnan ja yhdistyksen 
e! välisistä suhteista.
si Asian tällä kannalla ollessa vaihtuu vuosi, 
a Prostitutionikysymys on keskustelun alaisena kö
li kouksessa marraskuun 15 p:nä. Tällöin m. m. lausu- 
ui taan paheksuminen siitä, että Turussa vielä suvaitaan 
ta julkista porttolaa, sekä vaaditaan sen poistamista, niin 
m Pian kuin suinkin.
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Puhujaklubi päätettiin, tohtori Ursinin alotteesta pe
rustaa ja alkoi se toimintansa maalisk. 15 p:nä. Varsi- 
naisemmin rupesi se vasta syksyllä toimimaan. Huo
mattavin niistä kysymyksistä, joita siellä käsiteltiin, oli 
työväenpankin perustamiskysymys.

Ammattiosastojen keskuskomitea, jonka tarkotuk- 
sena on toiminnan yhtenäisyyden herättäminen ja sen 
säilyttäminen osastojen kesken, alkaa varsinaisesti toi
mintansa loppu puolella vuotta. Tässä komiteassa on 
yhdistys myös ollut edustettuna 2:11a jäsenellä.

Alkeiskursseja ja luentoja toimeenpannaan edelleen. 
Tarkoitusta varten on Säästöpankin voittovaroista 
saatu 500 mk. Kurssien ja luentojen hyväksi on edel
leen innolla toiminut tohtori N. R. af Ursin.

Uusina osastoina liittyvät yhdistykseen: Puusep
päin-, sorvarein- ja kuvanveistäjäin-ammattiosasto, ja 
Muurarien am.os.

Lukusali ja kirjasto toimivat edellisen vuoden ta
paan.

Soittokunta tekee kunnolleen tehtävänsä, huolellisen 
johtajansa, Nybergin johdolla, samoilla palkkio-eduilla, 
kuin ennenkin.

Laulukunta on myös toimessa, joskin ei niin hyvällä 
menestyksellä kuin edellinen. Johtajina ovat toimineet 
urkurik.opp. Hyvönen alkupuolella vuotta ja Hedman 
loppupuolella. Palkkiokseen saavat 20 mk. kuukau
dessa.

Huvitoimikunta on näyttelijäin kera toiminut in
nolla. Näytelmäkappaleina on jo esitetty suurempia
kin. Innokkaimpina näyttelijöinä mainitaan h:ra O. 
Mecklin ja n:ti A. Mickelsson, (sittemmin h:ra ja r:va 
Aro).

Yhdistys on pitänyt 10:nen kokousta ja johto
kunta 17.

Puheenjohtajana on toiminut F. Westerling. Vara
puheenjohtajana N. R. af Ursin. Sihteerinä ia rahas
tonhoitajana W. Nordlund, sekä muina johtokunnan jä
seninä: K. G. Grönlund, S. Kokki, J. Mild, J. Salminen, 
J. Lehtinen, J. W. Grönroos, R. Jansson, A. Hellstén 
ja G. Lindberg.



— 25 —

1892.
Yhdistyksen toiminta on ollut jotenkin edellisen 

vuoden tapaista, joskin vähän rauhallisempaa. Am
mattiosastojen lukua ovat lisänneet suutarien- ja salvu- 
miesten ammattiosastot, yhtymällä osastona yhdistyk
seen. Ammattiosastojen toiminta erikseen ja keskitet
tynä keskuskomitean kautta yhteistoimintaan, on suu
rena alku-asteena kehittyneemmälle ammattikuntaliik- 
keelle.

Niistä asioista, jotka yhdistyksen kokouksissa, joita 
vuoden kuluessa kaikkiaan on pidetty 17, on itse yhdis
tykselle, epäilemättä tärkein ollut talo-kysymys. Edel
lisenä vuotena tehdyn anomuksen johdosta, myönsi 
vihdoin valtuusto, monen mutkan jälkeen, yhdistykselle 
20,000 markan suuruisen lainan.

Yhdistyksen valtuuttamat henkilöt allekirjoittivat 
kauppakirjan huhtik 30 p:nä, jonka mukaan yhdistys 
tuli talonsa varsinaiseksi omistajaksi. Kesäkuun 22 
p:nä nostettiin kaupungin rahatoimikamarista mainittu 
20,000 m:kaa, joka samana päivänä suoritettiin Elin- 
korkolaitokselle, joten oli päästy vapaaksi tästä horju
vasta lainasta. Näin oli nyt tämä ikävä juttu saatu 
onnellisesti ratkaistuksi ja yhdistyksen toiminta, tässä 
suhteessa, varmalle pohjalle.

Muista kysymyksistä, joita on käsitelty, pidettiin 
tärkeänä lausunnon antamista, valtion asettaman va
kuutuskomitean mietinnöstä, koskeva työväensairas- 
kassoja.

Yleisen työväenkokouksen johdosta, joka oli ai’ottu 
pitää 1893, on esitetty keskustelukysymyksiä ja use
assa kokouksessa pohdittu niitä.

Tammikuun 3 p:nä pidetyssä kokouksessa, päätti 
yhdistys antaa neuvoja taksoitusta koskevissa asioissa.

Paikkakunnan työväen asuntosuhteita koskevia tie
toja koottiin yhdistyksen puolesta, sekä lähetettiin ne 
eräälle, sanottua kysymystä käsittelevälle, komitealle 
Helsinkiin.

Huhtikuun 18 p.uä nostettiin kysymys lastentarhan



toimeenpanosta yhdistyksen huoneustossa. Useassa 
seuraavassa kokouksessa on asia pohdinnan alaisena. 
Kansakoulunrarka: 'aja Weckman laati yhdistyksen 
pyynnöstä erityisen lausunnon kysymyksen johdosta, 
jota myös vartavasten valittu valiokunta pohti. Lopuksi 
päätettiin kääntyä kaupungin valtuuston puoleen raha- 
avun anomuksella mainittuun tarkotukseen. Valtuusto 
ei kuitenkaan katsonut hyväksi tätä puuhaa kannattaa, 
jonka tähden se sillä kerralla jäi sikseen.

Kokouksessa toukok. 1 p:nä tehtiin ehdotus kesä- 
huvipaikan hankkimisesta työkansalle. Kysymyksen 
valmistaminen jätettin ammattiyhdistyksen keskus
komitealle toivomuksella, että se puuhan toteuttami
seksi koittaisi saada aikaan vilkkaamman yhteisvai
kutuksen eri ammattikuntain kesken.

Asiata pohti myös useat kerrat johtokunta.
Aika kului kuitenkin niin, ettei puuhasta mainittuna 

vuonna vielä tullut valmista tulosta. Sen johdosta että. 
sanomalehdissä oli kerrottu Lielahden kartanon omis
tajan käyttävän jonkinlaista palkintojärjestelmää työ- 
väkensä suhteen, maksaen nimittäin säännöllisesti kuu
kausittain lisäpalkkiota, niille työmiehille, jotka käyt
täytyvät raittiisti ja muuten kunnollisesti, keskusteli 
yhdistys lähemmin sanotun järjestelmän johdosta.

Mainitun kartanonomistaja Notbeck oli myöskin yh
distyksen puheenjohtajalle kirjoittanut kysymyksessä 
olevasta asiasta. Yhdistys päätti sanomalehtein 
kautta suosittaa tällaista järjestelmää työnantajain 
seurattavaksi.

Koska työväestön puolelta oli kuulunut valituksia 
työn puutteesta on yhdistys vuoden kuluessa toiminut 
asian hyväksi kaksi yleistä kokousta, tammikuun 16 
p:nä ja lokakuun 9 p:nä. Kumpasellakin kokouksella oli 
tarkotus saada selville, missä määrässä työnpuutetta 
todella on olemassa ja mihinkä toimiin voitaisiin ryh
tyä tämän poistamiseksi. Osanottajia oli kumpases- 
sakin kokouksessa varsin runsaasti. Ensimäinen kokous 
oli kuitenkin, arve un mukaan, siksi myöhään, ettei sillä 
ollut mitään käytännöllistä merkitystä, töitä kun piak-
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koin alkoi, ilman erityistä puuhaakin, ilmaantua. Loka
kuun 9 p:nä pidetyssä kokouksessa valittiin komitea, 
joka kaupungin valtuustolle huomautti työväestön huo
lettavasta tilasta, sekä lausui toivomuksenaan, että kau
punki niin pian kuin suinkin, toimittaisi, jotain isompia 
töitä, jotta kunnan vähävaraisempi väestö olisi suu
remmasta kurjuudesta autettu. Tästä olikin seurauk
sena, että yleisiä töitä seuraavan talven aikana tehtiin.

Marraskuun 6 p:nä oli yhdistyksen toimesta ylei
nen kokous, jossa keskusteltavana oli jäseneksi yhty
minen työväenyhdistykseen. Parhaana keinona asian 
hyväksi pidettiin esitelmiä ja sanomalehtikirjoituksia.

Huomattavin ja epäilemättä mieltäkiintoisin oli 
juhlalipun hankkiminen yhdistykselle. Lipun muodosta 
ja väristä tehtiin useita eri ehdotuksia. Ensimäinen 
ehdotus oli, että lipun tulisi väriltään olla punanen, 
koska se osottaa vapautta. Tätä vastaan huomautet
tiin, «että ulkomailla sosialistit y. m. semmoiset käyt
tävät punasta lippua, jonka tähden sitä olisi meillä väl
tettävä». Useat olivat tämän ajatuksen takana ja eh
dottivat sinivalkosta, sinistä ja punasinistä. Kaikki 
muut värit olivat paremmat, kuin punanen. Ehdotuk
sia eri muodoista ei myös puuttunut. Tuloksena oli 
sitte lopullisesti se lippu, jota yhdistys vieläkin käyt
tää, joka on kaikkea näköä ja makua vailla. Koska 
saamme kunnollisen juhlalipun? Lippu vihittiin kesäk. 
20 p:vä ja oli se samana päivänä siinä juhlakulkueessa, 
joka laulujuhlan yhteydessä toimeenpantiin Kirkko- 
torilta—Kupittaalle.

Syksyllä alkaa toimintansa käsityöosasto, joka pe
rustettiin aikaisemmin nukahtaneen neulomaseuran 
tilalle.

Työväen kalenteriin päätettiin antaa erikoisia tie
toja.

Lukusalia on pidetty yllä entiseen tapaan ja on sinne 
nyt tilattu jo kolmattakymmentä vuosikertaa sanoma
lehtiä ja aikakauskirjoja.

Kirjastoa ovat useat jäsenet kartuttaneet lahjotus-
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ten kautta. Yhdistys ei ole voinut varoistaan mainitta
via uhrata. Kirjalainoja on kaikkiaan tehty 402.

Esitelmiä ja luentoja, kansanopisto- ja alkeiskurs
seja on toiminut vakituinen opetusvaliokunta osaksi 
yhdistyksen huoneustossa, sekä myös muualla. Luen
not ovat sisältäneet: Historiaa, yhteiskunta-oppia, val
tiotiedettä, uskontoa ja monia muita eri aloja. Näitten 
ja alkeiskurssien hyväksi on valtuusto antanut 1,000 
mk. Samoin säästöpankki 1,000 mk.

Huvien toimeenpanosta on edellisen vuoden tapaan 
huolehtinut yhd. huvitoimikunta. Tulot ovat kuitenkin 
olleet huonommat, kuin edellisinä vuosina.

Syksyllä olivat arpajaiset, niistä oli puhdasta tuloa 
noin 900 mk.

Laulu- ja soittokunta ovat, varsinkin viimemainittu, 
toimineet uutterasti, sillä kesällä pidetyssä laulu- ja 
soittojuhlassa sai soittokunta l:sen palkinnon, kultasen 
mitalin ja kunniadiploomin. Laulukunta oli myös ai
keissa esiintyä mainitussa juhlassa, mutta jostain 
syystä, jota ei jälkimaailma tunne, jäi se juhlasta pois. 
Johtajina ovat olleet samat, kuin edellisenäkin vuotena. 
Palkkiona on laulunjohtajalla ollut 25 mk. kuukaudessa 
ja on hän samalla maksulla ollut velvollinen hoitamaan 
säestysrä iltamissa. Soitonjohtajan palkkio on edel
leen ollut 40 mk. kuukaudessa. Soittajille on maksettu 
25—30 mk. kerralta.

Puhuja- ja keskusteluseura on edelleen toiminut. 
Eikä liene sen toiminta aivan vähäksi arvattava, tohtori 
Ursinin innokkaasti sitä johtaessa.

Yhdistyksen monivuotinen puheenjohtaja F. We- 
sterling kuoli kesäk. 4 p:nä. Hänen haudalleen lasket
tiin yhdistyksen puolesta seppele hautajaistilaisuudessa 
kesäkuun 8 p:nä.

Kokouksia on yhdistyksellä ollut 18 ja johtokun
nalla 27. Tästä näkyy, että toiminta on ollut verrat
tain vilkasta.

Johtokunnan jäseninä ovat olleet: N. R. af Ursin 
puheenjohtajana, W. Nordlund sihteerinä ja rahaston
hoitajana, sekä muina jäseninä B. Lagus, K. Q. Qrön-
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lund, A. Hellstén, N. S. Jokinen, J. A. Salminen, J. Leh
tinen, S. Kokki, G. Lindberg, J. Wikman, J. Malin ja 
J. W. Tuominen.

Jäsenluku on vaihdellut 180—260.
Pääoma oli vuoden lopussa lähes 6,000 m:kaa.

1893.
Tämä vuosi vielä edellistä vilkkaampi. Toiminta 

on käynyt monipuolisemmaksi. Jäsenluku kohoaa tun
tuvasti ja on se vuoden lopulla 600 vaiheilla.

Uutuutena on nyt kesähuvittelupaikka, joksi oli on
nistuttu saamaan n. k. Uittamon patterit Kaarinan pitä
jän Ispoisten tilan maalla. Tästä maksettiin vuokraa 
100 mk. vuodessa ja kesti sopimus aluksi 3 vuotta. 
Huvipaikalle tehtäviä rakennuksia varten sai yhdistys 
valtuustolta 400 mk. Vilkkautta ja elon tuoreutta näh
tiin niissä huveissa, joita «pattereilla» toimittiin ja lie
nee nekin osaksi vakuttaneet jäsenluvun kohoamiseen.

Edellisenä vuotena herätetty lastentarha-kysymys 
on edistynyt niin pitkälle, että sen toimintaa varten on 
valittu johtokunta, joka puheenjohtajakseen on valin
nut tohtori af Ursinin. Laitoksen johtajatareksi suos
tui rupeemaan n:ti E. Holländer. Yrityksen tukemi
seksi saatiin säästöpankin voittovaroista 2,000 m:kan 
suuruinen apuraha.

Huhtikuun 8 p:nä vahvistettiin yhdistykselle uudet 
säännöt. Nyt oli siis tässä kohden saatu tuo kauan 
vireillä ollut asia hyvään päätökseen ja yhdistyksen 
toiminta toivotuille perusteille.

Säännöt, eivät pääkohdissa,kuitenkaan paljon muut
tuneet. Tärkein kohta oli se, josta jo aikaisemmin on 
mainittu, joka koski ammattiosastojen muodostamista.

Työväen valtuuskunnan kokoukseen, syyskuun 
keskivaiheilla, otti yhdistys, edustajansa t:ri af Ursinin 
kautta, osaa.

Täällä hyväksyttiin ensimäinen ohjelma Suomen 
työväelle. Vaikka ei se ohjelma olekkaan sellainen
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asia, että se kuuluisi tässä mainita, niin on tapahtuma 
siksi erikoinen, että sopimatonta ei liene tämän yhtey
dessä sitä ikuistuttaa. Se kuului:

«Suomen työväen ohjelma.

1) Kaikki rajoitukset, jotka ehkäisevät työväen 
osanottoa kunnallisvaaleihin, ovat mitä pikemmin pois
tettavat, äänioikeus kunnallisvaaleissa koko työväes
tölle myönnettävä ja äänimäärä rajoitettava.

2) Työväelle on äänioikeus valtiollisissa vaaleissa 
myönnettävä ja äänimäärä näissä supistettava.

3) Maamme työväki pyrkii pontevasti 10-tuntisen, 
lain säätämän, työpäivän saavuttamiseen ammatti- ja 
teollisuusaloilla, kuitenkin myönnettäköön pitempi työ
aika, kun se nähdään välttämättömäksi määrätyillä 
teollisuusaloilla määrätyksi ajaksi vuotta sillä ehdolla, 
että niin ollen työväelle annetaan vapautta sopivaan 
aikaan.

4) Yleinen koulupakko ja maksuton opetus niissä 
oppilaitoksissa, jotka tarkoittavat yleisen kansalaissi- 
vistyksen alkeita, on saatava aikaan ja kansakoulu jär
jestettävä pohjakouluksi korkeammalle opetukselle.

5) Irtolaiset ovat maahan kiinnitettävät, maanvuok- 
raamissuhteet järjestettävät molemminpuolisia etuja 
silmällä pitäen ja toimenpiteet maan palstoittamiseksi 
helpotettavat.

6) Ammattitarkastajain luku on lisättävä vähintäin 
4:ksi ja työväenyhdistyksille suotava tilaisuus ottaa 
osaa toimitettaviin tarkastuksiin.

Työväki lausuu hartaana ja vakavana toivomukse
naan, että:

a) valtio ryhtyisi keräämään täydellistä ja seikka
peräistä tilastoa työväen oloista;

b) valtio ja kunnat tehokkaasti auttaisivat työväen 
asuntojen hankkimista, rakennuslainoja myöntämällä 
ja muilla sopivilla keinoilla;

c) säästöpankit ja muut työväen talletus- ja lainaus-
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laitokset tulisivat tarkastuksen alaisiksi ja niitä sopi
villa keinoilla edistettäisiin;

d) työväen yhdistyksiä on perustettava joka paik
kaan, missä työväkeä on niin paljon, että se voi yhdis
tyksiä perustaa, harrastaa ammattilaisten tietopuo
lista kehitystä, kannattaen alkeisoppijaksoja ja luento
jaksoja y. m. työväen sivistyspyrinnöitä;

e) sama palkka on maksettava naisille ja miehille 
samasta työstä ja etenkin naistyöntekijäin tila kaipaa 
parannusta paljon;

f) työväen tulee tarmokkaasti vastustaa väkijuo- 
main käyttämistä, koska se johtaa juoppouteen ja siitä 
seuraavaan henkiseen ja aineelliseen häviöön;

g) kun kotimaisen työn enentynyt menekki on suo
ranaiseksi hyödyksi työväelle, tulee työväen etupäässä 
käyttää kotimaisen teollisuuden tuotteita, kun se on 
yhtä hyvää ja halpaa kuin ulkomainenkin, sekä pyrkiä 
kehittämään työtaitoa voidaksensa kilpailla ulkomaisen 
työn kanssa;

h) ammattiyhdistyksiä on perustettava ammattilais
ten aseman parantamiseksi ja tulisi näissä työn anta- 
jain ja tekijäin neuvotella yhteisistä asioista ja ammat
tien kehittämisestä.»

Tämän ohjelman johdosta on jälkimaailmalle säily
nyt seuraavat lauseet:

«Ohjelma toiminnallemme on siis määritelty, pää- 
maali on osotettu, mutta se on ainakin vastaiseksi vielä 
jonkunlainen utukuva, kuten kangastus erämaan aavi
koilla. Aate on keksitty, mutta sen toteuttaminen on 
kätketty hämärään tulevaisuuteen.»

Olemmeko nyt 1912 saavuttaneet «hämärän tulevai
suuden?» Eipä suinkaan, mutta kohtalon merkilliset 
tiet, ovat vieneet muutamissa kohdin meitä pitemmälle, 
kuin oli «kangastus» parikymmentä vuotta sitte.

Tilastokomitea, jonka jäseninä olivat K. F. Hellstén, 
J. H. Lundgrén, Onni Nykopp, K. W. Wessman ja A. 
Westin, on toimeenpannut tietojen keräämisen palkka- 
ia asuntosuhteista, työajan pituudesta, oppilaisten ase
masta, työhuoneitten laadusta, ynnä muista seikoista.
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Komitean puolesta oli kaikissa paikkakunnan sanoma
lehdissä kehotus «Turun työmiehille ja työnantajille», 
jossa pyydettiin antamaan tarkkoja tietoja olosuhteista. 
Tätä kehotusta levitettiin myös erityisenä lentolehti
senä. Pieni oli kuitenkin niitten luku, jotka kehotusta 
noudattivat, sillä 373 henkeä saapui niihin kokouksiin, 
joita asian johdosta, eri ammateille, eri aikoina pidet
tiin. Näiden ilmottamien tietojen mukaan saatiin seu- 
raavia numeroita: Työ-ajan pituus oli kirjaltajilla 10— 
11 tuntia, nahkureilla 11 tuntia, kaakelitehtaan työ
väellä 11 V2 t., maalareilla 11 x/2 t., lasisepillä 10-Tl t. 
tupakkateht. miehillä 10 ja naisilla 9 V2 t., puusepillä 
10—11 t., vaununtekijöillä 12 V2 t., ompelijattareilla teh. 
taissa 9 3/4 t., kirvesmiehillä, kivenhakkaajilla ja muu
rareilla talvisin 7 ja kesällä 13 t., levysepillä 12 t., vas
kisepillä 12 V2‘ t., konepajojen työväellä 12 t., räätä
leillä 12 t., suutareilla 12—14 t., puuvillatehtaan työ
väellä 12 t„ verkatehtaassa sama ja satunnaisten töit
ten tekijöillä talvella 7 ja kesällä 13 tuntia.

Palkat olivat perin alhaiset, esim. kirvesmiesten kor
kein palkka 3 mk. päivältä, muurareilla 35 p. tunnilta 
ja satunnaisten töitten tekijöillä, miehillä 12—15 p. ja 
naisilla 10—15 p. tunnilta. Yleensä oli päiväpalkka 3— 
4 mk. tienoilla. Kirjaltajilla oli muutamilla 2,000 m:kan 
vuositulot. Edellisenä vuotena ollut katovuosi tietysti 
jonkun verran vaikutti palkkojen suuruuteen, varsinkin 
rakennustyöväestön keskuudessa, joilla aikaisemmin 
oli ollut parempia palkkoja.

Muut tulokset osottivat, että nahkureilla ja kaake- 
lintyöntekijöillä oli ahtaat ja huonosti hoidetut työhuo
neet, jotka olivat terveydelle vaaralliset. Myöskin käyt
tivät nahkurit työhuoneita makuuhuoneina. Samaa 
huomauttivat räätälit, leipurit ja suutarit, sekä monet 
muut. Melkein kaikista työpaikoista puuttui, nykyään 
välttämätön, ilmavaihtolaitos. Oppilaitten tila or 
huono. Työaika usein pitempi, kuin varsinaisilla työn
tekijöillä. Yleensä olivat he työnantajain ruuassa, joki 
oli kehnoa ja sitäkin usein puuttui.

Opetusvaliokunnan työ on edelleen ollut varsin he-
L
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delmällistä. Kursseja on annettu kirjanpidossa, las
kennossa, kauno- ja oikokirjoituksessa, sekä piirustuk
sessa ja osaksi myös ainekirjoituksessa. Kursseja on 
annettu suomen- ja ruotsinkielisiä. Osanottajain luku 
teki yheensä 235 ja oli koko joukon suurempi, kuin 
edellisinä vuosina, jolloin korkein luku ei noussut täy
teen 150 henkeen. Kansantajuisia luentoja pidettiin ly
seon juhlasalissa. Kansanopistokursseja on myös toi
mittu. Niissä on selvitetty Suomen historiaa, Suomen 
perustuslakeja ja yleensä niitä asetuksia, joihin Suo
men asema perustuu. Suomenkieltä, sekä sen yhtey
dessä huomattavimmista sivistyssanoista. Kalevalaa 
ja Suomen maantiedettä ja kirjallisuutta.

Valiokunnan huoinattavimpana jäsenenä, sen pu
heenjohtajana on tunnolla toiminut t:ri af Ursin.

Kuten yhdistyksen aikaisempi toiminta osottaa, on 
sen kanta kielikysymyksessä koetettu pitää puolueetto
mana. Tältäkin vuodelta on siitä todisteita jo edellä 
mainituista kursseista, kuin myös valtiopäivämiesvaa- 
leista. Yhdistyksen ehdokkaina olivat maisteri Rönn
bäck, pankinjohtaja Forselius, asessori Kumiin, vanki
lanjohtaja Hjelmman ja tohtori Spoof. Siis miehiä, 
suomen ja ruotsinmielisiä. Näistä ehdokkaista lupau
tui maisteri Rönnbäck uudestaan esittämään 1888 vuo
den valtiopäivillä tekemänsä esityksen äänioikeuden 
laajentamisesta kaikille työmiehille, jotka eivät ole 
palkkaussäännön alaisia.

Tätä ei hän kuitenkaan ennättänyt tehdä, sillä tuo
nen niittomies korjasi miehen kesken parhaita puuhia. 
Hän oli puuhallaan saanut aikaan sen, että yhdistys 
valtuustolta sai ennen mainitun rakennuslainan. Myös 
kesähuvipaikan saamista oli hän lämpimästi kannatta
nut. Hänen haudalleen laskettiin yhdistyksen puo
lesta seppele.

Käsityöosasto on pitänyt työ-iltoja joka arki-tiistai, 
Paitsi kesällä ja joulun aikana. Jäseniä siinä on ollur 
20—30. Työ-iltojen yhteydessä on myös ollut tans
sia. Mitään erityistä innostusta ei osasto kuitenkaan 
ole saanut osakseen.

3
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Soittokunta on edelleen toiminut h:ra Nybergin 
johtamana, jonka palkkio, huonojen raha-aikojen takia 
on ollut ainoastaan 30 m:kaa kuukaudessa. Soitta
jain palkkio on myös ollut pienempi, kuin ennen, teh
den 20 mk. kerralta.

Oma laulukunta on hajonnut. Iltamissa on esiinty
nyt mieskööri «Auran kaiku».

Huvitoimikunnan työ on ollut laajanpuolista, jota 
suuresti on lisännyt homma kesähuvipaikalla.

Kirjasto, lukusali ja keskusteluseura, kehittävät ku
kin kohdastaan jäsenten henkistä puolta.

Yhdistys on pitänyt 16 kokousta. Johtokunta on 
ollut koolla 20 kertaa ja ovat sen jäseninä olleet: Toh
tori af Ursin puheenjohtajana, sihteerinä J. Tamminen, 
rahastonhoitajana J. Salminen, sekä muina jäseninä 
J. Malin, J. Salonen, J. Lehtinen, G. Wikman, A. Hell
stén, J. Wikman, O. Nykopp, Salo ja Salonen.

1894.
Vuosi 1894 oli yhdistyksen kahdeksas vaikutus- 

vuosi. Entinen päämäärä, työväen henkinen ja aineel
linen kehitys, on sen toimintaa tänäkin vuonna ohjan
nut, painaen leimansa yhdistyksen koko työlle. Ko
kouksissa on poikkeuksetta käsitelty asioita, jotka ovat 
joko suoranaisesti tai välillisesti koskeneet työväestön 
oloja milloin omalla paikkakunnalla, milloin taasen 
yleensä koko kotomaassamme.

Tärkeimmät yleisistä keskusteltavina olleista asi 
öistä ovat epäilemättä olleet kysymys 1894 vuoden 
valtiopäiville lausuttavista toivomuksista, sekä kysy
mys äänirajoituksesta ja äänioikeuden laajentamisesta 
valtiollisissa, vaaleissa porvarissäätyyn.

Valtiopäivätoivomuksinansa lausui yhdistys muu
tamilla lisäyksillä ne toivomukset, jotka ovat otetut 
Suomen työväenvaltuuskunnan Helsingissä hyväksy
mään työväenohjelmaan. Toivomusten perilleviemi- 
nen paikkakunnan valtiopäivämiehille jätettiin erään
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lähetystön toimeksi, joka sittemmin yhdistyksen ko
kouksessa ilmoitti tämän tehtävän täyttäneensä, mutta 
huonolla menestyksellä. Edusmiehistä oli kuitenkin 
kolme luvannut kannattaa sitä toivomusta, että ääni
oikeus kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa myön
nettäisiin kaikille muille paitse palkkaussäännön alai
sille. jos sellainen esitys valtiopäivillä tehtäisiin.

Äänirajoituskysymyksen johdosta piti yhdistys 
marraskuun 11 p:nä yleisen kokouksen, johon asian
harrastajat kutsuttiin saapumaan. Asiaa oli sitä ennen 
käsitelty eri ammatti-yhdistysten kokouksissa, jotka 
kaikki puolustivat ääniasteikon alentamista ja äänes
tysoikeuden laajentamista. Kokous päätti periaatteel
lisesti hyväksyä vaatimuksen 1 ääni jokaiselle ääni
valtaiselle, vaan käytännöllisistä syistä tyydyttiin tällä 
kertaa vaatimaan korkeinta äänimäärää alennettavaksi 
10:neen. Kun sitten vielä oli päätetty paikkakunnalle 
sopivimmasta vaaliajasta, jätti kokous lähemmät toi
menpiteet asiassa yhdistyksen johtokunnalle, jolle sitä 
tarkoitusta varten valittiin 10 lisäjäsentä. Täten muo
dostunut komitea on pitänyt useita kokouksia ja päät
tänyt pyytää raastuvankokousta keskustelemaan ja 
päättämään ääniasteikon alentamisesta.

Yleisistä keskusteltavina olleista asioista ansaitsee 
mainitsemista myöskin intendentti Gripenbergin laa
tima Elinkeinolain 3 § muutos-ehdotus. Siinä esitelty 
pakollisuuden periaate päätettiin yksimielisesti hyljätä, 
koska arveltiin, että pakolliset yhdistykset toimisivat 
liian raskaasti varsinkin suurissa kaupungeissa. Agi- 
tatsiooni voisi niissä päästä valtaan, jolloin yksi mies 
helposti saattaisi työväestölle epäedullisella tavalla 
vallita mieliä. Ehdotetun muutoksen kautta tulisivat 
ammatteihin kuulumattomat työväen asiaa harrastavat 
henkilöt yhdistyksistä poissuljetuiksi, eivätkä vapaat 

hdistykset voisi pysyä hengissä pakollisten rinnalla. 
Yhdistys lausui toivomuksenaan, että hallitus asettaisi 
työväen asiaa harkitsemaan erityisen komitean, johon
kuuluisi puoleksi työntekijöitä ja puoleksi muita.

Yleistä laatua oli myöskin kysymys koko maata
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käsittävien työtoimistojen perustamisesta, joka lähe- 
lettiin Suomen työväen valtuuskunnan harkittavaksi ja 
toimeenpantavaksi.

Paikkakunnallisia oloja koskevista keskustelun alai
sina olleista kysymyksistä mainittakoon lyhykäisyy 
dessä seuraavat:

Kysymys eläkekassan perustamisesta säästöpankin 
yhteyteen saavutti yhdistyksen yksimielisen kannatuk
sen. Toimikunta, jonka yhdistys valitsi tekemään 
säästöpankin johtokunnalle ehdotusta asiassa, pyys 
ehdotuksessaan, että koskei vielä pitkiin aikoihin ole 
toivoa saada erityistä eläkekassaa työväestölle, sääs
töpankki ryhtyisi sellaisen kassan perustamiseen, joita 
sitten v. 1881 on Itävalta-Unkarissa ja Saksassa sääs- 
töpankkeihin yhdistetty. Tästä olisi pankille itselleen 
runsaat hedelmät, kuten nähdään esim. Itävallan 
oloista, jossa tällaiset laitokset ovat menestyksellä t< ■ 
mineet. Tällaisen kassan kautta lisäytyisi myös sääs 
täväisyys työmiesluokassa ja yleishyödyllisiin tarko- 
tuksiin käytettävät voittovarat suurenisivat. Säästöt 
pankki ei ryhtynyt ehdotuksen johdosta mihinkään ti 
menpiteisiin.

Uhkaavan työnpuutteen johdosta pyydettiin, että 
kaupunki ryhtyisi toimittamaan yleisiä töitä niin piai 
kuin mahdollista. Pyynnön perustukseksi hankituish 
tilastollisista tiedoista kävi selville, että työttömän 
työmiesten luku oli sangen suuri. Muurareista esim 
oli 3/4 työttöminä ja salvumiehiä oli sama määrä 
Asianomaiset eivät kuitenkaan ryhtyneet mihinkääi 
toimiin pyynnön johdosta. Ilman toimenpidettä jä 
myöskin se yhdistyksen tekemä pyyntö, että kurnia' 
lismaksut koottaisiin vasta myöhemmin keväällä esim 
Juhannuksen aikana, koska työmiesten raha-olot teki 
sivät tämän muutoksen suotavaksi. Paikkakunnain 
sista asioista mainittakoon vielä sivumennen kysym> 
siitä, millä tavalla petokset torikaupassa saataisiin lah 
kaarnaan sekä ehdotus sellaisen myymälän perustanu 
sesta, jossa joku yksityinen kaupittelisi vanhoja vaai 
teitä työväestölle.



— 37 —

Yhdistyksen sisällistä elämää ja järjestystä koske
vista asioista mainittakoon tässä yleispiirteissään seu
raavat:

Työväestön henkistä kehittämistä tietojen kautta 
on yhdistys koettanut kaikin voiminsa edistää. Pää
asiallisesti on tämä tehtävä ollut opetusvaliokunnaii 
huolena. Sen toimeenpanema kansanopetus käsittää 
v. 1894 alkeiskursseja laskennossa, yksinkertaisessa 
kirjanpidossa, kauno-, oikein- ja ainekirjoituksessa 
sekä alkeis- ja ammattipiirustuksessa. Opetusta näissä 
kursseissa on nauttinut yhteensä 258 henkeä, joista 
yhd. jäseniä oli 92, loput sen ulkopuolelta. Suomenkie
lisiä oli 184 ja ruotsinkielisiä 74. Sitäpaitse on opetus- 
valiokunnan toimesta pidetty kansanopistokursseja ja 
kansantajuisia esitelmiä. Edellisissä on pidetty luen
toja suomenkielessä, maantieteessä, fysiikassa ja Suo
men historiassa. Kansantajuisia esitelmiä on vuoden 
ajalla pidetty kaikkiaan 20. Luentojen jälkeen on 
saatu kuulla orkesteri- ja pianonsoittoa, viulusooloa 
sekä kvartettilaulua. Opetusvaliokunnan puheenjoh
tajana on ollut tohtori N. R. af Ursin. Alkeiskurssira- 
hastolla on ollut tuloja 2,378: 68, joista säästöpankin 
myöntämä kannatussumma 500 ja valtuuston 500. Me
noja on ollut 1,355:17. Säästö 1,023:51. Esitelmä- 
rahaston tulot ovat olleet 1,243: 46, joista säästöpankki 
on myöntänyt 500. Menoja 624:72. Säästö 618:74.

■ Kansanopistokurssirahastolla on ollut tuloja 1,712:45,
■ niihin luettuina säästöpankin kannatussumma 500 ja 
i valtuuston 500. Menoja on ollut 775:21, siis säästö 
i 937:24.

Jäsentensä henkistä kehitystä on yhdistys pyrkinyt 
ia toteuttamaan myös lukusalinsa, kirjastonsa ja puhuja- 
.1 klubin kautta. Lukusaliin on tilattu kaikkiaan 19 sano

malehteä ja aikakauskirjaa. Kirjastoa on vuoden ku- 
ä luessa ahkerasti käytetty. Puhujaklubi on koettanut 

!■ kehittää jäseniänsä keskustelemaan ja kokouksia joh- 
i tamaan ynnä pöytäkirjaa pitämään sekä tarjonnut 
p heille lausunnon opetusta kokeneen johtajan ohjauk

sella.
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Lastentarha, jota yhdistys jo edellisenä vuotena 
puuhasi, on vuoden kuluessa alottanut vaikutuksensa. 
Syyslukukaudella oli siinä sisäänkirjoitetiuna 114 lasta, 
joista 24 ruotsalaista. Useampia olisi tullut, mutta ei 
voitu tilan puutteen tähden ottaa vastaan. Lasten ikä 
on vaihdellut 3 vuodesta kansakouluikään saakka. He 
ovat toimineet tarhassa k:lo 9—2. Päivittäin on ollut 
läsnä noin 70—80 lasta. Kaikki läsnäolleet lapset ovat 
ottaneet osaa päivälliseen, joka on maksanut 5 p:niä. 
Säästöpankin voittovaroista myönnettiin lastentarhalle 
2,000 m:kaa järjestämiskustannuksiin. Johtajatarena 
on ollut neiti Elli Holländer sekä johtokunnan puheen
johtaja tohtori af Ursin.

Tilastokomitea on nyt kuten edellisenäkin vuonna 
koonnut tietoja työväen asemasta ja ammattioloista 
paikkakunnalla. Ilmoituksia on komitealle antanut yh
teensä 85 henkeä. Päiväpalkat vaihtelevat miehillä 1 
m:kasta 4:50 ja naisille 85 p:stä 1:35. Työpäivien 
pituus on 10—14 työtuntia. Toivomuksena lausumat
kin muutamien ammattien edustajat, että työpäivä olisi 
lyhennettävä 11 tuntiin. Maaseutulaisten haitallista 
vaikutusta työansion vähenemiseen valittivat useat am
mattilaiset. Tehtaissa työskentelevistä valittivat työ
huoneiden epäterveellisyyttä. Muurarit pitivät välttä- 
mätiömänä, että vaatimus oppiajasta vihdoinkin otettai" 
siili varteen. Kultasepät toivoivat myös oppiajan pi
dentämistä 5 vuodeksi.

Ammattiyhdistyksiä on nyt yhdistyksessä kaikki
aan 6, nimittäin: kirjanpainajain, muurarien, puusep
päin-, sorvarein- ja kuvanveistäjäin, salvumiesten, suu
laiden ja metallityömiesten, joista viimemainittu on ku
luvana vuonna yhtynyt.

Käsityöosasto on ilahduttavassa määrässä vauras
tunut. Se on pitänyt neulomakokouksia joka tiistai- 
ilta, kesä- ja joululomaa lukuunottamatta. Valmistu
neet teokset ovat myydyt erityisissä myyjäisissä. Sitä- 
paitse on osasto valmistanut yhdistyksen arpajaisiin 
arvokkaita voittoja.

Yhdistyksen toimeenpanemista huveista mainitta-
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koon tässä Maarianpäivänä pidetyt arpajaiset, jotka 
tuottivat puhdasta voittoa yli 2,000 markan. Muiden 
huvien ja ilamien toimeenpanosta on pitänyt huolta yh
distyksen huvitoimikunta, jonka puheenjohtajana on 
ollut puuseppä E. W. Helander ja sihteerinä kirjaltaja
F. Alho. Järjestyksenpito huveissa ja iltamissa on ollut 
uskottu järjestysvaliokunnalle, johon kuuluu 18 jäsentä. 
Sen puheenjohtajana on ollut viilaaja F. Rinne ja sih
teerinä K. F. Kulonen.

Soittokuntaa on yhdistys edelleenkin ylläpitänyt. 
Sen johtajana on ollut herra A. G. Nyberg. Sekakööri 
on myös perustettu vuoden ajalla yhdistykselle. Röö
riä johtaa pankinkasöörin rouva Hellman. Voimistelua 
on ollut yhdistyksen miesjäsenille tarjona kahdesti vii
kossa palomestari Sohlman’in johdolla. Työväestön 
kesähuvipaikkana on yhdistys edelleenkin käyttänyt 
n. k. Uittamon pattereita Kaarinan pitäjässä.

Vuoden ajalla on yhdistys pitänyt kaikkiaan 12 ko
kousta, joissa on ollut keskimäärin läsnä noin 60 jä
sentä. Yhdistyksen koko jäsenluku on 575 henkeä.

Yhdistyksen rahastolla oli vuoden kuluessa tuloja: 
Jäsenmaksuja 884: 90, huoneiston vuokraa 982: 70, ilta
mista ja huveista 4,444:83, muita tuloja 982:45; siis 
yhteensä Smk. 7,294: 88. Menoja oli kaikkiaan 6,323: 
14, joten säästöä jäi 971: 44.

Yhdistyksen omaisuuden arvo teki vuoden lopulla 
44,071: 44, josta kiinteimistö 38,300, irtaimisto 4,800 ja 
kassan säästö 971:44. Velkaa oli 35,100:33, joten 
puhdas omaisuus on 8,971: 11.

Johtokunnan ja yhdistyksen puheenjohtajana on ol
lut tohtori N. R. af Ursin, varapuheenjohtajina mais
teri O. Nykopp sekä hänen jälkeensä pankinkasööri 
K- A. Hellman, rahastonhoitajana faktori Salminen ja 
sihteereinä herrat J. Tamminen, Konr. Rask ja K. W. 
Oksanen, sekä muina jäseninä J. Lehtonen, J. Malin,
G. Wikman, Salo, Stenholm, Palmunen ja Sirén.

Kokouksia on johtokunta pitänyt 20.
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1895.
Työväestön kehittäminen sekä henkisessä että ai 

neellisessa suhteessa on yhä toiminnan tarkotuksena 
Säästäväisyyttä pidettiin siihen aikaan työväestöt, 
aseman yhtenä parantajana. Tätä tarkoitusta edis. 
tääkseen päätti yhdistys 1894 ryhtyä säästökassapuu- 
haan ja tästä tulikin totta niinpian, että tämän vuoden 
toukokuussa alotti kassa toimintansa.

Työväestön aineellisen tilan parantamista kosk: 
myös kysymys työnvälitystoimiston perustaminen 
paikkakunnalle, sekä maamme muihinkin kaupunkei
hin. Toimiston tulisi maksutta välittää työtä työväes
tölle ja laatia tilastoa työstään. Asiasta laadittiin eri
tyiset ponnet, jotka lähetettiin Suomen Työväen Vai 
tuuskunnalle.

Samalla kuin yhdistys on täten antanut suuren at 
von toiminnassaan työväestön aineelliseen kehittämi
seen, on se myös pitänyt huolta henkisestäkin edistyk 
sestä, tarjoomalla heille suoranaista opetusta ja kehit
täviä luentoja.

Suoranainen opetustoimi on ollut edelleenkin et 
tyisen opetusvaliokunnan huostassa, joka on panni 
nyt, kuten edellisinäkin vuosina, toimeen sekä alkeis 
kursseja vähemmin kehittyneille, että myös n. s. kan- 
san-opistokursseja ja kansantajuisia luennoita.

Samaan ryhmään edellisen kanssa voi myöskii 
lukea yhdistyksen lastentarhapuuhan, joka sekin o: 
oman johtokuntansa hoidettavana, ja on kieltämätti 
täyttänyt todellisen tarpeen paikkakunnalla, päättäer 
siitä, että lapsia on ollut tarhaan pyrkimässä enemmäi 
kuin on voitu ottaa vastaan, jonka tähden onkin nos
tettu kysymys sen laajentamisesta.

Yhteydessä tämän kanssa mainittakoon myöskin 
että yhdistyksessä on ollut kysymystä erityisen ta 
louskoulun perustamisesta, mutta on siitä tuumasit 
luovuttu, kun samaan aikaan nostettiin toisella taholh 
kysymys kansakoulun jatkokurssien yhteyteen perus 
tettavasta koulukeittiöstä.
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yhdistyksen kokouksissa, joita on pidetty vuoden 
kuluessa kaikkiaan 11, ollen keskimääräinen jäsen
luku niissä 58, yhd. ulkopuolelta olevia kuulijoita lu
kuunottamatta, on ollut käsittelyn alaisena poikkeuk
setta sellaisia kysymyksiä, jotka ovat koskeneet työ
väestön oloja joko yleensä koko maassa, tai omassa 
kunnassa, tai yhd. keskuudessa.

Yleisistä keskustelukysymyksistä ovat tärkeim
mät paitsi ennen mainittua kysymystä paikanvälitys- 
toimistojen perustamisesta, seuraavat:

Kysymys äänioikeuden laajentamisesta ja äänias- 
teikon poistamisesta, oli esillä 24/n. Äänestysoikeutta 
puolusti yhdistys ulotettavaksi kaikille muille, paitsi 
sotamiehille ja palkkaussäännön alaisille. Suhteellista 
edustusta puolusti se myös ja päätti jättää hallituk
selle anomuksen ääniasteikon kokonaan poistamisesta. 
Anomuksen alle keräytyi G50 nimeä, niistä 52 sellaista, 
joiden äidinkieli on ruotsi.

Työväen kesäloma-asiasta keskustellessaan tuli 
yhdistys siihen päätökseen, että vaikka tuuma ansait
seekin mitä lämpimintä kannatusta, ei se nykyään 
anna aihetta toivomaan suuria, kun eivät työnantajat 
suostu maksamaan palkkaa siltä ajalta, jolloin hän on 
lomalla, ja työntekijän palkka on niin pieni, ettei sillä 
elä, ellei ole joka viikko työssä. Ehdoteltiin perustet
tavaksi kassa, johon työnantajat antaisivat apua, ja 
josta työmiehiä autettaisiin loma-ajalla. Myös ehdotet
tiin että lauvantaisin lopetettaisiin työ puolelta päivin, 
jotta työmiehet voisivat käyttää lauvantai-iltapuolen 
ja sunnuntain virkistykseksensä.

Yleisistä kysymyksistä mainittakoon vielä Hra 
Kanslianeuvos Lindebergille Helsingissä tehty pyyntö 
työväen lainsäädäntöä koskevan käsikirjan laatimi
sesta, johon ei herra L. sanonut voivansa ryhtyä eikä 
saanut kustantajaa.

Paikkakunnallisia asioita koskevista kysymyksistä 
ansaitsee mainitsemista paitsi ennen mainittua vireillä 
olevaa ehdotusta nauttimisyhdistysten perustamisesta, 
kysymys ääniasteikon alentamisesta kaupungissa toi
mitettavissa vaaleissa. Edellinen kysymys oli jätetty
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erityisen sitä varten valitun toimikunnan ja yhd. joh
tokunnan huostaan, jotka pyysivät raastuvan kokousta 
keskustelemaan ja päättämään kysymyksen johdosta.

Ohimennen olkoon myös mainittu, että yhdistys 
pyysi rahatoimikamaria korjaamaan ja valaisemaan 
Ruissaloon johtavan tien, koska se usein oli jalkamää- 
riä veden alla ja vaikeuttaa saarella asuvan työväes
tön kulkua suuressa määrässä. Mihin toimenpiteisiin 
viranomaiset ovat pyynnön johdosta ryhtyneet, emme 
tiedä.

Yhdistyksen omaa sisällistä elämää koskevista 
asioista on tärkein kysymys tontin lunastuksesta, jo
hon kaupunki tahtoo yhdistystä velvoittaa. Asia on 
vuoden vaihteessa käsittelyn alaisena.

Myöskin yhdistyksen talon siistimistä ja korjausta 
on kuluneena vuotena uutterasti huolehdittu. Niinpä 
on lukuisia sisäpuolella toimitettuja uudistus- ja puh
distustyötä lukuunottamatta, rakennuksen kadunpuo
leinen osa, laudotettu ja maalattu.

Nämä, kuten lukuisat muutkin taloudelliset asiat, 
jotka sääntöjen mukaisesti ovat johtokunnan huolena, 
ovat sille antaneet vuoden kuluessa runsaasti työtä. 
Kokouksia on pidetty 18 ja on niissä mennyt neljä ja 
viisikin tuntia asiain käsittelyyn. Johtokuntaan ovat 
vuoden ajalla kuuluneet herrat tri af Ursin puheenjoh
tajana, tri Melander varapuhj., opettaja Kari rahas
tonhoitajana ja sihteerinä, sekä herrat faktori Salmi
nen, puuseppä Vikman, salvumies Lindroos, suutari- 
mest. Sirén, levyseppä Bärman, sorvari Lehtonen, pan- 
kinkasööri Hellman, muurari Euren. Näistä ovat vuo
den kuluessa eronneet hra Lehtonen, jonka sijaan on 
valittu puuseppä K. Hellsten ja käsööri K. A. Hellman, 
sijaisena allekirjoittanut. Yksi ent. johtok. jäsen, hra 
Palmunen, on kuollut.

Yhdistyksen taloudellinen tila on vuoden kuluessa 
ollut hyvä. Pääasiallisina tuloina on ollut voitot huvi- 
toimikunnan toimeenpanemista iltamista. Arpajaiset, 
jotka pidettiin Kupittaalla toukokuussa, tuottivat puh- 
dasa voittoa 1,980: 52.
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Raha-asioitten yhteydessä mainittakoon, että 
Säästöpankin johtokunta on hyväntahtoisesti alenta
nut koron yhdistyksen lainalle 5 %>.

Puhuja- ja keskuteluseura toimi edelleen innostuk
sella. Kun seuran kokouksissa myös arvosteltiin esiin
tyjiä, niin esimerkkinä tästä mainittakoon seuraava 
arvostelu: «Työmies Matti Saarinen lausui toisen ker
ran Kasimir Leinon sepittämän runon «Kansalleni», 
jossa oli sekä intoa, että pontta, vaan paikoin ponsi 
vähän laimeni». Kummassako nyt sitte oli intoa, että 
pontta? Ehkäpä Malissa, koska se nyt jo on koko
naan laimentunut.

Tilastovalickunnan toimet päätettiin tästedes uudis
taa ainoastaan joka 3:s vuosi, koskeivät olot ehdi 1 
vuodessa paljon muuttua.

Soittokuntaa on yhdistys edelleenkin ylläpitänyt 
hra Nybergin johdolla, jonka toimena on myös ollut 
yhdistyksen sekaköönn johto, sitten kuin kasöörin 
rouva Hellman siitä luopui.

Muista yhdistyksen toimista mainittakoon vielä, 
että se nyt, kuten edeihsinäkin vuosina, on vuokrannut 
Uittamon patterit kesähuvipaikaksi työväelle. Kesällä 
pani yhdistys siellä toimeen yleisen kokouksen Turun 
työväestölle, ja otti kokoukseen osaa 3 ä 4,000 kansa
laista. Kokouksessa pohdittiin kysymystä paremman 
yhteisvaikutuksen aikaansaamisesta työväestön kesken.

Yhdistys on myös toimittanut viime vuoden työ
väen kalenterin. Sen julkaiseminen oli uskottu toimi
kunnalle, johon kuuluivat herrat: af Ursin, Hammar
ström, Salminen, Hellman ja Melander.

Yhdistyksen jäsenluku oli vuoden lopulla 588.
Johtokunnan jäseninä ovat olleet: Puheenjohtajana 

tohtori af Ursin, sihteerinä J. K. Kari, rahastonhoita
jana J. Salminen, sekä muina jäseninä H. Melander 
A. W. Aaltonen, Bärman, Sirén, O. Wikman, J. Lehto
nen, Hellman ja Lindroos, sekä K. Heinonen.
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1896.
Kulunut vuosi on ollut yhdistyksen 10 :s vaikutus- 

vuosi. Entinen päämäärä on kuluneenakin vuotena ol
lut sen toimia ohjaamassa, sen toteuttamiseen on as
kel askeleelta pyritty. Ja näyttääkin siltä, kuin rupe
aisi kaupunkimme tyoxäestö yhä lukuisammin, yhä 
laajemmalta heräämään asiansa valvontaan. Siitä on 
todistuksena yhdistyksen vuosi vuodelta karttuva jä
senluku, jäsenmaksujen säännöllisempi suorittaminen 
ja entistä eheäinpi sekä vilkkaampi yhteistoiminta yh
distyksen piirissä. Tämä edistys ei tosin vielä ole 
läheskään niin huomattava, kuin se voisi ja sen pitäisi 
olla, mutta kuitenkin oikeuttaa se jo sellaisenakin toi
vomaan parempaa, samalla kuin se kiihoittaa yhä uut- 
terampaan, yhä sitkeämpään työhön, osoittaessaan 
etteivät pyrinnöt ole aivan turhia olleet.

Varsinkin on vuoden loppuosalla ollut huomatta
vissa vilkkaampaa elämää ja harrastusta yhdistyk
sessä. Tähän on osaksi erityiset syynsä. Yhdistys, 
joka oli jo ennen päättänyt, ettei se sellaisenaan kuulu 
mihinkään kielipuolueeseen, vaan pitää työväenasian 
ajamista pää-asiallisena tehtävänään, teki nimittäin 
kokouksessaan tammikuun 6 pmä sellaisen päätöksen, 
että se vastedes asettaa kaupungin valtuusmiesvaa- 
leissa kaksi ja valtiopäiväimesvaalissa yhden ehdok
kaan ja kannattaa sitä nstaa, jolle ehdokkaat otetaan. 
Ellei ehdokkaita oteta, niin ei yhdistys ota osaa vaaliin. 
Tähän päätökseen antoi aihetta se seikka, että vaikka 
sekä suomalaisella että ruotsalaisella taholla oli pu
huttu työväenehdoKkaan listalle ottamisesta, niin ei 
sitä kumminkaan oilut koskaan tapahtunut. Tämän 
päätöksen mukaisesti asetti yndu-tys syyskuun 13 p:nä 
pitämässään kokouksessa ehdokkaat seka valtiopäivä- 
mies- että valtuusiniesvaaha varten. Viimemainittuun 
vaaliin ei yhdistyksen valtiopäivänueschdokasta taas 
otettu kummankaan puolueen listalle, joten yhdistyk
sen äänivaltaiset jäsenet päätöksensä mukaan jäivät 
pois vaalista.
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Kuten muistetaan, herltii mainitun yhdistyksen 
päätöksen noudattaminen aika hälinän yhdistystä vas
taan suomalaisessa puolueessa Työväestö oli muka 
«myyty», sen «todelliset ystävät» tulevat siitä luopu
maan, ellei se palaa mckonnita uusilta poluilta, j n.e. 
Eikä säästetty suoranaisia uhkauksiakaan, kuten uuden 
työväenyhdistyksen perustamista, yhdistyksen nykyi
sen johdon muuttamista. — Yhdistystä Kohdannut kiu
kunpurkaus ei antanut aihetta mihinkään toimenpitei
siin yhdistyksen puolelta, ellemme ota lukuun sitä, että 
sittemmin pidetty yleinen työväen kokous antoi täyden 
luottamuslauseensa yhdistyksen puheenjohtajalle, jota 
oli mainitusta «myymisestä* syytetty.

Mutta hälinästä olikin aivan päinvastaisia seurauk
sia, kuin sen nostajat olivat odottaneet. Se sai jou
kon työväestöä hereille, joka ehkä näkyy m. m. siitä, 
että jäsenluku vuoden vaihteessa oli noussut lähes tu
hanteen henkeen.

Vilkastumista yhdistyksen toiminnassa osottavat 
vuoden ajalla yhdistykseen liittyneet uudet ammatti
yhdistykset. Toukokuun 30 p:nä pidetyssä kokouk
sessa hyväksyi yhdistys «Maalarien Liitto» nimisen 
osaston säännöt. Samassa kokoukesesa vahvistettiin 
myös Urheilu- ja pursiseuran säännöt. Kokouksessa 
marraskuun 29 p:nä hyväksyttiin lopullisesti «Nais- 
yhdistyksen» ja joulun aikana Raunistulan työväen
yhdistys «Tarmon» säännöt. Kaikkiaan on siis vuoden 
ajalla liittynyt yhdistykseen paitsi «Urheilu- ja pursi
seuraa», kolme uutta ammattiosastoa.

Jotta «Tarmo»-yhdistys voisi yhdistykseen liittyä, 
täytyi T. T. Y:n sääntöjen 3 §:ään tehdä sellainen 
muutos, että yhdistykseen saa liittyä jäseneksi ei ai
noastaan Turun kaupungissa, vaan myöskin enintään 
viisi kilometriä sen ulkopuolella asuvat henkilöt. Tä
ten muutetuille säännöille saatiin asianomainen vah
vistus toukokuun 19 p:nä.

Ammattiyhdistysten lisäytyessä ja toiminnan yhä 
laajentuessa katsottiin tarpeelliseksi asettaa jälleen 
erityinen keskuskomitea yhdyssiteeksi työväenyhdis-
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tyksen ja eri ammattiosastojen välille ’). Päätös kes
kuskomitean asettamisesta tehtiin kokouksessa huhtik. 
29 p:nä. Kukin T. T. Y:n ammattiosasto valitsee kes
kuskomiteaan 2 jäsentä, samoin työväenyhdistyskin.

Yhdistyksen omistama tontti-osa on vuoden ku
luessa laajentunut, sitte kun kaupungilta ostettiin en
tisen lisäksi, tontin sivulla oleva alue 4,663: 30 mk. 
hinnasta. Tämän summan myönsi kaupungin val
tuusto yhdistykselle lainaksi 5 % korkoa ja 250 m. 
suuruista vuotuista kuoletusmaksua vastaan. Heti kun 
uuteen tonttiosaan saadaan huudatus, päätettiin ryh
tyä siihen rakentamaan kahta työväen asuntoja sisäl
tävää rakennusta.

Yhdistyksen kokouksia on vuoden kuluessa pidetty 
10. Niissä on ollut keskimäärin läsnä 55 jäsentä. Ko
kouksissa käsitellyistä kysymyksistä mainittakoon 
seuraavat:

Kaupungin terveyshoitolautakunnalta pyydettiin, 
että työväenyhdistys saisi puolestansa valita terveys- 
hoitolautakunnan määräämän luvun työmiehiä otta
maan osaa kaupungin teollisuuslaitosten tarkastuk
seen. Terveyshoitolautakunta hylkäsi pyynnön siitä 
syystä, ettei työmiesten osanotto tarkastukseen ole 
«sopivaa».

Kymmentuntisen työpäivän käytäntöön saami
sesta keskusteltiin keväällä yleisessä työväenkokouk- 
sessa. Asiaa päätettiin koettaa ajaa sovinnollista tietä.

Veroäyrin perusteeksi puolusti yhdistyksen ko
kouksen enemmistö 300 markkaa. Vähemmistö tah
toi 350 mk. ja jotkut 400 eli entistä määrää.

Valtiopäivämiestoivornuksinaan lausui yhdistys toi
vomukset äänioikeuden laventamisesta, ääniasteikon 
poistamisesta, matkarahojen myöntämisestä ulko
maille, virallisemman muodon antamisesta työväen- 
ja ammattiyhdistyksille; lakimääräisestä 10 t. työpäi
västä; kansakoulujen pohjakouluksi saattamisesta; 
työväenoloja valaisevien tilastollisten tietojen kerää-

!) Entinen oli aikaisen.min nukahtanut.
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niisestä, väkijuomakaupan supistamisesta; suhteelli
sesta veroituksesta, ja valtiovarojen myöntämisestä 
työväen oppikursseille.

Nämä toivomukset esiteltiin lähetyskunnan kautta 
Turun kaup. valtiopäivämiehille, ja lupasi heistä 3 kan
nattaa kysymystä äänioikeuden laventamisesta.

Yhdistyksen toimesta kerättiin tietoja työväestön 
tapaturmavakuutuksesta kaupunkimme tehtaissa ja 
teollisuuslaitoksissa. Saatujen tietojen mukaan oli 
koko työväestö vakuutettu isäntäin puolesta 9:ssä teh
taassa sekä kaup. työväestö. Vakuutettujen määrä oli 
36,6 % koko siitä työväestöstä, joiden työpaikoista 
tietoja oli kerätty.

Yhdistyksen johtokunta on vuoden kuluessa ko
koontunut 15 kertaa. Sen kokouksissa on enimmäk
seen käsitelty taloudellista laatua olevia asioita tai 
myöskin kysymyksiä, joita yhdistys on johtokunnan 
valmistettavaksi jättänyt. Johtokunnan ja samalla 
yhdistyksen puheenjohtajana on ollut tohtori N. R. af 
Ursin ja rahastonhoitajana sekä kirjurina kansak. op.
J. K. Kari. Johtokuntaan on vuoden ajalla kuuluneet, 
levyseppä A. Bärman, faktori J. A. Salminen, nahkuri
K. J. Suomi, salvumics S. Rönkkö, muurari H. Eurén, 
puuseppä J. Vikman sekä tohtori K. Melander ja suu
tari A. H. Sirén. Kaksi viimemainittua ovat vuoden 
kuluessa eronneet, ja on heidän sijaansa valittu puu
seppä K. F. Hellsten sekä kansak. op. A. Hornaeus, ja 
hänenkin luovuttua, opettaja M. Pesola. — Yhdistyk
sen taloudenhoitajana on vuoden Kuluessa ollut sor
vari I. Lehtonen.

Yhdistyksen taloudellinen tila on vuoden ajalla oilut 
tyydyttävä. Omaisuutta on tilinpäätöksen mukaan 
48,593: 27 ja velkaa 37,538: 30, joten puhdas pääoma on 
11,054:97. Kassaliike on vuoden ajalla noussut 
13,938:70. Vuoden voitto ei kuitenkaan ole kuin 
552:54. Tähän on vaikuttaneet tonttiosan lunastuk
sesta syntyneet menot, joista ei vielä ole ollut vas
taavaa hyötyä.

Yhdistyksen toiminnasta mainittakoon vielä, että
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se on tänä, kuten edellisinäkin vuosina ylläpitänyt 
kaupungin ulkopuolella meren rannalla olevaa Uitta
mon kesähuvipaikkaa, vaikka siitä onkin yhdistykselle 
ollut rahallista tappiota1). Siellä on pantu toimeen 
kansanhuveja ja sinne tehtiin myöskin heinäkuun 5 
p:nä suuri työväen kävelyretki, johon otti osaa noin 
2,000 henkeä.

Toukokuun 10 p:nä pani yhdistys tapansa mukaan 
toimeen arpajaiset rakennusvelkansa lyhentämiseksi 
Kupittaan puistossa. Puhdas tulo niistä teki 1892:55.

Lukusalia ja kirjastoa on edelleenkin ylläpidetty. 
Lukusaliin on tullut 19 sanomalehteä ja aikakauskir
jaa. Kirjastonhoitajana on ollut yhd. taloudenhoitaja
I. Lehtonen.

Yhdistyksen edustajana Tampereen edustajako
kouksessa olivat: N. R. af Ursin, Bärman, Vikman, K. 
F. Hellsten ja Rönkkö. Puuseppien am.yhd. otti osaa 
edustajain matkakuluihin 20 markalla.

Lastentarha on toiminut tunnustettuun hyvään ta
paan. Lahjoituksia on saatu sen hyväksi, valtuustolta 
2,500 ja säästöpankilta 1,000 mk. Toimikunnan pu
heenjohtajana on toiminut tohtori Ursin, rahastonhoi
tajana ja sihteerinä n :ti B. Hamberg.

Laulu- ja soittokuntia on edelleen yllä pidetty. Mo
lempien johtajana on ollut hra A. G. Nyberg. Laulu- 
kunta hajosi kuitenkin keväällä.

Huvitoimikunta, järjestysvaliokunta, käsityöosasto, 
puhujaklubi ja säästökassa toimivat entiseen tapaan.

Opetusvaliokunnan työ on edelleen erittäin hyödyl
lisenä vaikuttimena koko paikkakunnan työväestölle.

Toimikunnan väsymättömänä puheenjohtajana on 
edelleen toiminut tohtori af Ursin.

t) Vuokrana on nyt siitä maksettu 200 mk. vuodessa.



1897.
Vuoden 1897 kuluessa täytti yhdistys ensimäisen 

vuosikymmenensä. Sen johdosta vietettiin toukokuun 
30 p:nä yhdistyksen huoneistossa kymmenvuotisjuhla, 
johon oli kunniavieraiksi kutsuttu, paitsi muita, kau
punginvaltuusto ja kaikkien maamme työväenyhdistys
ten edustajat. Viimemainituita oli kuitenkin saapunut 
ainoastaan Tampereelta, Naantalista ja Hankoniemestä.

Yhdistyksen sisällinen elämä on ollut entisen kal
tainen, jopa yhä vilkastumaan päin. Hyvin hyödylli
sen herätyssysäyksen sai yhdistys tänäkin vuonna kau
punkimme «kymmenen äänen miehiltä». He näet olivat 
viime vuosikertomuksessa mainitusta valtuus- ja valtio- 
päivämies-ehdokasten asettamispäätöksestä äkämys- 
tyneinä päättäneet ottaa yhdistyksen johdon omiin kä
siinsä ja sitä varten kokoontuneet yhdistyksen vuosi
kokoukseen valitsemaan oikein painetuilla lipuilla 
työväen «tosihyötyä» harrastavia henkilöitä eroamis- 
vuorossa olevien johtokunnan jäsenten sijaan. Puuhan 
tulos oli, että yhdistyksen ehdokkaat saivat 488, kym
menen äänen miesten taasen 84 ääntä. Jäseniä toi 
tämä yritys yhdistykseen oikein virtaamalla, ja toivoa 
sopii, että moni heistä vie sieltä jonkun herätyksen sie
menen mukanaankin, vaikkapa siitä myöhemmin eroai- 
sikin.

Kokouksia on yhdistys kuluneen vuoden ajalla pi
tänyt kaikkiaan 9, joissa on ollut keskimäärin 130 jä
sentä.1) Kokouksissa käsitellyistä asoista mainitta
koon tässä ainoastaan seuraavat:

Kysymys paikkakunnan sanomalehdistön suhteesta 
työväenyhdistykseen ja oman äänenkannattajan pe
rustamisesta. Kysymyksen ensi osasta keskustel
taessa on useat kerrat tuotu esiin, etteivät paikkakun
nan suomenkieliset lehdet anna lukijoillensa oikeata 
kuvaa yhdistyksen pyrinnöistä, vaan pitävät sanoma- 
lehtimiesarvolleen sopivana värittää kokouskertomuk- 
setkin oman katsantokantansa mukaisiksi ja liittää
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x) Siis erittäin suuri luku. 4
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esillä olleisiin asioihin kaikenmoisia omia mielipitei
tään. Tämä seikka, jota jo ennenkin on yhdistyksen 
kokouksissa valitettu, antoi keskuskomitealle aihetta 
ruvela puuhaamaan omaa työväen sanomalehteä Tur
kuun. Kun keskuskomitea asiaa pohdittuansa kysyi 
eri ammattiyhdistysten mieltä, pitivät kaikki oman ää
nenkannattajan aikaansaamista paikkakunnalle tar
peen vaatimana. Sen johdosta valitsi yhdistys asiaa 
ajamaan valiokunnan, johon tulivat kansak. opetta
jat J. K. Kari ja M. Pesola, faktori J. A. Salminen, 
räätäli K. A. Simo ja puuseppä K. F. Hellsten. Valio
kunta laati sääntö-ehdotuksen ja toimitti koekeräyk- 
sen, joka menestyi hyvin. Tämän johdosta päätettiin 
Turkuun hankkia aluksi kerran viikossa ilmestyvä 
työväenlehti ja annettiin yllämainitun komitean toi
meksi asian lopullinen ajaminen.

Työväen asuntotilaston kerääminen Turusta on 
myös ollut yhdistyksessä keskusteltavana. Sen joh
dosta on käännytty kaup. valtuuston puoleen ja pyy
detty, että se ottaisi mainitunlaisen tilaston toimittaak
seen. Kaupungin rahatoimikamaria on pydetty hank
kimaan kaupunkiin uimahuone, joista on puute, ja ryh
tymään jonkunlaisiin toimenpiteisiin ylikulun helpoit- 
tamiseksi joessa syksyisin Crichtonin tehdasten koh
dalla.

Paitsi varsinaisia kuukausikokouksia, on yhdistyk
sen toimesta vuoden ajalla pidetty useita yleisiä työ- 
väenkokouksia, joihin on otettu vilkkaasti osaa. Niissä 
on keskusteltu useista työväestölle tärkeistä kysymyk
sistä.

Yhdistyksen johtokunta on vuoden kuluessa ko
koontunut 13 kertaa. Sen käsiteltävänä on enimmäk
seen ollut yhdistyksen taloutta koskevia kysymyksiä, 
sekä asioita, joita yhdistys on sen valmisteltaviksi jät
tänyt. Johtokuntaan ovat kuuluneet herrat t:ri N. R. 
af Ursin puheenjohtajana, opettaja J K. Kari varapu
heenjohtajana, rahastonhoitajana ja sihteerinä, faktori
J. A. Salminen kirjastonhoitajana, levyseppä A. Bär
man, puuseppä K. F Hellstén, hatuntekijä K. W. Oksa
nen, opettaja M. Pesola, salvumies S. Rönkkö, nahkuri
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J. Suomi ja puuseppä J. Wikman. — Yhdistyksen ta
loudenhoitajana on edelleen ollut sorvari J. Lehtonen.

Yhdistyksen sisällisistä ja taloudellisista toimista 
mainittakoon, että se on vuoden kuluessa alkanut ra
kennuttamaan uudelle tonttiosalleen kahta rakennusta 
työväenasunnoiksi. Rakennustoimi on uskottu erityi
selle valiokunnalle, jonka puheenjohtajana on t:ri af 
Ursin, rahastonhoitajana opettaja A. Hornaeus ja sih
teerinä varatuomari Bergroth.

Kun yhdistyksellä tämän rakennuspuuhan takia on 
ollut paljon ikävyyksiä, niin ei voida vaitiololla sivuut
taa tätä hommaa. E; voida kieltää, ettei alkuperäinen 
tarkotus olisi ollut hyvä, varsinkin siihen aikaan. Oli
han ensimäinen kustannus-arviokin ainoastaan 16,00u 
mk. kummastakin rakennuksesta, jonka laskun mukaan 
ne olisivat tuottaneet vuosittain voittoa 500—600 mk.

Tästä siis näemme ne syyt, mitkä aiheuttivat ra
kentamisen. Oli tarkotus saada yhdistykselle uusia tu
loja, joita aina joka aika ei ole ollut kyllin tarpeeksi. 
Näissä laskuissa kuitenkin ikävästi erehdyttiin, sillä 
rakennukset tulivat y hteensä maksamaan noin 54,000 
m:kaa. Kun rakentaminen nyt oli tullut erittäin kal
liiksi, niin oli siitä luonnollisena seurauksena, etteivät 
ne rakennukset tahtoneet itseään kannattaa. Jälkeen
päin onkin yhdistyksellä useasti ollut pulaa, mitenkä 
saada korot maksetuksi. On kerätty tarkoitusta vai- 
ten ja myös on arpajaistulojakin kulutettu mainittuun 
tarkotukseen. Epäilemättä oli se yhdistyksen toimin
nalle erittäin haitallinen päätös, kun tällaiseen hom
maan ryhdyttiin. Tästä on ollut seurauksena sen 
lisäksi, mitä edeilä on huomautettu, vielä sekin, että 
yhdistyksen tontti siten tuli pilatuksi. Myöskin on 
varmaankin se haitallisesti vaikuttanut niihin eri yri
tyksiin, joita jälkeenpäin on ai’ottu aikaan saada. Ku
kaan ei enää tämän jälkeen tahdo uskoa minkään yri
tyksen kannattavan.

Yhdistyksen taloudellinen tila on vuoden ajalla ollut 
hyvä. Tilintarkastajain kertomus osottaa varoja 
48,472: 07 ja velkoja 35,738: 30, joten puhdas omaisuus
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vuoden lopulla oli 12,733: 77 ja omaisuuden lisäytymi- 
nen vuoden ajalla 1,673:80. Talovelkansa lyhentämi
seksi pani yhdistys Kupittaan puistossa toimeen arpa
jaiset toukokuun 16 p:nä. Ne onnistuivat erittäin hy
vin.

Edelliseen tapaan on yhdistys tänäkin vuonna pitä
nyt kesähuvipaikkaa Uittamon pattereilla. Uimahuo
neen siirtäminen ja purkaminen vaikutti, että huvipai- 
kanpito tuotti taasenkiu aineellista tappiota, mutta huvi
paikka on osoittautunut tarpeen vaatimaksi virkistys- 
paikaksi työväestölle, joka varsinkin pyhäsin mielel
lään viettää siellä perhekunnittain vapaa-aikaansa. 
Uittamolie tehtiin myös toisena helluntaipäivänä työ
väen kävelyretki, johon kaikki ammattikunnat ottivat 
lippuineen osaa.

Lukusalia ja kirjastoa on edelleen ylläpidetty. Lu
kusaliin on tullut parikymmentä sanomalehteä ja aika
kauskirjaa. Kirjastoon on vuoden ajalla hankittu pal
jon uusia kirjoja ja imtterasti niitä on käytettykin.

Yhdistyksen opetusvabokunta on vuoden ajalla uu
delleen järjestetty. Alkeiskursseja on pantu toimeen 
kauno- ja oikeinkirjoituksessa, laskennossa, yksinker
taisessa kirjanpidossa, voimistelussa, ammatti piirus
tuksessa ja ruotsinkielessä. Opetusta näissä aineissa 
on vuoden kuluessa nauttinut yhteensä 506 henkilöä. 
Sen lisäksi on pantu toimeen kansanopistokursseja, 
joissa on pidetty luennolta fysiikassa, yl. ja Suomen 
historiassa, stilistiikassa ja ainekirjoituksessa, kasvi
tieteessä, Suonien kirjallisuuden historiassa ja Suomen 
maantieteessä. Osanottajia on kansanopistokursseissa 
ollut yhteensä 328. Kurssilaisien kesken on myös pi
detty keskustelu-iltamia. — Kansantajuisia esitelmiä 
suomeksi on opetusvaliokunnan toimesta pidetty eri 
aineista 19. Opetusvahokuntaan kuuluvat nykyään t:ri
K. Melander, opettaja A. Hornaeus rahastonhoitajana, 
opettaja M. Pesola kirjurina, levys. A. Bärman, räätäli 
K. A. Leino ja faktori J. A. Salminen.

Muista yhdistyksen toimikunnista mainittakoon:
Huvitoimikunta, jonka huolena on ollut huvien ja
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iltamien toimeenpano. Iltamien pääasiallisena ohjel
mana on ollut näytelmiä, kuvaelmia, puheita, runon- 
lausuntoa, pilajuttuja, tanssia sekä soittoa, jota on esit
tänyt yhdistyksen oma, hra A. Q. Nybergin johtama 
torvisoittokunta, ja laulua yhdistyksen ja naisyhdis
tyksen laulukunnilta, joiden johtajana on ollut urkuri 
K. J. Lundén. — Näytelmäsueran johtajana on edelleen
kin ollut herra O. Mecklin. — Huvitoimikunta on ko- 
koutunut kaikkiaan 54 kertaa sekä pannut toimeen 39 
eri huvit, esittäen niissä 18 eri näytelmäkappaletta. 
Huveista on ollut tuloja 4,203: 20 ja menoja 2,402: 75, 
siis säästö 1,820: —.

Järjestysvaliokunnan tehtävänä on järjestyksen 
ylläpitäminen yhdistyksen huoneissa. Valiokunta, jo
hon kuuluu 20 miestä talvella ja 40 kesällä, on vuoden 
ajalla kokoutunut 16 kertaa.

Työväenyhdistyksen lastentarha on ollut toimessa 
8 kuukautta. Oppilaiden luku on ollut hyvin suuri. Ke
vätlukukaudella kävi tarhassa 120 lasta ja syysluku
kauden alussa pyrki siihen lähes 200, joista kuitenkin 
ainoastaan 140 voitiin ottaa vastaan tilan puutteen täh
den. Vanhemmista (5—6 vuotisista) lapsista on tar
haan muodostettu erityinen niin sanottu välitysluokka, 
jossa lapsia on harjoitettu keskustelun kautta vastaa
maan yksinkertaisia, selviä lauseita, ja sen lisäksi ope
tettu uskontoa, kirjoituksen alkeita ja laskentoa luvut 
1—5. Fröbelin käsitöiden lisäksi ovat välitysluokan 
lapset myös saaneet opetusta neulomisessa, kutomi
sessa, sekä yksinkertaisissa niinitöissä. Käytännölliset 
työt, kuten taulujen, lautasten ja lusikoiden puhdista
minen, nukenvaattoiden ja kukkasten pesu, pöydän kat
taminen ja astioiden pyyhkiminen ovat olleet yhteiset 
kaikille lapsille. Varoja lastentarhan ylläpitämiseen on 
saatu anniskeluyhtiön voittovaroista 2,500 mk. ja sääs
töpankilta 1,200 Sen hsäksi on kauppaneuvos F. von 
Rettig lahjoittanut tarhalle 550 markkaa.

Puhujaklubi on toiminut entiseen tapaansa, osoit
taen kuluneena vuonna paljoa suurempaa vilkkautta ja 
harrastusta kuin ennen.
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Neulomaseuransa on yhdistys vuoden ajalla lak
kauttanut, ja on se nyt yhdistetty naisyhdistykseen, 
joka on suostunut luovuttamaan yhdistykselle puolet 
neulomaseuran tuloista.

Yhdistyksen säästökassa on yhä vaurastumistaan 
vaurastunut, joten on ohut kysymystä sen muuttami- 
sesia erityiseksi säästöpankiksi, joka olisi kaikkien, ei 
vaan työväenyhdistyksen jäsenten käytettävänä. Kas
san virkamiehinä ovat olleet opettajat A, Hornaeus ja 
J. K. Kari, faktori J. A. Salminen ja puuseppä K. F. 
Hellstén. Sen lisäksi on kassalla erityinen valvoja- 
kunta, joka tutkii lainoista tarjottujen vakuuksien päte
vyyden. Kassa on edelleenkin ollut auki lauantaisin 
kello 7—Vu 9 illalla.

Ammattiosastoista ovat vuoden ajalla yhdistyk
sestä eronneet Maalarien Liitto ja Kirjanpainajani am.- 
yhd.

1898.
Yhdistyksen jäsenluku on vuoden kuluessa yhä ollut 

lisäytymässä, joten se vuoden lopulla oli 1,028.
Uusia ammattiyhdistyksiä on yhdistykseen liittynyt 

vuoden kuluessa Sokerit ehtaalaisten, Räätälintyönteki- 
jäin, Kaakelityöntekijäin, Nahkurien ja edellisenä 
vuonna eronnut Maalarein ammattiyhdistys, joten am
mattiyhdistyksiä nyt on 11.

Yhdistyksen kokouksia on vuoden ajalla pidetty 9, 
joissa on ollut keskimäärin läsnä noin 65 yhdist. jä
sentä. Tärkeimpinä kokouksissa käsitellyistä asioista 
mainittakoon: Tilastollisten tietojen kerääminen työ
väestön asuntosuliteista paikkakunnalla, johon kaupun
gin valtuustoa pyydettiin ryhtymään, mutta on asia 
siellä vielä ratkaisematta.

Lausunto sille komitealle, joka on asetettu ehdotta
maan muutoksia voimassaolevaan elinkeinolakiin.
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Varojen kerääminen S. T. valtuuskunnalle kiertä
väin esitelmänpitäjäin palkkaamiseksi.

Yhdistyksen johtokunta, on vuoden kuluessa kokoon
tunut 15 kertaa. Johtokuntaan ovat kuuluneet t:ri 
N. R. af Ursin puheenjohtajana, opettaja J. K. Kari, 
rahastonhoitajana sekä kirjurina, opettaja M. Pesola, 
levyseppä A. Bärman, rak.mest. J. Lindström, faktori 
J. A. Salminen, räätäli K. A. Leino, puuseppä K. F. 
Hellstén, sokuriteht.t. M. Saarinen ja hatuntekijä K. V. 
Oksanen. Yhdistyksen taloudenhoitajana on edelleen
kin ollut sorvari I. Lehtonen.

Yleisiä työväenkokouksia on vuoden kuluessa pantu 
toimeen useampia. Niissä on keskusteltu kulloinkin 
työväestön mielenkiintoa herättäviä kysymyksiä, ja 
on osanotto kokouksiin ollut vilkas.

Kävelyretki tehtiin tänä, kuten edellisinäkin kesinä 
Uittamon pattereille. Kävelyretken jälkimaininkeina 
saivat johtokunnan siiloin kaupungissa olevat jäsenet 
kutsun poliisikamariin erään kävely retkellä pidetyn 
muka jyrkän puheen tähden.

Kesähuvipaikkaa Untamolla pidettiin vielä viime 
kesä, mutta huveja voitiin siellä panna toimeen ainoas
taan muutamat, kun laivoja oli peräti vaikea saada 
vuokratuksi.

Lukusalia ja kirjastoa on edelleenkin ylläpidetty. 
Lukusaliin on tilattu 19 sanomalehteä ja aikakauskirjaa, 
niistä 3 ulkomaista. Kirjastonhoitajana on ollut faktori 
J. A. Salminen.

Yhdistyksen taloudellinen tila on vuoden kuluessa 
ollut hyvä. Tilinpäätöksen mukaan on yhdistyksellä 
omaisuutta 49,148:84 ja velkaa 35,088:30, joten puh
das omaisuus on 14,060:54. Kassaliike on vuoden 
ajalla noussut .2,658: 07. Vuoden puhdas voitto on 
1,326: 77. — Tähän ei ole kuitenkaan luettu yhdistyk
sen uusia rakennuksia, jotka ovat vuoden kuluessa val
mistuneet. Niitä varten otti yhdistys 55,000 mk:n suu
ruisen laman, ja ovat rakennukset tähän saakka tulleet 
maksamaan 53,661:42, joten rakennusrahastossa on 
rahaa jälellä 1,338: 58.
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Kesällä pidetyt arpajaiset Uittamon pattereilla oli
vat suurena apuna rahavarojen kartuttamisessa, joskin 
eivät ne menestyneet niin hyvin, kuin oli toivottu.

Soittokunta toimii edelleen h:ra Nybergin johdolla. 
Laulukuntia johti hra Däckmander ja hra Lindell.

1899.
Tämä vuosi on historiallisten merkkitapausten aika. 

Se yleinen boikotteeraus, joka jo parina edellisenä 
vuotena oli ollut olemassa työnantajain ja muitten val- 
lassaolijain taholta, kohoaa nyt huippuunsa. Niin ylei
sessä, kuin yksityisessäkin elämässä opettavat porvarit 
työväestölle luokkatietoisuutta. Pimeitten valtiollisten 
sortotapahtumain alkuhetkinä, alkavat kaupunkimme 
mahtajat näyttää ilkeämielisiä pyyteitään.

Huhtikuun 30 p:vä on yhdistyksellä kokous, jossa 
oli läsnä noin 400 henkeä. Kokoukselle esitetään yh
distyksen lastentarhan johtokunnan jäsenten kirjelmä, 
jossa ilmottavat, ettei he voi toimia enää johtokunnan 
jäseninä, sillä syyllä, että on mahdoton olla sellaisilla 
mielipiteillä varustetun miehen kanssa yhteispuuhissa, 
kuin Tohtori af Ursin on.

Keskustelu kirjelmän johdosta oli hyvin vilkasta ja 
yhdistyi siihen myös arvostelu, siitä päätöksestä, jonka 
säästöpankin isännistö oli tehnyt. Se oli päättänyt, 
ettei enää apurahaa myönnetä Työväenyhdistyksen 
lastentarhalle. Alkeiskurssien ja luentojen avustami
seksi annetaan 500 mk jos yhdistyksen puheenjohtaja 
tohtori af Ursin luopuu toimestaan. Päätökseksi näistä 
asioista tuli, ettei kirjelmä antanut aihetta muuhun toi
menpiteisiin, kuin että valittiin uusi johtokunta lasten
tarhalle. Samoin ei säästöpankin kolikoita katsottu 
siksi puhtaiksi, että niitä olisi voitu vastaanottaa.

Tähän ei vielä loppunut porvarien häpeämättö- 
myys. Heidän kehittymättömyytensä ilmenee vielä 
suuremmassa määrin seuraavasta. Lastentarhan joh
tokunta oli kaupungin valtuustolta anonut 3,000 m:kan 
apurahaa. Valtuusto hyväksyi anomuksen, ehdolla,
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että tohtori af Ursin luopuu lastentarhan johtokunnasta. 
Asiaa ei kokouksessa lokak. 22 p:vä voitu ottaa vaka
valta kannalta, ei näet uskottu valtuuston typeryyttä 
niin suureksi, mutta varmuuden varalta kuitenkin pää
tettiin, ettei näin ilkeämielistä tarjousta voida vastaan
ottaa.

Näitten tapahtumain kautta olivat porvarit paljas
taneet lopullisesti kyntensä ja siten yhä selventäneet 
työväestölle asemaa. Nämät tapahtumat olivat myös 
selvinä todistuksina sen työn arvosta, minkä tohtori 
Ursin oli työväestön hyväksi tehnyt. Parempaa tun
nustusta on mahdoton antaa, silloin kun sen tekevät 
vastapuolueet.

Monenlaiset muut toiminnan vastustamiset, jotka 
samaten kohdistuivat yksityisiin personiin, eivät kui
tenkaan vaikuttaneet niin kuin oli toivottu. Siitä oli 
todisteena jäsenluvun yhä kasvava määrä joka vuo
den lopussa oli 1,666 henkeä.

Heinäkuun 17 p-va alkanutta työväen edustajako
kousta on yhdistyksellä onni vaalia seiniensä sisällä. 
Se oli muistojen hetki. Kaikkien porvarien kauhuksi 
Suomen Sosialidemokratisen puolueen syntymähetki. 
Yhdistystä kokouksessa edustivat:

N:ti A. Roine, r:va M. Tuominen, sekä h:rat N. R. 
af Ursin, J. K- Kari, T. Tainio, KSF. Hellstén, B. Oksa
nen, M. Saarinen, J H. Jokinen, N. Vallenius ja A. 
Palmroos.

Uusia ammattiyhdistyksiä on yhdistykseen liittynyt 
vuoden kuluessa seuraavat:

1 Valajien, 2 Koneijuutyöntekijäin, 3 Kutojattarien, 
4 Lautatarhan ja iastaustyöntekijäin, 5 Verhoiiijain, 6 
Ulkotyöväen Taisto, 7 Palvelijatarten, 8 Ompelijatar
ten, 9 Liinavaate ompelijoin ja silittäjäin sekä 10 Läkki- 
Pelti- ja Vaskiseppäin ammattiosasto. Ammattiosas
tojen luku vuoden lopussa oli 20.

Yhdistyksen kokouksia on vuoden kuluessa pidetty 
13, joissa keskimäärin on ollut läsnä noin 100 yhdistyk
sen jäsentä. Tärkeimpinä kokouksissa käsitellyistä 
kysymyksistä mainittakoon:
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Lausunnon antaminen uudesta Elinkeinolakiehdo- 
tuksesta.

Vastalauseen tekeminen mainitun lakiehdotuksen 70 
S.lää vastaan.

Kesällä toimitettiin yhdistyksen hyväksi n. k. päivä- 
p-ukkakeräys yhdistyksen jäseniltä, jonka tuloksena 
oli 1,563:80. Yhdistyksen johtokunta on vuoden ku
luessa kokoontunut 12 kertaa. Johtokuntaan ovat kuu
luneet t:ri N. R. af Ursin puheenjohtajana, opettaja 
J. K. Kari rahastonhoitajana, toimittaja Taavi Tainio 
kirjurina, opettaja M. Pesola, puuseppä K. F. Hellstén, 
salvumies J. Lindström, räätäli K. A. Leino, faktori 
J. A. Salminen ja nahkuri J. H. Jokinen sekä Taavi 
l ainion erottua muurari Eemeli Leino.

Yhdistyksen taloudenhoitajana on ollut työmies 
Matti Saarinen.

Yleisiä työväen kokouksia on vuoden kuluessa pi
detty useampia. Niissä on keskusteltu työväenasiaan 
kuulu.ia kysymyksiä ja on osanotto niihin ollut vilkas.

Kävelyretki tehtiin kesäkuun 4 p. tänä vuotena 
Maarianpitäjän Suikkilan taloon.

Kesähuvipaikkaa ei yhdistys kuluneena vuotena 
hankkinut siitä syystä kun se oli edellisinä vuosina 
luottanut tuntuvasti tappiota.

Lukusalia ja lainakirjastoa on edelleenkin ylläpi
detty. Lukusaliin tilattiin 22 sanomalehteä ja aika
kausiin jaa, niistä 3 ulkomaista. Kirjastonhoitajana on 
oilut faktori J. A. Salminen.

Opetusvaliokunnan päätti yhdistys syksyllä lak
kauttaa, siitä syystä, että toinen yhdistys paikkakun
nalla on ottanut samallaisen toimen ja yhdistys ei sen 
johdosta ole saanut mitään rahallista kannatusta kau- 
punginvaltuusmiehiltä.

Yhdistyksen taloudellinen tila on vuoden kuluessa 
ohut tilinpäätöksen mukaan seuraava:
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Tuloja:

Huveista ja arpajaisista . . .
jäsenmaksuista........................
Talosta......................................
Päiväpabtkakeräyksestä . . . 
Erityisiä tuloja .........................

4,766: 62 
4,360: 30 
4,033 : 70 
1,650: 50

563: 92 15,375: 04

Menoja:

Korkoihin ja velan kuoletuksiin . 5,495: 67
Taloon ...................................... 2,481: 19
Sanomalehtiin, ilmoituksiin ja

kirjapainoihin........................ 1,207: 55
Huveihiri...................................... 1,437: 70
Lämpöön ja valoon................... 838: 06
Muita menoja............................. 1,767: 50 13,221: 67
pahaa kassassa ........................ 2,153: 37

Summa Smk. 15,375: 04

Näytelmäseura saa vuoden loppupuolella vakitui- 
semman ja asiallisemman leiman, sille kun nyt oli hom
mattu erityiset säännöt.

Lastentarhaa pidettiin edelleen yllä, huolimatta 
niistä vehkeistä, joita sitä vastaan tehtiin.

Väkijuomalakkokomiteassa on yhdistyksellä ollut 
edustajansa.

Vielä on mainittava lakko Juseliuksen tehtaassa 
vuoden lopulla. Lakkolaiset saivat yhdistyksessä tyys
sijan. Heille hommattiin koneet ja muita työvehkeitä, 
sekä avustettiin kaikin puolin innostuksella. Päivisin 
olikin yhdistys kuten paitatehdas ainakin, tyttöjen vilk
kaasti hyöriessä. Muuten oli se lakko ainoa laatuaan 
sentähden, että se sai hyvin yleisen kannatuksen.

Soittokunta toimii edellisen vuoden tahtiin.
Laulukuntia johti alkuvuodesta h:ra Lindell ja lop

pupuolella h:ra Pastell.
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1900.
Entisen varman päämäärän saavuttamiseksi on yh

distyksemme kuluneena vuonnakin, vaikka hiljalleen- 
kin työskennellyt. Näyttääkin, että työväenliikkeen 
oikeudellisuus ja totuuden lopullinen voitto ovat yhdis
tyksemme jäsenissä yhä enemmän ja enemmän var
mistuneet. Siihen onkin luonnolliset syynsä. Ne mo
net ilmiöt, jotka työn ja pääoman välillä tänä vuonna
kin: työnsulkujen, työstä eroittamisien, torpparihäätö- 
jen, työväen asunnoista häätöjen ja työlakkojen y. m. 
muodossa on maassamme tapahtunut, eivät suinkaan 
ole jääneet tämän paikkakunnankaan työväestöltä; 
varsinkin järjestyneiltä huomaamatta.

Vaikkei jäsenluku yhdistyksessä olekkaan niin suuri, 
kuin edellisenä vuonna, niin aatteemme siitä huoli
matta, varmaankin on yhä edistynyt. Tunkeutunut 
useampaan kotiin. Valloittanut vanhain ja nuorten sy
dämiä. Tämä on tapahtunut työväen sanomalehtien ja 
kirjallisuuden avulla, joita yhdistyksessämmekin innok
kaasti on koetettu levittää. Edistystä todistaa sekin, 
että uusia ammattiosastoja on vuoden kuluessa perus
tettu ja yhdistykseen liittynyt 4, nim. Satulaseppien, 
Kulta- ja hopeaseppien, Tynnyri- ja astiatyöntekijäin 
sekä Uunintekijäin ammattiosastot.

Ammattiosastoja ja yhdistyksiä oli vuoden lopussa 
kaikkiaan 25.

Jäseniä oli vuoden lopussa 1,335, joista 97 kerran 
kaikkiaan maksaneet jäsenmaksunsa, eli n. s. vapaa- 
jäseninä.

Huomattavin ja samalla yhdistystä enin koskeva 
tapahiuma viime vuonna oli kun sen monivuotinen, ky
vykäs ja innokas puheenjohtaja Tohtori N. R. af Ursin 
eros' johtokunnasta ja puheenjohtajan toimesta.

Vuosikokoukseen 18 p:nä Maaliskuuta lähetti T:ri 
af Ursin näin kuuluvan kirjelmän:



«Turun Työväenyhdistykselle!

Toistakymmentä vuotta olen nyt toiminut Turun 
työväenyhdistyksessä, 1890:n alusta sen johtokunnan 
varapuheenjohtajana ja vuodesta 1892 sen puheenjoh
tajana. Kuten useammat tietävät, ilmoitin jo enem
män kuin vuosi sitten, että halusin jättää yhdistyksen 
puheenjohtajan toimen. Mutta kun varapuheenjohtaja 
hra Kari uhkasi erota minun kanssani yhdessä, jäin 
toistaiseksi paikalleni.

Nyt pyydän kuitenkin, että minun sijalleni valittai
siin toinen johtokunnan jäsen. Olen pannut melkein 
koko voimani ja vähäisen kykyni, mikäli aikaa on mi
nulla ollut varsinaisen toimeni ulkopuolella, vuosikym
menen kuluessa parhaimmasta iästäni yhdistyksen 
edistämiseksi ja eronhetki ei minulla ole aivan ilman 
kaihon ja kaipauksen tunteita. Mutta parasta on jo, 
että nuoremmat voimat astuvat riviin työtä jatka
maan.

Väärinkäsitysten estämiseksi tahdon nimenomaan 
lausua, ettei mikään mielipiteitteni muutos, tahi suh
teeni muihin kansankerroksiin ole tähän eroon vaikut
tanut vähässäkään määrässä.

Toivon sydämmeni pohjasta, että kun nyt eroan 
Turun työväenyhdistyksestä, joka on käynyt minulle 
monivuotisen yhteistyön kautta sangen rakkaaksi, yh
distys edelleen menestyisi ja varttuisi ja aina menes
tyksellä toimisi syväin rivien kohottamiseksi heille 
itselle ja koko kansallemme hyödyksi ja siunaukseksi.

Turussa 18 p. maaliskuuta 1900.
N. R. af Ursin.»

Tunnustaakseen T :ri af Ursinin ansiot, nimitti yhdis
tys hänet ensimmäiseksi kunniajäsenekseen, sekä va
litsi lähetystön, torvisoittokunnan mukana, hänelle jul
kilausumaan yhdistyksen kiitollisuuden ja kaipauksen 
tunteet.

Yhdistys on vuoden kuluessa kokoontunut 13 ker-
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Jäseniä on ollut keskimäärin kokouksissa 75. Pöy
täkirjaan on tehty 109 §§:ää.

Kokouksissa käsitellyistä kysymyksistä mainitta
koon seuraavat: Talousvaliokunnalle, joka viime val
tiopäiville antoi hylkäävän lausunnon jättiläisanomuk- 
selle väkijuoma kieltolakiasiassa, lähetettiin vastalause- 
sähkösanoma.

Työväen oman kirjapainon paikkakunnalle saami
seksi on yhdistys hyvin tehokkaasti vaikuttanut, kes
kustelemalla useammassa kokouksessaan, sekä lunas
tamalla osakkeita 1,250 markan arvosta.

Tampereen muurareille ja Helsingin räätäleille, 
jotka vuoden kuluessa taistelivat pääoman sortoa vas
taan, lausui yhdistys siveellisen kannatuksensa ja pani 
toimeen jäsentensä keskuudessa keräyksen aineellista
kin kannatusta varten.

Erikoisemmin on mainitsemisen arvoinen «kalja- 
juttu» yhdistyksen ravintolassa. Tämän asian joh
dosta oli usein kiivasta a äittelyä ja jäsenet tavallaan 
jakaantuivat kahteen eri ryhmään, «kaljapuolueeseen» 
ja «raittiuspuolueeseen». Tämä viimemainittu esiintyi 
voimistuneena kasvavassa nuorisossa, jota viime ai
koina oli yhdistykseen liittynyt raittiusseuroista, joissa 
siihen aikaan vallitsi erittäin piintynyt henki. Kalja- 
puolueen johtavana sieiur a oli «Hakoniska», jonka ai
noana «autuutena» siihen aikaan oli tulojen laskemi
nen kaljasta. Se innostus, jonka kaljan nauttiminen oli 
saavuttanut ravintolassa, veti sivullistenkin huomion 
väkisin puoleensa. Useasti kun sunnuntai-aamusin 
meni talolle, niin tuli taloudenhoitajan keittiöstä, joka 
siihen aikaan oli ravintolana, vastaan ilkeä «Hoffman
in» haju, kaljaa nauttivien, kohineloisten «taskuma
teista». Ja väittipä eräs, että hän joi yhtä perää 16 
pulloa kaljaa. Tämmöiset seikat tukivat sitä väitettä, 
että kalja oli päihdyträvää ja oli omiaan lisäämään in
hoa jääkellarikaljaa vastaan. Siihen aikaan toimivassa 
Naisyhdistyksen puhujaseurassa oli kaljajuttu usein 
esillä, Taatilan Oton naimisjuttujen ohella, jotka mo
lemmat herättivät erityistä huvia. Kaljajupakka var-



sinkin siitä syystä, kun sen olemassa oloa ravintolassa 
hyvin lapsellisella innostuksella puollettiin.

Monen vaivan ja kovien esteiden jälkeen saadaan 
asiat niin pitkälle, että asia on lopullisesti ratkaista
vana kokouksessa huhtik. 16 p:nä. Tällöin esitetään 
vartavasten valitun komitean lausunto, joka ehdotti 
kaljan poistamista. Komitean vähemmistön ehdotus 
oli kiivaasti kaljan puolella. Ja tätä useat luulivat ko
kouksen enemmistön kannattavan, mutta niin ei käy
nyt, sillä 59 äänellä 25 vastaan päätettiin kalja poistaa 
ravintolasta. Tästä oli taas lisämenoja, yhdistyksen 
kun ainakin osaksi täytyi korvata taloudenhoitajan tu
loja, jotka päätöksen kautta olivat tuntuvasti alentu
neet. Ravintolan pito oli nimittäin siihen aikaan Matti 
Saarisen huostassa. Taaskin oli tuo ravintolajuttu 
saanut katkeruutta aikaan ja kuitenkaan ei löydetty 
tietä, joka olisi tuonut yhdistykselle kunnollisen ja 
tuottavan ravintolan. Jos jo siihen aikaan olisi voitu 
aikaan saada sellainenkin ravintola, mikä meillä nyt 
on, niin olisi sen tuottamalla voitolla paljon saatu ai
kaan.

Toukokuun 6 p:nä pidettiin arpajaiset yhdistyksen 
talon rakennusvelan lyhentämiseksi. Ne pidettiin ensi 
kerran yhdistyksen pihamaalla ja onnistuivat verrat
tain hyvin.

Kesäkuun 4 p:nä toimeenpantiin Suikkilan tilalle 
yleinen mielenosoitusretki, johon tuhansiin nouseva 
työväen joukko otti osaa. Perillä pidettiin puheita 
äänioikeusasiasta, työpäivän lyhennyksestä, yleisestä 
kieltolaista y. m. sekä pidettiin yleinen kokous kirja- 
painoasian johdosta.

Kesähuvipaikkaa hommaamaan asetti yhdistys 
vuoden alussa komitean, vaan se ei onnistunut saa
maan sopivaa paikkaa, jonka tähden yleisempää kesä- 
huvipaikkaa ei tänä vuonna yhdistyksellä ollut.

Yhdistyksen johtokunta on vuoden kuluessa ko
koontunut 13 kertaa. Sen kokouksissa on enimmäk
seen käsitelty taloudellista laatua olevia asioita; vai- 
sinkin n. s. uudet rakennukset ovat koko lailla lisän-
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neet johtokunnan työtä ja huolta. Johtokunnan ja sa
malla yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut isän
nöitsijä J. H. Jokinen, varapuheenjohtajana toimittaja 
K. F. Hellsten. Rahastonhoitajana kansak. opettaja J. 
K. Kari. Muina johtokunnan jäseninä kansak. opettaja 
M. Pesola, koneenkäyttäjä J. V. Tuominen, hatuntekijä 
K. Oksanen, salvumies J. Lindström, maalari J. F. Ves
iin, räätälit A. Palmroos ja K. A. Leino. Sihteerinä on 
toiminut räätäli Kaarlo Kalke. Sittemmin hänen erot
tuaan marraskuun 1 päivästä, räätäli K. A. Leino.

Taloudenhoitajana on ollut työmies M. Saarinen.
Lukusalia ja kirjastoa on edelleenkin yllä pidetty. 

Lukusaliin on tilattu 25 sanomalehteä ja aikakauskir
jaa, niistä 2 ulkomaalaista. Kirjastonhoitajana on ollut 
faktori J. A. Salminen.

Soitto- ja Jäulukuntia on yhdistys ylläpitänyt kuten 
ennenkin. Soitonjohtajana oli Nyberg. Laulukuntia 
johti Pastell.

Lastentarha ei vuoden kuluessa enää ollut vaikut
tamassa syystä, ettei saatu siihen tarvittavia varoja 
kaupungin valtuustolta.

Ammattiyhdistysten keskuskomitea päätettiin vuo
den lopulla lakkauttaa, koska ei se enää ammatillisen 
toiminnan enemmin kehityttyä vastannut tarkoitustaan. 
Sen toiminta siirtyi nyt paikkakunnalle perustetun pai- 
kallisammattijärjestön huostaan. Yhdistystä paikal- 
lisammattijärjestössä edusti faktori J. A. Salminen.

Käsityöosasto, joka jonkun aikaa oli väsähtänyt, 
alkoi heti vuoden alussa erityisellä innostuksella. Erit
täin lukuisasti yhtyi siihen jäseniä ja työt olivat moni
puolisempia kuin ennen. Tehtiinpä tilauksen mukaan 
lasten pukujakin. Hauskin työ oli punasten rusettien 
teko, joilla siihen aikaan oli hyvä menekki, varsinkin 
kun ei niitä silloin mistään kaupoistakaan saanut ostaa.
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1901.
Tämän vuoden tominnasta lausutaan seuraavaa:
Se yleinen lamaustila, joka viimeaikoina on maas

samme vallinnut ja joka vuoden alussa jo oli sangen 
huomattavissa, ei ole ollut vaikuttamatta yhdistyk- 
seemmekään. Kahteen edelliseen vuoteen nähden on 
toiminta viime vuonna ollut ikäänkuin laimeampaa. 
Ainakin jäsenluku on ollut pienempi; tehden vuoden lo
pulla ainoastaan 1,300.

Mistä näin suureen jäsenten vähenemiseen on löy
dettävissä todelliset syynsä aikana, jolloin köyhälis
tön lukumäärä yhä lisääntyy?

On kuulunut valituksia, ettei yhdistyksen huoneusto 
enää tunnu kodikkaalta, on kylmä ja kolkko, joten 
siellä ei viihdy ja ettei yhdistyksen sisällinen elämä ole 
kaikin puolin kuten olla pitäisi. Johtomiehet käyttävät 
asemaansa väärin y. m. Minkä verran näissä seikoissa 
lieneekin syytä jäsenten vähenemiseen, ei ole todis
tettu. Ja sitäpaitsi nämät ovat syitä, jotka ovat hel
posti korjattavissa. Laitettakoon yhdistyksen huo
neusto kodikkaaksi, lämpimäksi, asetettakoon uudet 
kyvykkäämmät johtomiehet y. m.

Sitä vastoin lienee ylempänä mainitun huonon ajan 
ilmiöitä, mikä nykyään raskaampana kuin pitkään ai
kaan tätä ennen painaa työtätekevää luokkaa kaik
kialla maassamme, sekin, että jäsenluku yhdistykses- 
sämme on vähentynyt ja toiminta laimeampaa.

Kun työtä on vähän, työväellä enemmin aikaa ja 
elämisen ehdot vaikeammat, luulisi, että se silloin 
enemmin harrastaa omia asioitaan, koettaa lujittaa jär- 
jestöään ja hakee turvaa yhteenliittymisestä. Vaan 
seikka näyttää olevan päinvastainen. Siihen lienee 
syynä, ettei tunneta yhteenliittymisen suurta merki
tystä.

Ammattiosastoja on vuoden kuluessa perustettu ja 
yhdistykseen liittynyt kaksi. Kirjansitojain huhti
kuussa ja Seppien heinäkuussa. Sitävastoin on viral- 
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lisesti laannut olemasta Kutoja tarien a. osasto, joten 
a. osastojen luku vuoden lopulla oli 26.

Yhdistys on vuoden kuluessa kokoontunut (11) ker
taa. Jäseniä keskimäärin ollut kokouksissa (110). 
Pöytäkirjaa on laadittu (89) §:lää.

Tärkeimmistä keskusteluaineista olkoon mainittu 
seuraavat:

Puoluekokoukseen lähetettiin kysymys: «Mille kan
nalle Suomen työväen puolueen tulee asettua nykyi
sissä kansallisissa kysymyksissämme.»

Kokouksissa on keskusteltu: «Onko suotava, että 
työväki työlakkojen sattuessa ja työnantajien taipu
mattomana ollessa perustaa omia liikkeitä?» Vastattu 
kieltävästi.

Minkäverran nykyisestä tapaturmavakuutuksesta 
on ollut työväelle hyötyä? Annettu ammattiosastojen 
pohdittavaksi.

Hyvinkään kutomatehtaan työlakon tähden tapah- 
tuneitten tunnottomien häätämisten johdosta lausui yh
distys paheksumisensa isäntien häpeällistä menettelyä 
vastaan sekä kerättiin lakkolaisille apua.

Samoin Pinjaisten ja Fiskarin tehtaitten isännistön 
rettelöimisiä vastaan lausui yhdistys jyrkän paheksu
misensa sekä antoi mainittujen tehtaitten työväestölle 
siveellisen kannatuksensa.

Johtokunta on vuoden kuluessa kokoontunut (13) 
kertaa. Sen kokouksissa on käsitelty enimmäkseen 
taloudellista laatua olevia kysymyksiä sekä ehdotettu 
yhdistyksen kokouksille kysymyksiä kuin myöskin 
pantu käytäntöön yhdistyksen päätöksiä. Johtokunnan 
pöytäkirjaa on vuoden kuluessa tehty (144) §§:lää.

Johtokuntaan ovat kuuluneet isännöitsijä J. H. Joki
nen puheenjohtajana, toimittaja K. F. Hellsten varapu
heenjohtajana, opettaja J. K. Kari rahastonhoitajana 
sekä räätäli K. A. Leino on toiminut samalla sihteerinä. 
Muina johtok. jäseninä ovat toimineet faktori J. A. 
Salminen, salvumies J. Linström, koneenkäyttäjä J. V. 
Suominen, räätäli A. Palmroos, maalari J. F. Vesslin ja 
hatuntekijä K. Oksanen.

Taloudenhoitajana on toiminut M. Saarinen.
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Kuluneen vuoden tärkeimmistä tapahtumista mai
nittakoon vielä:

Työväen P. hallinnon kehoituksesta kokoonnuttiin 
vapunpäivänä yhdistyksen huoneustoon, jossa lausut
tiin vastalauseita nykyisiä kurjia yhteiskunnallisia 
epäkohtia vastaan. Samoin tehtiin yleinen mielenosoi- 
tusretki ensimäisenä sunnuntaina kesäkuuta Suikkilan 
tilalle.

Yhdistyksen edustajina Viipurin puoluekokouksessa 
olivat hrat T. Tainio, J. H. Jokinen, M. Saarinen, J. A. 
Salminen, J. Lindström, A. Palmroos, K. A. Niemi, K. 
Toivonen, V. Gröndahl, B. Forström ja K. A. Leivo, 
sekä naisia rouva M. Tuominen, neidit Betty Koskinen 
ja Tekla Suominen. Edustajille maksettiin palkkioksi 
5 mk. 5 arkeepäiviltä sekä matka edestakasin.

Kesäkuun 16 p. pidettiin yhdistyksessä n. s. rannik- 
kotyöväenyhdistysten kesäjuhla, johon osanottajia oli 
saapunut muilta paikkakunnilta. Vieraille tarjottiin 
kahvia leivän kanssa yhdistyksen kustannuksella.

Kesäjuhlan yhteydessä vietettiin yhdistyksen arpa
jaiset Urheilupuistossa, jotka onnistuivat erinomaisen 
hyvin.

Pääsiäisten pyhinä piti hra T. Tainio kolme esitel
mää työväen asiasta yhdistyksen kustannuksella.

Kesähuvipaikkaa hommaamaan asetettiin vuoden 
alussa komitea, vaan kun sen ei onnistunut sellaista 
saada sopivaa, niin ei sellaista ole ollut.

Tärkeä tapahtuma oli myöskin torvisoittokunnan 
lakkauttaminen, johon yhdistys tänä vuonna johtokun
nan ehdotuksesta, huonojen raha-asioitten tähden oh 
pakotettu ryntymään. Lyhyestä ajasta huolimatta sekä 
siitä, että tänä vuonna on käynyt entistä vähemmin 
yleisöä iltamissa, onkin yllämainittu toimenpide näyt
tänyt yhdistykselle taloudelliseen puoleen nähden san
gen edulliselta.

Oltuaan useamman vuoden n. s. vaalilakossa, päätti 
yhdistys, että työväki tänä vuonna ottaa osaa kaupun
gin valtuusmiesvaaliin omalla listalla. Huolimatta myö
häisestä alkuvalmistukesta ja puutteellisesta agitatsio- 
nista, oli iulos osanotosta tyydyttävä.
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Kysyin s jäsenmaksujen korottamisesta on myös
kin pantu vireiile, jonka tähden yhdistyksen sääntöihin 
tehtiin muutosehdotuksia.

Syys-suvella perustettiin n. s. yhteisosto, josta on 
muodostunut kauppapuoti, mikä sittemmin oli yhdis
tyksen talossa.

Ravintolan ottaminen yhdistyksen omaan huostaan 
on myöskin pantu tänä vuonna vireille.

Työväen kirjallisuuden levittäjiksi asetti yhdistys 
hrat J. F. Syrjälän, K. Toivosen ja F. Tuomolan.

Laulukuntaa (mieskööriä) on edelleen ylläpidetty. 
Johtajana oli vuoden alusta hra K. Pastell sekä sittem
min hra Antti Palén.

Kirjastoa ja lukusalia on edelleen ylläpidetty. Kir
jastonhoitajana on ollut faktori J. A. Salminen. Luku
saliin on tullut 18 suomenkielistä ja 3 ruotsinkielistä 
sanomalehteä ja aikakauskirjaa.

1902.
Tämän vuoden toiminta tulkitaan seuraavasti: 
Kulunut vuosi on ollut kuudestoista, jolloin yhdis

tys on ollut vaikuttamassa Turun ja sen esikaupungin 
työväestön tilan kohottamiseksi ja itsetietoisuuteen he
rättämiseksi. Miksikään onnelliseksi vuodeksi kulu
nutta vuotta työväelle ja samalla sen yhdistykselle ei 
voi sanoa, varsinkin, kun Ottaa huomioon sen yleisen 
ahdingon mikä viime vuonna on vallinnut. Se tietenkin 
ensi kädessä lamauttaa työväen toimia ja koskee sen 
talouteen, sillä heikomman sorto on vielä niin yleinen 
että varakkaat tahtovat suistaa yleiset liikeahdinko- 
ajatkin työväen kärsittäväksi. — Niinpä on puheena 
olevana vuonnakin silmin nähtävästi saatu yhdistyksen 
elämässä huomata, että työstä häätämiset ja uhkauk
set ovat vaikuttaneet ripeämmän toiminnan aikaansaa
misen ehkäisemiseksi, kuin ammatillinen järjestymi
nen on siksi heikko, etteivät toimintoihin osaaottavat
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henkilöt voi luottaa tarpeen tullen ammattikuntansa 
apuun.

Mutta siitä huolimatta, vaikkei yhdistys olekkaan 
voinut kyllin voimakkaasti valvoa paikkakunnan työ
väestön taloudellisen tilan kohottamista, niin on se 
kuitenkin yhä edistyvin askelein kasvattanut työväes
tössä itsetietoisuutta. Ja sen mukaan kuin työväestö 
herää itsetietoisuuteen ja alkaa voimakkaasti vaatia 
olevissa oloissa korjauksia, niin sitä pikemmin niitä 
saavutetaan. Kansan pitää oppia ensin vaatimaan pa
rempia oloja, ennen kuin niitä ollaan mahdollisuudessa 
saavuttaa, ja siinä puolessa on paikkakunnan työväes
tön ja etenkin yhdistyksen jäsenten herääväisyys 
viime vuonna kasvanut. Yhä nousee nuoria voimia, 
jotka ovat tarmokkaampia astumaan vanhemman toi- 
mintajoukon tilalle.

Yhdistyksen varsinaisesta toiminnasta mainitta
koon:

Kokouksia on pidetty kaikkiaan kolmetoista, joista 
kolme on ollut yleistä vaalikokousta. Osanotto kokouk
sissa on vaihdellut viidestäkymmenestä aina neljään- 
sataan asti. Sitäpaitsi on esitelmäkokouksia pidetty 
kolme, joista Vapunpäivän vietto kansainvälisessä tar- 
koituksesa oli yleinen ja pidettiin tilaisuudessa useam
pia esitelmiä.

Työväenpuolueeseen on yhdistys edelleen kuulunut 
ja toiminut sen periaatteiden mukaan sekä pannut toi
men mielenosoitusretken kesäkuun ensimäisenä sun
nuntaina.

Kaupungin valtuusmies-vaaliin aijottiin ottaa osaa, 
mutta sovittelussa kansallispuolueen kanssa kului aika 
niin pitkälle, ettei enää ollut mahdollista vilmistautua 
itsenäisesti vaaliin, eikä kansallispuolueen kanssa, sen 
mutkikkaan juonittelun vuoksi voitu tulla yksimielisyy
teen. — Näin ollen raukesi koko vaaliin osanottamis- 
hanke.

Äänioikeusasia on tuon tuostakin ollut tavalla tai 
toisella mieliä jännittävänä puheen aineena ja ryhdyt
tiin sitävarten valmistelemaan raastuvan kokouksen



aikaansaamista, joka sittemmin pidettiinkin. Ääniastei- 
kon alennusta pyydettiin siinä 25:stä 2:teen ääneen.

Kokouksissa käsitellyistä asioista mainittakoon tär
keimmät, jotka ovat johtaneet joihinkin tuloksiin.

Aurajoen ylitse kulkeminen puuvillatehtaan koh
dalta, josta työväki on pakotettu kulkemaan antoi ai
hetta toimenpiteisiin ja on siitä ollut sellainen tulos, 
että kaupungin valtuusto on päättänyt sanottua tar
koitusta varten laittaa höyrylautan välittämään lii
kettä.

«Turun Työväen Osuuskauppa» niminen liike on 
yhdistyksen alotteesta syntynyt, joka jo vuoden lo
pulla harjoittaa kolmessa eri paikkaan sijoitetussa 
myymälässä kauppaliikettä.

Yhdistyksen sääntöjen muutoksesta paremmin tar
koitustaan vastaavaksi nostettiin kysymys ja on sit
temmin laadittu uusi sääntöehdotus, sekä jätetty se
naattiin vahvistuksen saamista varten.

Oma ravinola on yhdistykselle muodostettu huo- 
neustoon sijaitsevaksi ja näyttää sillä olevan joltinen
kin menestys.

Säästökassa niinikään on edelleen ollut vaikutta
massa.

Kansainväliseen sosialistiseen sihteerivirastoon yh
tyminen Brysseliin, oli Suomen Työväen Puoluehallin
non esityksestä keskusteltavana siten, että josko Suo
men Työväenpuolue yhtyisi puheena olevaan viras
toon? Yhtyminen hyväksyttiin 81 äänellä 18 vastaan.

Työväkeä koskevia ilmoituksia julistavaksi Länsi
suomen Työmiehessä on rahatoimikamarilta ja val
tuustolta pyydetty useampia eri kertoja, mutta on 
asialla aina ollut huono menestys; niinpä vielä valtuus
tossakin tehtiin päätös siksi mutkikkaaksi, ettei sanot
tavasti ole toivoa ilmoitusten sanotussa lehdessä jul
kaisemisesta.

Työväen asuntokysymys on valtuuston esityksestä 
ollut pohdittavana ja palautettu kirjallisen lausunnon 
kanssa valuustolle takasin.

Raha-avun anomuksia anniskeluyhtiön voittova-
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roista on valtuustolta tehty, sivistys- ja muihinkin tar
koituksiin, mutta aina on saatu kieltävä vastaus

Työttömyysasia on antanut aihetta keskusteluihin 
ja tilaston hankkimisiin, mutta ei johtanut mihinkään 
suurempiin toimenpiteisiin.

Yhteisen kirjaston aikaansaaminen ammattiyhdis
tysten kesken on ollut puheen aineena, mutta lopulli
nen toteuttaminen on siirtynyt tuonnemmaksi.

Sivistys- ja henkisistä riennoista mainittakoon, että 
yhdistys on yllä pitänyt lukusalia ja kirjastoa, sekä 
laulukuntaa ja pannut toimeen perhe- ynnä muita 
iltamia. Lisäksi on yhdistyksen jäsenille pidetty 
kirjanpitokurssit. Puhujaseura ja käsityöosasto niin
ikään on ollut ajottain toiminnassa, sekä lisäksi yhdis
tyksen jäsenistä koottu Urheilu- ja Purjehdusseura.

Yhdistyksen taloudellista tilaa luonnollisesti on hei- 
kontanut kuluneena vuonna vallinnut huono aika ja 
vielä sitä tuntuvammin, kuin arpajaiset epäsuotuisan 
ilman vuoksi onnistuivat peräti huonosti. Mutta ilahut- 
tavaa taas kuitenkin sentään oli nähdä, mitenkä vapa- 
ehtoisina lahjoina yhdistykselle päiväpalkka keräyk
sen kautta karttui noin 1,000 markkaa.

johtokunta, johon on kuulunut johtokunt an ja yh
distyksen puheenjohtajana toimittaja K. F. tiellstén, 
varapuheenjohtajana isännöitsijä J. H. Jokinen, rahas 
tcnhoitajana opettaja J. K. Kari ja kirjurina kirjanpitäjä 
.1. K. Varjonen, sekä muina jäseninä faktori J. A. Sal
minen, kirjanpitäjä F. Hällfors, räätäli A. Fa.mroos, 
maalari Wesslin, salvumies J. Lindström, koneenkäyt
täjä J. Tuominen ja alkupuolella vuotta levyseppä A. 
Törnqvist, sekä hänen paikkakunnalta poistuellaan toi
mittaja F. J. Syrjälä. Johtokunta on pitänyt säännöl
lisesti kokouksia kerran kuussa, mutta tarpeen sattu
essa useamminkin. Johtokunnan toiminta muuten on 
rajoittunut suuremmaksi osaksi taloudellisten asioiden 
selvittelyihin ja rahapulan poistamisen neuvotteluihin.

Kirjastonhoitajana on ollut faktori J. A. Salminen 
sekä taloudenhoitajana M. Saarinen ja sittemmin J. 
Grönlund.
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Laulukunnat työskentelevät edelleen A. Palémr joh
dolla.

Loimaalla pidetyissä laulujuhlissa sai mieskööri 
II :sen palkinnon.

1903.
Yhdistyksen toiminta on kuluneena vuotena koet

tanut olla renkaana siinä suuressa ketjussa, joka on 
koottuna köyhälistön s. o. työtätekevän kansanluokan 
yhteenliittymisessä. Suuria mullistavia parannuspuu- 
hia ei ole aikaansaatu, mutta uupumaton innostus aina
kin useamman vuotta jäseninä olleiden puolesta, on 
varma todistus työn vakavuudesta. Hutiloimalla, hä
täisesti ei ole työskennelty. Syntyjä syviä tutkien on 
köyhälistön vapautus-taistelua rahavallan kovista kou
rista huolimatta jatkettu. Mitä on aikaansaatu, sen kai 
tulevaisuus parhaiten näyttänee, mutta useampia kul
makiviä on kuitenkin paikoilleen asetettu, joittenka 
päälle, jos ne horjumattomina pidetään, kerran voidaan 
rakentaa sellainen linna, vapaustaistelun luja muuri, 
jota ei mikään mailman valtius voi kukistaa. Yhteen- 
liittymis-aate ei vielä näytä olevan tarpeeksi paljon 
saanut lujaa maaperää päättäen siitä, että kokovuoden 
jäsenmaksunsa suorittaneita ei ole kuin noin 60 %.

Kokouksia on yhdistys vuoden kuluessa pitänyt 
kaikkiaan 18, joista yhd. ja ammattiyhdistysten yhtei
siä kokouksia 4. Viimeksi mainittujen kokousten tar
koitus on ollut saada ammattiosastot vilkkaampaan toi
mintaan.

Tärkeimmistä keskustelukysymyksistä mainitta
koon seuraava:

Yleisen rahaston aikaansaamiseksi äänioikeusasi- 
ain perille ajamiseksi. Vapaaehtois-lahjojen kokoami
nen, penni-kirjallisuuden levittäminen y. m. samallaiset 
keinot olisivat käytäntöön pantavat. Asiaa vireillä pirä- 
mään on valittu erityinen komitea.

Äänioikeus-asia on useasti ollut esillä ja on sille
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pantu tavallista suurempaa huomiota. Yleiseen raas
tuvankokoukseen, jossa keskusteltiin äänimäärän alen
tamisesta, ottivat yhd. jäsenet innokkaasti osaa.

Ehdotus ohjelmaksi Suomen sosiaalidemokraatti
selle puolueelle on yhdistyksessä keskusteltu ja hyväk
sytty. Ohjelma-ehdotus on myöskin kuletettu ammatti
yhdistyksissä.

Vapunpäivänä on yhdistys toimittanut esitelmiä, 
keskusteluja, laulua y. m. Yleensä on vappuna ollut 
työväestöllä vapaa työstä.

Mielenosotusretki toimeenpantiin helluntaina n. s. 
Uittamon pattereille. Järjestetyssä joukkueessa antoi
vat viranomaiset sinne mennä. Soittoa eikä laulua ei 
kaupungin läpi mennessä sallittu. Lippuja ei myöskään 
saanut panna liehumaan.

Arpajaiset pidettiin yhd. hyväksi kevätkesällä Ur
heilupuistossa. Yhd. puolesta on arpajaistoimikuntaan 
kuulunut: herrat K. F. Hellsten, J. Sandholm, M. Säll- 
ström, K. Vigrén, K. E. Lindqvist, J. Grönlund ja Heino, 
sekä rouvat Kanervo ja Fanny Tuominen ja neiti Tekla 
Suominen. Toimikuntaan on sitäpaitsi valittu 2 edus
tajaa kustakin ammattiosastosta.

On valittu komitea hommaamaan Länsi-Suomen 
Työm/es-lehteä kaupungin sairaaloihin, köyhäinhoito- 
huoneeseen, lukusaliin, joihin ei sitä ole tilattu.

Säästöpankin voittovaroista on yhdistys kuluneen* 
vuotena saanut 400 mk. Kirjaston ja lukusalin kan
nattamiseksi.

P. S. ja K:n eläkekassan lainan ylössanominen Am
mattilaisten kirjapainolta on Ollut vilkkaan keskustelun 
alaisena.

Johtokunnan toimeksi on annettu tehdä esitys kaup. 
Maistraatille, että tuleva Valtiopäivämiesvaali toimi
tettaisiin jonakin lauantai-iltana.

Edustajiksi työväen puoluekokoukseen Forssassa 
on yhd. puolesta valittu: t:ri N. R. af Ursin, T. Tainio, 
J. H. Jokinen, J. A. Salminen ja A. Palmroos, sekä rou
vat Kanervo ja Tuominen.



— 74 —

Ruotsissa työnsuiussa oleville tovereille on koottu 
jäsenten kesken aineellista apua.

Tampereen Ulkotyöväenyhdistyksen 10-vuot. juh
laan on lähetetty kaksi edustajaa.

Länsi-Suomen Työmiehen laajennuskysymys on ol
lut yhdistyksessä käsiteltävänä. 6-päiväisenä on ar
veltu lehden toimivan paljoa suuremmalla tarmolla 
köyhälistön vapautustaistelussa.

Ammattiyhdistysliikkeen elvyttämisestä on keskus
teltu useassa kokouksessa. Tuloksena on ollut, että on 
perustettu Paikallisjärjestö. Työttömyysrahastoja on 
kehoitettu perustamaan niiden amm.-osast., joilla sitä 
ei entisestään ole.

Kaupungissa olevien osuuskauppojen yhdistämi
sestä on keskusteltu ja toivottu saatavan yksi suuri 
osuuskauppa, jolla voisi olla suurempi edistymismah- 
dollisuus, kun näin voimien hajalla ollen. Asiasta ei 
kuitenkaan mitään ole tullut.

Valtuusmiesvaaleihin syksyllä päätti yhdistys ottaa 
osaa sen puolueen kanssa, joka listalleen ottaa työväen 
4 ehdokasta, nim. op. J. K. Karin, toimittaja K. F. Hell- 
sténin, faktori J. A. Salmisen ja kirjailija Taavi Tai
nion. Kun ei mikään puolue listalleen ottanut työväen 
kaikkia neljää ehdokasta, päätettiin pysyä vaalista 
poissa ja vaalin aikana toimeenpanna protestikokous 
moista holhousta vastaan.

Ruotsinmielisten listalla olleet 3 työväen ehdok. tu
livat myöskin valtuustoon valittua, nim. herrat J. K. 
Kari, T. Tainio ja J. A. Salminen.

Protestikokouksessaan päätti yhdistys vastaisuu
dessa ottaa vaaliin osaa omalla listallaan.

Yhdistykseen on vuoden kuluessa liittynyt perus
tettu Muurarien- ja kivityöntekij. amm.-osast. Samoin 
on herätetty Kutojatarammattiosasto.

Samoin kun ammattiyhdistyksille on Työväenyhdis
tyksellekin perustettu Työttömyysrahasto, johon mies- 
jäsenet maksavat 10 p. viikossa, naiset 5 p.

Agitaattorikursseihin Helsingissä on yhdistys lähet
tänyt kaksi jäsentään hra P. Salmisen ja E. Leinon 100 
mk. avustuksella yhteisesti.
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On lausuttu julkinen paheksuminen siitä, että kaup. 
valtuusto ei ole valinnut kaikkia niitä työmiesjäseniä 
kunnallisen työnvälitystoimiston johtokuntaan, joita 
yhdistys oli ehdottanut.

Yhd. lukusaliin on vuoden ajalla tullut aikakauskir
joja ja sanomalehtiä yhteensä 23 vuosikertaa.

Räätälien lakon avustukseksi on yhdistys päättänyt 
verottaa jäseniään 25 p. viikossa niinkauvan kun lakko 
jatkuu.

Samaten on Varkauden työnsulussa oleville jäse
niltä koottu 25 p. viikossa. Julkinen paheksuminen on 
lausuttu siitä kuinka Varkauden mahtipontinen isän
nistä tahtoo kahlehtia vielä työntekijäinsä henkistä va
pauttakin.

Yhd. ravintolaa on hoitanut rva E. Grönlund. Yhd. 
isännöitsijänä on ollut hra J. Grönlund.

Yhd. jäsenluku oli vuoden lopussa yhteensä 1,085, 
nim. 945 miestä ja 140 naista.

Yhd. johtokuntaan on vuoden ajalla kuulunut: toi
mittaja K. F. Hellstén (puheenjohtajana), opettaja J. K. 
Kari (rahastonhoitajana), räätäli F. J. Syrjälä, faktori 
J. A. Salminen, isännöitsijä J. H. Jokinen, kaup.johtaja 
F. Hällfors, maalari F. Vesslin, koneenkäyttäjä J. Tuo
minen, salvumies J. Lindström ja rva Kanervo. Vuo
den kuluessa ovat paikkakunnalta matkustaneet hra 
Syrjälä ja rva Kanervo, joiden tilalle on valittu toimit
taja Seth Heikkilä ja rautasorvari F. O. Rinne.

Yhd. kirjurina on alkuvuodella toiminut kirjanpitäjä 
J. K. Varjonen, sittemmin hra Syrjälä, ja syysk. 1 :tä 
p:stä Juhani Lehtonen (nyk. Taivalkoski).

Johtokunta on kokouksissaan keskustellut taloudel
lisista asioista, sekä valmistellut kysymyksiä yhd. ko
kouksiin.

Huvitonnikuntaan on kuluneena vuonna kuulunut 
10 jäsentä. Jäsenien vaihtoa on tapahtunut hyvin usein, 
joten toimintakin lie ollut enemmän katkonaista. Toi
mikunta on vuoden ajalla pitänyt kaikkiaan 51 ko
kousta. Yleisiä iltamia on pidetty 27, peihe-iltamia b, 
puku-iltamia 1, huvimatkoja 1 sekä vuosijuhla 10 p. 
toukok.
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Yhd. on vuoden kuluessa ollut kolme eri laulukun- 
taa, nim. naiskööri, mieskööri ja sekakööri. Johtajana 
on innokkaasti toiminut hra A. Palén, joka samalla on 
ollut syksyllä perustetun torvisoittokunnan johtaja. 
Mieskööri sai Paimion laulujuhlilla ll:sen palkinnon.

Näytelmäseura on kuten edellisinäkin vuosina esit
tänyt näytöskappaleita yhdistyksen ja ammattiosasto
jen iltamissa. Johtajana on ollut ent. monivuotinen 
johtaja hra O. Mecklin.

Järjestysvaliokunta on pitänyt järjestystä yhd. ilta
missa ja kokouksissa.

Yhd. kirjastonhoitajana on ollut hra J. A. Salminen 
ja toukok. 1 p:stä hra J. R. Grönlund. Toukok 1 pistä 
vuoden loppuun on 81 lainaajaa tehnyt 396 lainausta. 
Lainaajien puolelta on kuulunut valituksia siitä, että on 
niin vähän hankittu uudempaa kirjallisuutta, johon tie
tystikin on syynä varojen vähyys. Kirjasto on pidetty 
avoinna paitsi johtokunnan määrääminä päivinä, maa
nantaina ja perjantaina, myöskin muina iltoina sen mu
kaan kun tilaisuus on sallinut.

Yhdistykseen alaosastona on vuoden aikana kuulu
nut kaikkiaan 23 eri yhdistystä.

1904.
Pimeitten aikojen vuosi ei jättänyt yhdistystäkään 

peikkojen vallasta osattomaksi. Toimintamme ympä
rillä liikkui mustia voimia ja viranomaiset ovat erit
täin kärkkäitä toiminnallemme. Yhdistyksen puheen
johtajaa Seth Heikkilää juoksutetaan kuvernöörin »vi
siiteillä» toistakymmentä kertaa, milloin mistäkin pik
kuasiasta.

Kokouksia on yhdistyksellä ollut 16. Johtokunta 
on pitänyt 24 kokousta. Sen jäseninä ovat olleet: Seth 
Heikkilä puheenjohtajana, K. F. Hellstén varapuh. joht., 
J. K. Kari rahastonhoitajana, sekä muina jäseninä J. H. 
Jokinen, J. A. Salminen, K. Mundila, K. Kalke, J. F. 
Wesslin, J. Lindström ja Elviira Vahlstedt. Sihteerinä
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toimi J. Lehtonen. Taloudenhoitajana F. I. Tuomola ja 
ravintolanhoitajana Tekla Tuomola.

Lukusaliin tuli sanomalehtiä ja aikakauskirjoja 24 
vuosikertaa.

Tärkeimmistä asioista, jotka ovat olleet pohditta
vana mainittakoon: kunnallissairaalan laajentamis’ 
kysymys.

Kesähuvipaikan hankkimisesta on keskusteltu, mut
ta ilman suotuisaa tulosta. Työttömyysasia on ollut 
harkittavana. Paikallisjärjestön toimeenpanemia luen
tokursseja on avustettu. Työnsulkulaisia Varkauden- 
tehtaalla ja Helsingin raitiotielakkolaisia on avustettu. 
Turun räätälien pitkää työtaistelua on tehokkaasti, 
suuremmilla summilla kannatettu.

Puoluekokouksessa Helsingissä syysk. 26—28 p. 
edustivat yhdistystä Seth Heikkilä, J. A. Salminen, F. 
I. Tuomola, J. H. Jokinen, V. Tanner ja K. Kalke.

Sortavalan raittiuspäivillä oli edustajana J. K. Kari.
Kävelymatka aiottiin, entiseen tapaan, tehdä kesä

kuun l:senä sunnuntaina, mutta sitä eivät viranomaiset 
sallineet.

Arpajaiset hyvällä tuloksella paransivat taloudel
lista asemaa.

Näytelmätoverikunta toimi innokkaasti, esittäen 
melkein yksinomaan suurempia näytelmäkappaleita 
hauskan johtajansa O. Mecklinin johdolla.

Laulu- ja soittokunnat ovat myös ahkerassa toi
messa, A. Palen’in heiluttaessa tahtipuikkoa.

Jäseniä oli vuoden lopulla 1,160.
Uutena osastona yhtyi yhdistykseen Leipurien am. 

osasto.



78 -

1905.

Suurlakko-vuosi.

Luonnollisena ja ikäänkuin laillisena perijänä alkaa 
tämä vuosi taantumuksen tanssilla. Poliisivalta 
sen ajan hengen aurinko, on aina, edellisen vuoden 
tapaan, joka kokouksessa urkkimassa. Eipä saanut 
niiltä olla rauhassa eri toimikuntienkaan kokoukset. 
Ei siis ollut ihme minkälaisiksi vallanpitäjille olot vuo
den lopulla tulivat.

Kokouksia oli varsinkin vuoden lopulla erittäin run
saasti. Niistä oli varsinaisia 18. Osanotto vuoden lo
pulla erittäin suuri.

Tärkein keskustelukysymys on ollut äänioikeus^ 
asia. Heti vuoden alussa pohditaan tätä kysymystä. 
Se kun tuli esille keväällä koossa olleille valtiopäiville. 
Kysymyksen siellä esillä ollessa hommattiin mielen- 
osotuskokous. — Kesäkuun ensimäisenä sunnuntaiua 
oli valtava mielenosotuskulkue asian hyväksi ja ottivat 
siihen osaa myös raittiusseurat. — Samaisesta asiasta 
oli sitte jälkeen suurlakon, jouluk. 30 p:nä, valtiopäiväin 
aikana, valtava mielenosotuskulkue. Kokoonnuttiin 
Kauppatorille, jossa Punanenkaarti piti järjestystä. 
Täältä lähti kulkue pitkin Venäjänkirkkokatua, jatkaen 
kulkua Aningaistenkatua pitkin yli Kirkkosillan, Kuver
nöörin asunnon ympäri Isolle-Hämeenkadulle. Sitä 
pitkin Alisillan yli Aura-, Linnan-, Kristiinan- ja Erikin
katuja myöten takasin Kauppatorille. Täällä pidettiin 
puhe ja hyväksyttiin ponnet tämän historiallisen päi
vän uudistettujen vaatimusten johdosta.

Vaikka vallitsi pureva, noin 30 asteen pakkanen, oli 
työnraatajia erittäin mahtava joukko liikkeellä. Por
varit ovista ja ikkunoista tirkistelivät, kiroten suurlakon 
liian suurta vaikutusta työväestöön.

Yhdistyksen muutetut säännöt saivat tänä vuonna 
myös vahvistuksen, mutta oli niihin tehty sellainen li
säys, että uusista jäsenistä on tehtävä ilmotus kuver-
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nöörille, samoin ilmotus niistä, jotka ovat eronneet. 
Tällaisia kohtia ei luonnollisesti yhdistys voinut hyväk= 
syä, vaan päätettiin niille uudestaan hakea vahvistusta 
siinä muodossa kuin ne ovat kokouksessa hyväksytty.

Työväen asunto-oloja tutkimaan asetettuun komi
teaan valittiin yhdistyksen puolesta 8 henkeä.

Uusina osastoina yhtyi yhdistykseen Viestinviejäin 
ja Palvelusväen am. osastot.

Turun laulujuhlilla saivat yhdistyksen soittokunta, 
mies- ja sekakööri kukin 3:nen palkinnon. Kaikkien 
johtajana toimi Antti Palén.

Lahjotuksina sai yhdistys Säästöpankilta 400 mk. ja 
»Alku« osuuskunnalta 322: 50 mk.

Sanomalehtiä ja aikakauskirjoja tuli lukusaliin 17 
vuosikertaa.

Tampereen puoluekokouksen edustajiksi valittiin 
seuraavat henkilöt: J. H. Seppälä, H. Seppälä, Tekla 
Tuomola, Qaven, Galenius, K. Mundila, J. A. Kuhlberg, 
Elviira Vahlstedt, A. Kari, A. Palmroos, K. Vigrén, He
lin, Alanen, A. Palén, Riika Koskinen, V. Lehtonen, O. 
Lindeman, F. Vesslin, F. O. Rinne ja E. Suontausta.

Valtuusmiesvaaleihin päätettiin ottaa osaa ja oli tar- 
kotusta varten erityinen komitea.

Hovioikeuden virkamiesten suhteen tehtiin vaati
mus, että koska he ovat laittomana aikana astuneet 
virkoihinsa, tukeakseen kansan oikeuksien polkemisen 
aatetta, niin on heidän heti toimistaan erottava. Tätä 
päätöstä asianomaisille ilmottamaan valittiin kolmi
henkinen lähetystö.

Kevätpuolella vuotta valittiin erityinen agitatsioni- 
komitea jäsenluvun kartuttamista varten. Komitean 
töistä ei kuitenkaan tullut mitään suurempia tuloksia. 
Vasta syksyllä suurlakon aikana alkaa jäsenluku tun
tuvasti kohota, tehden vuoden lopulla hyvän joukon 
kolmattatuhatta henkeä.

Kokouksessa marraskuun 12 p:nä on käsiteltävänä 
»Länsisuomen Työmiehen« kanta ja toimitustapa. Kes
kustelu oli erittäin kiivasta ja osaksi kehittymätöntä. 
Muutamien puhujain mielestä on Uusi Aurakin enem-
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män sosialistinen kuin oma lehtemme. Päätöksenä lau= 
sui kokous useita eri toivomuksia lehden osakeyh
tiölle. Tämän kokouksen menosta täytyy ehdotto
masti asettua sille, useasti lausutulle kannalle, että 
työväenliike jälkeen suurlakon oli vahvasti suometta- 
relainen, tai ainakin vakavasti yritettiin siksi tehdä.

Suurlakon monista vaikutuksista on myös mainit
tava se päätös, joka sisälti, ettei iltaman pidosta enää 
ilmoteta poliisiviranomaisille.

Johtokunnan jäseninä olivat: J. K. Kari puheenjoh
tajana, J. H. Jokinen varapuheenjoht., K. Mundila ra
hastonhoitajana sekä muina jäseninä K. F. Hellstén, J. 
A. Salminen, K. Kantola, K. Holmroos, K. Kalke, J. 
Lindström ja Elviira Vahlstedt. Sihteerinä toimi J. 
Lehtonen (Taivalkoski). Taloudenhoitajana oli F. I. 
Tuomola ja ravintolan emännöitsijänä toimi Tekla 
Tuomola.

Vielä on ikimuistettavan suurlakon johdosta vielä 
vähän mainittava. Kuten muistetaan oli Turussa yh
teinen suurlakkokomitea n. s. perustuslaillisten ja työ
väestön kesken. Ensimäisenä lakkopäivänä, kun ei 
tämä vielä ollut toiminnassa, oli johto ja järjestyksen
pito yhdistyksen huostassa. Ja kehittyneen työväen
liikkeen ansioksi on luettava, että verrattain vähäi
seksi supistuivat ne mielten kiihkossa syntyneet teot, 
jotka lakon ensimäisenä päivänä tapahtuivat. Ilman 
yhdistyksen sihteeriä olisi ehkä hajotettu koko poliisi- 
kamari ja hovioikeus. Hän sai kumminkin tunkeilevan 
väkijoukon tyyntymään ja niin säilyi ehkä monenkin 
nahka. Aina moitittu ja halveksittu järjestynyt työ
väestö osotti tälläkin hetkellä korkealle kehittynyttä 
hengen aateluutta ja ehkäisi monta rumaa ja tarpee
tonta tekoa. Kun kaikki liike oli seisauksissa, niin ei
vät mitkään laivat ja aluksetkaan päässeet kulkemaan 
ilman lupaa. Tällaisia lupia saatiin ensimäisenä lakko- 
päivänä yhdistyksestä, sihteerin allekirjottamana.

Lakko-asiain yhteydessä on vielä eräs kummak- 
suttava tapaus ikuistettava. Kuten muistetaan kerät
tiin lakon aikana varoja yhteiseen rahastoon, vähä-
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varaisten avustamiseksi. Rahasto karttui erittäin suu
reksi, niin että siinä oli ylijäämää hyvän joukon toista- 
kymmentätuhatta, kun avustus lopetettiin. Näitten ra
hojen kohtalosta oli sitte lakkokomiteassa harkintaa ja 
porvarit ehdottivat tuon summan antamista Työväen
yhdistykselle. Mutta ihme ja kumma. Eräs yhdistyk
sen edustaja ilmotti mielipiteensä olevan, ettei yhdis
tys tule rahoista huolimaan, eivätkä toisetkaan edus
tajat voineet suutansa avata ja niin jäi yhdistys ilman 
näitä rahoja.

Mitä on tällaisesta seikasta sanottava? Kylmät 
periaatteetko olivat tässä määrääjinä, haitaksi toimin
nalle, kuten useasti muulloinkin, vai mikä? Yksimieli
nen lienee tuomio tällaisesta menettelystä, varsinkin 
nyt, kun kaksinkerroin näemme, mikä arvo näinkin 
suurella summalla on, kun ollaan rakennuspuuhissa.

Yhdistyksen tämänvuotinen sihteeri J. Taivalkoski 
on suurlakkotapahtumain johdosta piirtänyt seuraavat 
rivit:

Sitä mukaa, kun nopeaan kehittyi nuori työväen- 
liikkeemme, sai taantumus siitä pahan silmätikun. Elet
tiin historiallisia hetkiä. Vuosisatoja eläneenä talon- 
jussien, papiston ja virkavallan ainaisena orjana, oli 
sosialismin puhdistava virtaus ehtinyt pohjoiseen Suo
meemme. Nopeammin kuin missään maassa, käsitti 
kansa yhteenliittymisen suuren merkityksen. Työ
väenyhdistysten jäsenluku kasvoi ripeästi. Venäjän 
herännyt osa väestöstä antoi siihen uutta vauhtia. Niin 
liian suureksi luultu voima antoi uusia sysäyksiä.

Yleinen äänioikeus oli päätekijänä, minkä edestä 
tehtiin uupumatonta työtä.

Turun työväenyhdistyksessä oli tähän aikaan val
tava liike. Työväestön olojen parantamisesta keskustel
tiin ja päätettiin laajalti. Yhdistyksen huoneusto oli 
useinkin niin täynnä, ettei myöhemmin tulleet päässeet 
enää kun etehisiin, väliin oli vielä katukin mustana 
«työn raskaan raatajista».

Samoihin aikoihin oli Venäjän taantumuksellinen 
hallitus asettanut maahamme tunnetun ryssäläispolitii-
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kan tarmokkaan edustajan kenraaliluutnantti Nikolai 
Bobrikoffin. Kukapa ei muistaisi niitten pimeitten töi
den sarjaa, mitkä silloin maassa vallitsivat. Jos hyö
kättiin virkamiehistön kimppuun, sai työväestön toi
minta sitä enemmän huomiota ja kaikellaisia esteitä. 
Venäjän vrkavalta ryhtyi tällöin kotimaisen herras- 
koplan avuksi kerrallaan maasta puhdistaakseen sosia
listisen «käryn». Laskut kumminkin pettivät — ehkä 
ainaisiksi ajoiksi. Sosialistinen aate oli työväestössä 
saanut uutta intoa ja voimaa elämän kovassa taiste
lussa. Oman maan poliisiherrat saivat pian vahvan in
non vainota kaikkea työväestön toimintaa. Niinpä ei 
virkavalta enää tyytynyt suurempiin kokouksiin lähet
tämään pamppuherrojaan, vaan meni niinkin pitkälle, 
että joka komiteankin kokouksessa, missä vaan oli 10 
osanottajaa oli poliisi 11 :tenätoista. Näin pitkälle us
kalsi virkavallan hävyttömyys. Ihme vaan, että työ
väki niinkin paljon jaksoi kärsiä.

Huvittavana seikkana mainittakoon, että työväen
yhdistyksen johtokunnassa, jonka pääasiallisena tehtä
vänä oli talonasiain hoito, aina virkavallan edustaja 
oli tarkoin vaanimassa, olisiko siellä suurelle valta
kunta-aatteelle jotakin vaarallista. — Kerran oli m. m. 
esillä näyttämön taakse klosetin laittaminen. Tällöin 
oli pölisi hyvin tarkkaava, olisiko siinä jotakin vaaral
lista estettä Suomen venäläistyttämiseksi. Kokousta 
ei poliisi kumminkaan hajottanut. — Erään kerran oli 
johtokunnan kokous jo lopetettu, kun mentiin takasin. 
Oli unohdettu Birgerinkadun puoleisen rakennuksen 
katon tervaamisjuttu.

Silloin täytyi kokousta tietenkin jatkaa. Virkavalta 
tuli tietenkin takaisin vaanien josko käytettiin jotakin 
sellaista tervaa, mikä olisi valtakunta-aatteelle vaaral
lista! Tällaisina aikoina ja tällaisissa olosuhteissa 
puhkesi äkkiä paljon puhuttu suurlakko.

Vielä samana päivänä, jolloin lakko alkoi, pauhasi 
matelijapuolueen suometarlaisten äänenkannattaja 
«Uusi Aura» tällaista muka mieletöntä lakkohanketta 
vastaan. Minkä verran tämä lakko ilmaa puhdisti ja lait-
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toi työväestölle oikeuksia, tietää jokainen ilman pitem
piä selittelyjä. Silloin suurilta näyttäneet lupaukset ovat 
suurimmaksi osaksi lokaan poljetut riistäjäluokkain 
yhteisestä painosta. Monta huvittavaa ja ikävää nä
kyä tarjosi silloinen «kansainvaellus». — «Suuria val
lankumouksia ei tehdä joka päivä», lausui toveri Heik
kilä torikokouksessa pitämässään puheessa, ja siltä ne 
silloiset toimenpiteet näyttivätkin. Tässä ei ole paikka 
puhua suurlakon eri vaiheista kaupungissamme, mainit
takoon vaan mikäli se koskee yhdistystämme. Työ
väenyhdistyksen pihamaa ja huoneusto kuhisi ja kihisi 
tämän viikon ajalla kun muurahaispesä. Heti lakon 
alkaessa järjesti yhdistys ympäri kaupunkia omat, val
koisilla tilapäisesti kyhätyillä ruseteilla varustetut jär- 
jestysmiehensä. Oli kaupungilla sattunut pienempiä 
järjestyksen häiriöitä, joita ei ennen lakkoa toiminut 
poliisi- ja pamppuvalta enää kyennyt ehkäisemään. 
Se oli menettänyt korkean auktoriteettinsa ja syystä 
kyllä. Yhdistyksen järjestysmiehet eivät kumminkaan 
olleet toimessa kun yhden vuorokauden. Suurlakko- 
komitea, mihin kuului myöskin työväenyhdistyksen 
miehiä, muodosti n. s. Sohlmannin kaartin, mihin yhdis
tyksen järjestysmiehetkin yhtyivät, ja mikä merkilli
sintä,'korotettiin monta meikäläistäkin ylikonstaape
liksi eli piirimieheksi, kun taas tavallisena passipolii
sina oli aatelismiehiäkin. Herrasväki leikitteli kansan
valtaisuutta, saadakseen yhteiset tarkotuksensa perille 
vietyä. — Työväenyhdistyksessä pidettiin kokouksia 
aamusta iltaan. Väliin oli 3 ja 4 :jäkin kokousta yht’- 
aikaa. ikävintä jutussa on se, ettei kokousten kirjurit 
jättäneet yhd. kirj. pöytäkirjojaan, joten paljon huvitta
via ja mieleenpantavia, seikkoja on jäänyt jälkimail- 
malta salaisuuteen. Yksi niistä monista kysymyksistä, 
joita kokouksissa käsiteltiin, oli ruokatavarani ääretön 
hinnannousu kauppatorilla. Tätä varten valittiin komi
tea määrittelemään torille elintarpeitten hintoja. Kun 
maanisännät näkivät tällaisen merkillä varustetun mie
hen, eivät he kaikki enää uskaltaneet sanoa hintaa ol
lenkaan, vaan tokasivat: «Kylmar herra se ite tiätä».
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Samaten pidettiin huolta siitä, ettei kukaan saanut 
tehdä työtä. Kun tarkastajat menivät esim. käsityö- 
läisliikkeisiin, olivat työt pian nurkassa. Heillä oli kyl
läkin vaistomainen käsitys asemasta, mutta joko köy
hyys tai omanvoiton pyynti puhui toista.

Tässä pienet hajanaiset piirteet. Voidakseen edes 
osapuilleen puhua näistä tapahtumista, mitkä olivat 
koko sivistyneen mailman huomion esineenä, tarvittai
siin kokonainen teos.

1906.
Seurauksena suurlakosta oli, että yhdistyksen toi

minta äärettömästi vilkastui. Jäsenluku kohoaa päivä- 
päivältä ja erilaisia kokouksia on tuhkatiheään. Yh
distykselläkin on varsinaisia kokouksia kokonaista 28. 
Niissä on aina noin 300—400 osanottajaa ja väliin 
enemmänkin.

Kaikenlaisia asioita esitetään ihan tulvimalla. Vuo
den alussa herätti huomiota ne paljastukset, joita yh
distykselle tehtiin Käyrän kasvatuslaitoksella tapah
tuneiden väärinkäytösten johdosta. Useassa kokouk
sessa pohditaan tätä asiaa ja tuloksena oli komitean 
valitseminen, jonka huolena oli ottaa selvää, minkä 
verran asioissa oli perää. Kuten yleensä tällaisissa 
tapauksissa, niin ei näistäkään asioista täyttä sel
vyyttä saatu, sillä vaikeata on todistaa syytösten to
dellisuutta.

Lisääntyneen toiminnan seurauksena oli, että huo- 
neustoa täytyi laajentaa ensi aluksi kolmella huoneella, 
jonka johdosta vuokralaisia sanottiin ylös. Kun vuok
ralla olevat rakennukset vuosittain tuottivat tappiota 
noin 800 mk., niin heräsi ajatus että niistä olisi Erikin» 
kadun puoleinen rakennus perin pohjin muutettava ja 
korjattava, jotta se paremmin rupeaisi tuottamaan.

Päätettiin, että se nostetaan ja tehdään alikerta ki
vestä, johon Ammattilaisten kirjapaino tulisi sijoitetta
vaksi. Kustannusarvio tästä oli 22—25,000 m:kaa.
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Tästä suunnitelmasta ei kuitenkaan tullut mitään, sillä 
tehdyt urakkatarjoukset olivat paljon kalliimpia. Val
miiksi tehdyt piirustukset ovat ainoana nähtävyytenä 
siitä minkälaiseksi rakennus aiottiin. Myös tehtiin pää
tös, ettei huoneita enää vuokrata, vaan käytetään 
kaikki omia tarpeita varten.

Agitatsionityö Turun piirissä sai erityistä huolta 
osakseen. Asetettiin erityinen agitationikomitea, jonka 
huolena oli järjestää agitaattorien matkat ja muut sei
kat. Komitea kutsui kokoon piiriedustajain kokouksen. 
Yhdistyksen huoneustossa hommasi se markkina- 
aikana vapaa-iltaman maalaisväestölle. Yhdistyksen 
varoista luovutettiin komitean käytettäväksi 1,000 
tn:kaa. Muutenkin otti yhdistys menoihin osaa.

Pidetyssä piirikokouksessa olivat yhdistystä edus
tamassa: J. A. Karhi, F. I. Tuomola, J. H. Seppälä, 
A. Rissanen, I. Alonen, A. Vesa, Tekla Tuomola, K. H. 
Heikel ja Väinö Lehtonen.

Oulun puoluekokoukseen kysymyksiä ehdottamaan 
valittiin komitea. Edustajina mainitussa kokouksessa 
olivat: A. Rissanen, T. Tainio, J. A. Karhi, Ida Alonen, 
Hilda Seppälä, P. Leppänen, K. F. Hellstén, J. Aro, F. 
I. Tuomola, E. Haapasalo, J. H. Seppälä, K. H. Heikel 
ja Tekla Tuomola.

Paikallisammattijärjestön uudestaan muodostami
nen on jälleen vireillä. Tällä vuodella ei asiasta tule 
kuitenkaan mitään valmista.

Eduskunnan vaalia varten toimiviin vaalilautakun
tiin asetettiin ehdokkaita, jotka sitte Maistraatille esi= 
tettiin.

Keskuslautakunnan jäsenehdokkaiksi asetettiin: A. 
Rissanen ja T. Tainio.

Valtuusmievaaleihin päätettiin ottaa osaa sen puo
lueen kanssa, joka ottaa listoille neljä, yhdistyksen 
asettamaa ehdokasta. Nämät ehdokkaat olivat: T. 
Tainio, F. I. Tuomola, K. Mundila ja J. A. Karhi.

Ihanneliitto alkaa toimintansa lopulla vuotta ja kor
vaa yhdistys sen toiminnasta johtuvat kulut.

Keväällä vietettyyn J. V. Snellmanin 100-vuotis-
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muistojuhlaan, joka pidettiin Kupittaalla, otti yhdistys 
virallisesti osaa, valitsemalla jäseniä juhlan toimikun
taan.

Vappujuhlaa vietettiin Kupittaalla, jonne kulkueessa 
mentiin.

Anniskeluyhtiön voittovaroista saatiin 10,000 m:kaa.
Uusia osastoja liittyi: Lämmittäjäin, Ulkotyöväen ja 

Kuorma-ajurien osastot.
Urheilu- ja voimistelu-seura perustettiin ja oli sen 

toiminta aluksi koko virkeätä.
Yhdistyksen vastaiselle toimintatavalle tuli vuoden 

lopulla suuri muutos. Kun Oulun puoluekokous päätti 
uusista järjestömuodoista, jonka mukaan kunnallisjär
jestöt oli perustettavat, niin muodostettiin se tännekin 
ja kaikki valtiolliset ja kunnalliset asiat ja kysymykset 
siirtyivät sen tehtäviin. Kunnallisjärjestöä kokoon- 
muodostamaan valittiin komitea, johon kuuluivat: Väi
nö Lehtonen, K. F. Hellstén, A. Rissanen, A. Vesa, A. 
Rimpinen, J. A. Karhi, P. Heinonen, K. Vuori, A. Ailio, 
F. Lindström ja Aho.

Uusien toimintamuotojen takia asetettiin myös ko
mitea, joka harkitsi uutta jäsenmaksusuoritustapaa.

Tämän vuoden jälkeen jää yhdistyksen tehtäväksi 
jäsenten henkisen puolen kehittäminen, soitto» ja laulu- 
kuntien ylläpito, sekä kaikki taloudelliset huolet, huo- 
neuston y. m. suhteen.

Näitä huolia lievensi tänäkin vuonna, kesällä pide
tyt, hyvin onnistuneet arpajaiset.

Yhdistyksen jäsenluku oli vuoden ajalla noin 3,000 
henkeä.

Johtokunnan jäseninä olivat: K. F. Hellstén puheen
johtajana, K. Mundila rahastonhoitajana sekä muina 
jäseninä J. A. Salminen, J. H. Jokinen, K. Kantola, 
K. Holmroos, J. A. Kuhlberg, O. Lindeman, J. Aro, 
Elviira Vahlstedt, K. H. Heikell, A. T^issanen, E. Lund
qvist, F. I. Tuomola ja Löfman. Sihteerinä oli alku
vuodesta J. Taivalkoski, sittemmin A. Rissanen ja lop
puvuodella K. Kantola. Isännöitsijänä olivat F. I. Tuo
mola ja J. Aro.



- 87 —

Vielä on mainittava uusi huolellinen järjestys soitto
ja laulukuntien suhteen, joka syksyllä saatiin aikaan. 
Johtajaksi valittiin A. R. Koskinen ja on hän vakitui
sella palkalla kokonaan näitä tehtäviä varten toimes
saan.

Myös asetettiin taloudenhoitajan toimi vakituista 
palkkaa nauttivalle henkilölle, jonka toimiin kuului 
kaikki muut sen alan tehtävät, paitsi rahastonhoitajan 
toimi.

Näin suurien muutosten edellyttäjänä oli tietysti 
se mahtava liike, joka viime aikoina oli yhdistyksessä, 
joka aika havaittavissa.

1907.
Kulunut 21:nen Turun Työväenyhdistyksen toimin

tavuosi, joka useissa tapauksissa erosi edellisistä, oli 
myöskin siinä suhteessa yhdistykseen nähden eroava, 
että yhdistyksen käsiteltävinä ovat olleet ainoastaan 
yhdistyksen taloutta koskevat asiat.

Monipuolinen talous, johon sisältyvät: ravintolan» 
hoito, laulu- ja soittokuntien ylläpito, kokoushuoneitten 
järjestäminen ja kunnossapito, sekä paljon muita joka
päiväisiä toimia; on kuitenkin riittävästi jakanut teh
täviä niihin valituille toimikunnille.

Johtokunta, joka lähinnä vastaa taloudenhoidosta, 
on pitänyt 31 kokousta, käsitellen ja ratkaisten ne asiat, 
joihin ei ole tarvittu koko yhdistyksen päätöstä.

Sen lisäksi ovat: ravintolatoimikunta ravintolan 
hoidosta, musiikkivaliokunta soittokunnan talous- 
asoista, järjestysvaliokunta yleisestä järjestyksen pi
dosta iltamissa, tarkastusvaliokunta yleisestä järjes
tyksestä ravintolan yhteisessä keskusteluhuoneessa 
huolehtineet, joten kukin toimikunta täten järjestetyn 
työnjaon perusteella on tehnyt voitavansa yhteisen ta
louden hoidossa. Tähän vielä lisättäköön huvitoimi- 
kunnan suuritöinen toimi, joka taajaan pidettyjen ilta
mien aikana on tarkkaan vaatinut sen vapaa-ajan, jonka 
työn väliajat myöntävät.
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Kaikki toimikunnat yhteensä käsittivät noin 65 hen
keä. Johtokunnassa ovat olleet: F. I. Tuomola puheen
johtajana, varalta Ida Alonen, K. Mundila rahaston* 
hoitajana sekä muina jäseninä K. Heikell, A. Vesa. V. 
Lehtonen, Elviira Vihersalo, K. Holmroos, K. Lund
qvist ja K. Kantola.

Yhdistyksen arpajaistoimikunta on niinikään ollut 
tehtävineen uskollinen, jota todistaa arpajaisista saatu 
11,361 markan 75 pennin puhdas voitto. Arpajaistoimi- 
kunnan kokoonpano toimitettiin siten, että kukin osasto 
valitsi kaksi edustajaa. Sitäpaitsi valittiin Turun Työ
väenyhdistyksen puolesta viisi jäsentä samaan toimi
kuntaan.

Vielä on yhdistyksessä toiminut näytäntöjen varsi
naisina esittäjinä näyttelytoverikunta. Niillä ennen 
sovituilla ehdoilla, että sanottu toverikunta nostaa 
määrätyn prosentin heti iltaman loputtua iltamatuloista. 
Puheenalaiseen toverikuntaan kuuluminen ei ole ollut 
T. T:n myötävaikutuksen alainen, vaan ovat siihen 
liittyneet henkilöt, jotka ovat näyttelytoimiin innostu
neet, entisten toverikunnan jäsenten ollessa heidän 
liittymisensä puolella.

Yhdistyksen taloudenhoitajana kalenterivuoden lop
puun oli levyseppä J. E. Aro, jonka johtokunta kuiten
kin erotti toimestaan, järjestäessään taloudenhoidon 
uusille perusteille.

Soitto- ja laulukuntien taiteellisena johtajana on yh
distyksen jäsenten yleiseksi tyydytykseksi toiminut 
herra A. R. Koskinen.

Yhdistys on puheenalaisena vuonna pitänyt 10 ko
kousta.

Päättänyt muun muassa arpajaisten toimeenpanemi* 
sesta, rahavarojen pyytämisestä valtuustolta sekä Tu
run Säästöpankin isännistöltä, 21 tuhannen markan hin
taisen rotatsioninpainokoneen ostamisesta »Sosialisti 
osuuskunnan käytettäväksi, 10,000 markan takuun 
myöntämisestä samalla osuuskunnalle y. m.

Yhdistyksen jäsenluku, vapaajäsenineen, oli lähes 
4,000. Jäsenmaksut 20 penniä mies- ja 15 penniä nais
jäseneltä kuukaudessa.
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Yhdistys on saanut lahjotuksina vuoden 1907 ajalla 
Turun säästöpankin isännistöltä 1,400 markkaa. Me- 
kanikko Frans Rindell vainajan testamentin perusteella 
2,556 markkaa 17 penniä.

Tarkastetun tilinpäätöksen mukaan oli yhdistyksen 
omaisuus 155,822 markkaa 34 penniä. Velat: 101,078 
markkaa 82 penniä.

Puhdas omaisuus on 55,743 markkaa 52 penniä, joka 
osottaa omaisuuden lisäystä vuoden 1907 ajalla 8,654 
markkaa 77 penniä.

1908.
Sen mukaan kun Turun Työväenyhdistyksen ta

loudelliset asiat ovat vaatineet, on yhdistys kokoon
tunut, pitäen vuoden ajalla 10 kokousta, joissa on käsi
tetty ainoastaan yhdistystä koskevia asioita, jotka 
syystä tai toisesta, ovat ulkopuolella johtokunnan päät
tämisvallan.

Johtokunta, johon vuoden ajalla ovat kuuluneet F. 
J. Tuomola puheenjohtajana, rouva J. Alonen vara
puheenjohtajana, P. Heinonen, K. Holmroos, W. Leh
tonen, P. Leppänen, J. Talvio, K. Mundila, A. Vesa, K. 
Heikell, E. Lundqvist ja K. Kantola siht., on vuoden 
ajalla kokoontunut 28 eri kertaa. Aiheen kokousten 
pitoon on antanut se laaja toiminta, johon työväestön 
ammatillinen ja valtiollinen liike on johtanut sankat 
työläisjoukot.

Yhdistyksessä on toiminut 44 osastoa ja suuri määrä 
toimikuntia, pitäen yhteensä 2,338 kokousta, kaikki Tu
run Työväenyhdistyksen huoneissa yhden vuoden 
ajalla.

Kaikkien osastojen jäsenten yhteinen lukumäärä on 
2,490. Yhdistyksen jäsenmäärä on kuitenkin esitettyä 
määrää hyvän joukon suurempi sentähden, etteivät 
vapaajäsenet ole vuotuisessa jäsenmaksu-luettelossa, 
josta sanottu luku on laskettu. Näiden kanssa yhteen
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laskettuna tekee jäsenluku jonkun verran yli kolmen
tuhannen.

Ne monet toimikunnat ja yksityiset, jotka saavat 
toiminta-ohjeensa T. T. y:n johtokunnalta, vaativat 
myöskin huolenpitoa ja neuvottelua.

Sen mukaan kun tila myöntää mainittakoon seu- 
raavista:

Huvitoimikunia, jonka tehtävänä on järjestää hu
vien vaatimat monipuoliset valmistelut, on ottanut osaa 
kaikkien iltamien toimeenpanoon T. T. y:ssä.

Soitto- ja laulukunnat, joita Turun Työväenyhdis
tys ylläpitää siten, että se palkkaa vakinaisen johta
jan, ovat toimineet sen mukaan, kuin asiaan innostu
neita jäseniä on ollut tulemassa. Mieskööri on par
haiten kunnostautunut, saaden I palkinnon Kansanva
listusseuran toimeenpanemassa kilpailussa laulujuh
lassa Viipurissa 19—21. 6. 08. Osoittaen sillä, että 
hyvällä tahdolla voidaan valloittaa laakereita vaikeim- 
millakin aloilla.

Naiskööri on myöskin harjoitellut ahkeraan, ollen 
tehtäväänsä innostunut, saaden usein esiintymistilai
suuksia.

T. T. y:n torvisoittokunta on sopivien voimain puut
teessa lakannut. Sen sijaan on perustettu jouhiorkes 
teri. joka on suorittanut tehtävänsä tyydyttävästi.

Näiden kaikkien taiteellisena johtajana on jo kol
inatta vuotta toiminut laulun- ja soitonjohtaja A. R. 
Koskinen tunnustusta ansaitsevalla tavalla.

Näyttelijät, joiden tehtävänä on esittää näytelmä- 
kappaleita, siinä järjestyksessä, miten kukin iltaman 
hankkija tilaa, ovat puheenalaisena toimintakautena 
osoittautuneet säännöllisemmäksi edelliseen vuoteen 
verraten, sekä siihen nähden, ettei näytteleminen ole 
heillä elinkeinona, myöskin entistä huolellisempaa esi
tystä, jättäen kuitenkin toivomisen varaa riittävästi.

Näyttelijäin johtajana on toiminut herra Vasama.
Näyttelijöihin ei T. Työväenyhdistyksellä ole muuta 

vaikutusvaltaa, kuin että näyttelijäin tulee olla yhdis
tyksen jäseniä.
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Näyttelijäin toiminnan valvominen, sekä heidän ja 
yhdistyksen välisten asiain järjestäminen on annettu 
sitävarten valitulle näyttelyjohtokunnalle.

Tarkastus- ja järjestysvaliokunta. Yleisen järjes
tyksen ja läsenkontrollin pitämiseen on valittu 20 mie
hen suuruinen tarkastusvaliokunta, jotka vuoroin työs
kentelevät, niin sanotun «juttutuvan» puolella, valvoen 
kaikkea, jonka huomaavat eduksi hyvälle järjestykselle. 
Tärkeänä tekijänä järjestyksen ylläpidossa on järjes
tysvaliokunta, joita työskentelee sama määrä järjes
tyksen ylläpitämiseksi iltamien aikana juhlasalissa ja 
sen ovilla.

Edellinen työskentelee ilman pilkkiota, mutta saa
vat järjestysvaliokunnan jäsenet lukea hyväkseen puo
let vaateosaston tuloista.

Arnajaistoimikunia ja raha-asiam valiokunta. Kun 
vielä mainitaan arpajaistoimikunta, joka on valittu 
vuosittain ja joka ammattiosastojen suosiollisella avulla 
on jo useita vuosia toiminut tuottaen useampia tuhan
sia markkoja Turun Työväenyhdistykselle ja johto
kunnan valitsema raLa-asiaiu valiokunta, joka valvoo 
yhdistyksen varojen iio/.oa ja tekee tarpeen vaatiessa 
esityksiä johtokunnalle raha-asioissa, ovat kaikki tär
keimmät osat siitä väestöstä, jotka työskentelevät tä
män talon hyvin voinnin edistämiseksi, mainitut

Yhdistyksen kanslian loiminta on vuoden 1908 
alusta järjestetty siten, että K. H. Laine — joka en
sin toimi väliaikaisena — on tämän kokeiluajan jäl
keen otettu toimeen siten, että hänen tulee aina arki
päivisin kello x/2 8— ]/2 10 ottaa yleisöä Turun Työ
väenyhdistyksen asioissa vastaan, sekä sitä ennen vä
hintään viidestä alkaen toimia muissa Turun Työ
väenyhdistyksen asioissa, hoitaen kirjanpitoa ja muita 
juoksevia tehtäviä.

Samalla toimeenpantiin senlainen muutos, että 
kaikki toimikunnat ovat velvolliset yhdistyksen asi
oissa luovuttamaan tilitykset päivittäin yhdistyksen 
tileihin vietäväksi. Toimikuntien rahastonhoitajain toi
met kävivät tämän kautta tarpeettomiksi ja tilien hoito
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varmemmaksi, tottuneen tilintekijän, sekä hänen johto
kunnalle luovuttamansa takauksen kautta.

Vielä hoitaa kirjanpitäjä myöskin kirjastoa, joka 
on avoinna lainausta varten 2:si iltaa viikossa. Samoin 
huoneiden vuokraus ja luovutus on järjestetty kans
lian välityksellä.

Kirjaston käyttö on osoittautunut laimeaksi. Lai
nausten luku on vuoden ajalla ollut 315, lainauskun- 
toisten kirjain luku 734. Kirjasto on ollut avoinna lai
nauksille 86 kertaa, jotapaitsi lainauksia on sallittu 
muulloinkin. Lainakirjaston arvo on inventaariossa, 
alennuksien ja poistojen tähden ainoastaan 1,941 mk. 
88 penniä, mutta voidaan sen arvo todellisuudessa pi
tää vähintäin 3,000 markan suuruisena. Kirjaston suh
teen on muuten parhaillaan laajanpuolinen uudistustyö 
käymässä.

Lukusali, johon on tullut 31 sanomalehti-vuosiker- 
taa, on ollut vapaasti T. T. y:n jäsenten käytettävänä.

Ravintolan toiminta on järjestetty siten, että tar
joilu käsittää ainoastaan kahvia, leivoksia ja virvoitus
juomia.

Ravintola on vuoden ajalla tuottanut yhdistyksen 
hyväksi 18,Oi prosenttia tavaran ostosummalle.

Edellisellä vuosipuoliskolla, jolloin rouva Luoto 
hoiti ravintolaa tuotti se yhdistykselle noin 15 pro
senttia. Hilda Löfgrenin hoitaessa ravintolaa noin 21 
prosenttia.

Tavarain osto teki mk. 20,000:63, myynti mk. 
23,604:01. Tarjoilua toimitetaan T. T. y:n juttutu
vassa, siis ainoastaan jäsenille. Johtokunnan puolesta 
on valittu 2 jäsentä valvomaan ravintolan henkilökun
nan toimintaa, sekä hoitamaan tärkeimmät asiat, kuten 
palkkauksen, ravintolapalvelusväen ottamisen y. m.

Taloudelliset uudistukset olivat kuluneen vuoden 
aikana verrattain laajat. Näistä mainitsemme sähkö
laitteet valoa ja ilmanvaihtoa varten, sekä vesijohto 
keittiöön. Yhteensä tulivat ne maksamaan noin 2,500 
markkaa.

Puhdas omaisuus oli vuoden lopulla 66,102:30.
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1909.
Sanotun vuoden ajalla on yhdistyksen toiminta koh

distettu ainoastaan yhdistyksen taloudellisen puolen 
hoitoon, jossa suurimpana työnä on se järjestely, joka 
johtuu osastoille luovutettujen kokoushuoneiden hoita
misesta, ja niiden korvauksena koottujen jäsenmaksu
jen vastaanottamisesta, sekä raha-asiain järjestämi
sestä yleensä. Kun yhdistykselle suoritetut jäsenmak
sut vastaavat vajaan kolmannen osan yhdistyksen ku
luista, kysyy raha-asiain järjestäminen kyllin työtä 
siltä toimikunnalta, jonka varsinaisena huolena talon- 
hoito on.

Kokouksille luovutettujen huoneiden luku on 10. 
Niiden lämmitys, valon hankinta ja puhtaana pito on 
ollut yhdistyksen kustannettavana. Osastoilla, jotka 
välipuhetta noudattaen ovat suorittaneet 20 penniä 
mies- ja 15 penniä naisjäseneltään kuukaudessa, on 
edeltäpäin tehdyn tilauksen mukaan sanotusta mak
susta vapaat kokoushuoneet.

Ravintolan myynti teki 22,281: 25, josta jäi voitoksi 
3,623: 47.

Ravintolan toimintaa ovat johtokunnan velvoitta
mina valvoneet ravintolatoimikunnan jäsenet Tuomola, 
Heikell ja rouva Alonen. Yhdistyksen taloudenhoito 
on järjestetty siten, että johtokunta, joka lähinnä val
voo yhdistyksen etuja, on jakaantunut erinimisiin toi
mikuntiin, joiden erikoistehtävänä on valvoa johtokun
nan kokouksessa määrättyä toiminnan haaraa.

Toimikunnista mainittakoon:
Johtokunta, johon ovat kuuluneet K. H. Heikell pu

heenjohtajana, sekä F. I. Tuomola, Ida Alonen, K. 
Mundila, P. Heinonen, K. Holmroos, J. Talvio, Heikki 
Raitio, A. Vesa ja K. Kantola siht. T. T. Y :n huvitoimi- 
kunnassa on johtokunnan jäsen A. Vesa edustanut joh
tokuntaa.

Huvitoirnikuntaan kuuluu 10 jäsentä, joiden on val
vottava ja otettava osaa kaikkiin yhdistyksessä toi
meenpantaviin iltamiin. Toimi on palkaton, ainoastaan
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kaksi vapaata iltamavuoroa on ainoa korvaus, jonka 
huvitoimikunta on saanut lukea palkkiokseen työstä, 
johon on otettava osaa vähintään kahdesti viikossa 
iltamakautena.

Järjestysvaliokunta, joka iltamien aikana hoitaa 
järjestyksen pitoa ja pääsylippujen myyntiä, saa palk
kiona sanotusta toimesta puolet pukuvaraston tuloja, 
joka tänä vuonna on 779 markkaa 10 penniä.

Tarkastusvaliokunta on myöskin siihen nähden tär
keä, että sen valvottavana on järjestys juttutuvan puo
lella, jossa sillä on tehtävää joka päivä. Sanotun toimi
kunnan tehtävä on kokonaan palkaton. Järjestysvalio- 
kunnassa on toiminut 22 ja tarkastusvaliokunnassa 13 
miestä. Jäi jestysvaliokunnassa on K. Holmroos ja tar
kastusvaliokunnassa J. Talvio johtokunnan jäseniä.

Tärkeänä tekijänä yhdistyksen raha-asioihin näh
den on arpajaistoimikunta, jonka suuritöisen tehtävän 
tarkotuksena on saada toimeen hyvin onnistuneet ar
pajaiset. Sanottu toimikunta kootaan vuosittain osas
tojen jäsenistä, kuitenkin niin että yhdistys valitsee 
jonkun määrän jäseniä joiden tehtäväksi jää osastojen 
edustajain kutsuminen sekä muita alkuvalmistuksia. 
Arpajaisten puhdas tulo puheenalaisena vuonna oli 
S,659 markkaa 36 penniä. Arpajaisten tulos voidaan 
tyydytyksellä merkitä hyvin onnistuneeksi, ottaen 
huomioon, että järjestöt pitivät osastottain itse arpajai
sia, joten vähävaraisen väestön kannatuskykyä rasitet
tiin useimmin.

Turun Työväenyhdistyksen iltamien varsinaisina 
ohjelman pääosien esittäjinä mainittakoon Näytelmä
toverikunta. johon on kuulunut noin 26 jäsentä. To
verikunta, on näytellyt talven kuluessa joka lauantai- 
ja sunnuntai-ilta, kaikkiaan 56 eri kertaa. Harjoituk
sia on pidetty keskimäärin 5 kertaa viikossa. Näytel- 
mäjohtaiana on toiminut Aug. Lehtola. Kokouksia on 
toverikunnalla ollut 4. Näyttelijät ovat antaneet mak
suttomia esityksiä T. T. Y:n pukuvaraston, «Työläis
naisen» ja «Sosialistin» hyväksi pidetyissä iltamissa.

T. T. Y.«"i soitto- ja laulukunnat, jotka ylläpidetään
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yhdistyksen varoilla siten, että johtaja palkataan, ovat 
myöskin jonkun verran ansainneet yhdistykselle: soit
tokunta 192 markkaa 50 penniä, mieskööri 82 mark
kaa b penniä, naiskööri 55 markkaa. Soittokunta saa 
palkkaa kustakin iltamasoitosta 25 markkaa, paitsi per
he-iltamista, joista maksetaan ainoastaan 15 markkaa. 
Laulukuntien palvelus yhdistykselle on maksuton. Hei
dän johtajansa herra A. R. Koskinen lausuu kertomuk
sessaan: T. T. Y:n lauluköörien sekä soittokuntien toi
minnasta:

Mieskööri: Röörissä on vuoden kuluessa ollut jä
seniä 38; eronnut on 12, nykyään 26. Toiminta tänä 
iltamakautena on ollut jotakuinkin ahkeraa ja säännöl
listä, jota osottaa sekin, että syksyllä täytyi ruveta 
harjoittamaan laulut uudestaan kun «toiset bassot» 
vaihtuivat uusiin, joka ei kuitenkaan aiheuttanut häirit
sevää puutetta lauluista. Noin 80 lauluharjoitusta on 
vuoden kuluessa pidetty. Rööri on antanut yhden kon
sertin Turussa, Salossa, Paimiossa ja Taalintehtaalla. 
Rööri on toiminut yhden iltaman Turussa.

Naiskööri: Röörissä on vuoden aikana ollut 33 jä
sentä; 8 niistä on eronnut. Naiskööri on myöskin toi
minut ahkerasti, pitäen harjoituksia 2 kertaa viikossa 
samoinkuin miesköörikin. — Naiskööri on toiminut 
kaksi iltamaa, joista toisen «Sosialisti»-lehden hyväksi.

Soittokuntia on tänä vuonnakin ollut kaksi, nim. 
torvisoitto ja orkesteri. Soittokuntaan on musiikkiva- 
liokunta onnistunut saamaan jotakuinkin raittiita ja 
säännöllisiä soittajia. Harjoituksia on voitu pitää aino
astaan kerran viikossa, sentähden ettei ole aikaa riittä
västi. Soittokunnassa on kesän aikana ollut 12 ja tal
vella 7 miestä. Uusia nuotteja on harjoitettu ja han
kittu varsin useita.

Edellä olevan kertomuksen mukaan on yhdistyk
sessä ahkeran toiminnan ja harjoittelun avulla pidetty 
esiintymiskelpoisessa kunnossa kaksi laulukööriä ja 
kaksi soittokuntaa.

T. T. Y:n kirjastoa on kuluneen vuoden ajalla tun
tuvasti parannettu hankkimalla uusia kirjoja 1,603 mk.
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44 p. arvosta sekä painattamalla luettelo lainauskuntoi- 
sista kirjoista, joiden luku on tällä kertaa 1,020. Kir
jaston arvo on 3,545 mk. 32 p. Vanhempia kirjoja on 
poistettu kirjastosta.

Lainakirjastoa varten ovat eri lainaus-illat, koska 
sitä menettelyä noudattaen säästetään taloudenhoita
jan aikaa muihin tehtäviin.

Kirjaston käyttäminen on osoittautunut jonkunver- 
ran vilkkaammaksi, kuin edellisenä vuonna. Lainauksia 
on tehty 1,409 88 eri lainaajalta, kirjaston ollessa va
paana lainaukselle 102 kertaa.

T. T. Y:n lukusaliin on tilattu 35 sanomalehti-vuosi- 
kertaa. Lukusali on kaikkina aikoina päivästä ollut 
jäsenten käytettävissä.

Uhraukset, jotka yhdistys on tehnyt sivistystarko- 
tuksiin nousevat jonkunverran yli 6,900 mk., laskien 
kohtuullisen huoneiden vuokran kirjasto- ja lukusali 
huoneille, niiden lämmityksen, puhtaanapidon, lainauk
sen hoitajan palkan, sanomalehtien tilausmaksut, kir
jastosta poistettujen kirjojen inventaario arvon, kirjas
ton ja lukusalin valaistuksen, kirjastoa, lukusalia, soit
tokuntaa ja näytelmäkalustoa koskevat kalustojen in
ventaario arvojen poistot, soiton ja laulun johtajan pal
kan, sekä muita kuluja.

Kiinteimistön korjauksiin on käytetty kuluneen vuo
den ajalla 2,642 mk. 63 p. Korjaukset käsittävät perin
pohjaisen siistimisen ja laitoksen juhlasalissa, juttutu
vassa, sekä useimmissa kokoushuoneissa ja myöskin 
entisen lukusalin vesikaton uudestaan tekemisen.

Isännöitsijänä on ollut K. H. Laine samoilla perus
teilla kuin edellisenäkin vuonna.

Paikkakunnan suurimpana yhdistyksenä on Turun 
Työväenyhdistys poikkeuksetta jo useana vuonna saa
nut suosijoiltaan vähäisiä rahalahjoja, laajakantoisten 
sivistyspyrintöjensä tueksi, niinpä tänäkin vuonna Tu
run Säästöpankin isänmstön, pyynnöstämme myöntä
män 4G0 mk. ja Alku osuuskunnan 100 mk

Säästöpankki tosin on ennen antanut voittovarois
taan enemmän, vaan nyt kireiden valtiollisten aikojen
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taas alettua, ei työväestön sivistystason yleinen kohot
taminen näytä olevan isännistön halutuimpia tehtäviä.

Puhdas omaisuus oli vuoden lopulla 74,894: 09. 
Jäseniä oli 2,158.

1910.

J ämä on hiljainen vuosi. Marraskuun sosialistitkin 
ovat jo väsyneet, he eivät ole enää yhdistyksessä, sen 
paremmin, kuin muuallakaan toiminnassa.

Yhdistyksen talouden varsinainen hoito ja valvonta 
toimitetaan useamman erinimisen toimikunnan kautta. 
Niistä on vastuunalaisin ja tärkein johtokunta, johon 
ovat kuuluneet: H. Raitio (puheenjohtajana) S. Lehto
nen, J. Talvio, E. Rae, K. Holmroos, Ida Alonen, K. 
Luoto, F. Tuomola, A. Vesa ja K. Kantola, F. Tuomolan 
erottua valittiin hänen tilalleen K. H. Heikell ja A. Ve
san muutettua paikkakunnalta hänen tilalleen O. Suon- 
tausta.

Yhdistyksen taloudenhoito on järjestetty siten, että 
johtokunta, joka lähinnä valvoo yhdistyksen toimintaa 
on jakaantunut edellä viitattuihin toimikuntiin, joiden 
erikoistehtävänä on valvoa johtokunnan määräämiä 
toiminnan haaroja. Näistä toimikunnista on huomatta
vin tehtävä järjestysvaliokunnalla, jonka toimena on 
ollut järjestyksen valvominen iltamailtoina. Tämä 24 
henkinen valiokunta toimi alkupuolella toimintakaut
taan samalla tavalla kuin edellisinäkin vuosina, mutta 
syysiltamakauden varsinaisesti alettua, ilmoitti sanottu 
valiokunta, että se lopettaa toimintansa, ellei heidän 
palkkiotansa kohoteta noin kahdella kolmannella edelli
sestä. Kun sanotun valiokunnan toiminta olisi tätä nou
dattaen, tullut yhdistykselle maksamaan toista tuhatta 
markkaa, sekä lisäksi vapaaliput iltamiin, järjestettiin 
asia siten, että valittiin aivan uusi kuusimiehinen jär
jesty svaliokunta, joka on valvonut järjestystä iltamissa, 
saaden palkkiota kaksi markkaa mieheen kustakin ilta-
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masta; samat henkilöt ovat hoitaneet myös vaatteiden 
vastaanotto-osaston. Uusi järjestelmä on kuluneella 
iltamakaudella tullut maksamaan noin 700 mk. eli suun
nilleen saman summan, jonka entinen järjestysvalio- 
kunta sai palkkiokseen. — Entistä järjestysvaliokuntaa 
edusti johtokunnassa K. Holmroos ja E. Rae.

Raviniolatoimikunta, jonka tehtävänä on valvoa ja 
hoitaa ravintolan toimintaa, on koottu yksinomaan joh
tokunnan jäsenistä ja ovat J. Talvio, Ida Alonen ja E. 
Rae hoitaneet sanottua vastuunalaista tehtävää. Hei
dän toimintansa on jokapäiväisen osanoton kautta ra
vintolan asian järjestelyyn, osaltaan vaikuttanut niihin 
tuloksiin, joita voidaan esittää ravintolasta. Ravinto
lan toiminta oli vuoden alussa kohdistettu yksinomaan 
virvokkeiden, voileipien, kahvin ja teen tarjoiluun. Jo 
vuoden alussa heräsi kuitenkin toimikunnassa kysy
mys, millä tavoin voitaisiin lisätä ravintolan tuloja. 
Tehtyjen laskujen perusteella ja ottaen huomioon kah
vin, sokurin y. m. hintojen kohoamisen, huomattiin, että 
ellei myyntihintoja kohoteta niin ei voida päästä — 
tarjoilun ollessa niin yksipuolisen — edes edellisen vuo
den voittosumman tasalle. Tämän seikan kannusta
mana, sekä yhdistyksen jäsenten puolelta tehtyjen toi
vomusten johdosta, jotta ravintolasta olisi saatava 
myöskin ruokaa, ryhdyttiin toukokuun alussa kokeile
maan puuron y. m. ruokien tarjoilulla. Kun tämä ko
keilu näytti jotenkin tyydyttävältä, kiihotti se suurem
piin laajennuspuuhiin, vaikka jo ennakolta tiedettiin tä
män laajennuksen kohtaavan osittaista vastusta kuten 
uudet pyrkimykset aina kohtaavat. Keittiötä suuren
nettiin, samoin juttutupaa, vieläpä lukusalikin muutet
tiin tarkoitustaan vastaavampaan huoneeseen. Päiväl
lisiä alettiin tarjoilla, pitäen tämän ohella yllä, myöskin 
annoksittain tarjoilua. Liikkeen näin lisääntyessä oli 
työvoimaa lisättävä kahdella palvelijattarella, joten ra
vintolan palveluksessa nyt on — emännöitsijä Hilda 
Löfgren siihen luettuna — kaikkiaan viisi heikilöä. Ko
koushuoneiden puhdistaminen ja lämmittäminen on 
kuitenkin toimitettu mainitulta palvelijakunnalta. —
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Voitto ravintolasta oli vuonna 1909 3,623 markkaa 47 
penniä ja tänä vuonna 3,701 markkaa 52 penniä. Myyn- 
tisumma oli 28,235 markkaa ja 12 penniä; ostosumma 
25,023 markkaa 85 penniä.

Huvitoimikunta, johon kuuluu kymmenen jäsentä, 
on toiminut varsinaisena järjestäjänä ja toimeenpani
jana jokaisessa iltamassa, joita vuoden ajalla on toi
meenpantu T. T. Y :ssä. Palkkiokseen on huvitoimi
kunta saanut kaksi vapaata iltamavuoroa. Johtokun
nasta on huvitoimikuntaan kuulunut K. Luoto.

Arpajaistoimikunta, johon valittiin varsinainen toi
meenpaneva henkilökunta T. T. Y:n kokouksessa, on 
arpajaisten valmistuksen suhteen toiminut, kuten edelli
sinäkin vuosina, sillä edellytyksellä, että arpajaiset, 
jotka yleensä ovat onnistuneet hyvin, lisäten kunakin 
vuonna tuntuvasti yhdistyksen rahavaroja, myöskin 
tänä vuonna onnistuisivat. Maamme vieraat viran
omaiset näkivät tällä kertaa kuitenkin parhaaksi kiel
tää arpajaisluvan ja ehkäisivät täten yhdistykseltä ne 
varat, jotka arpajaisilla olisi kerätty. Arpajaistoimi- 
kunnan hankkima voittokokoelma edellytti kuitenkin 
jonkinlaista rahaksimuuttoa hankittujen tavarain suh
teen, jonka tähden pantiin toimeen paketti-myyjäiset 
kansanjuhlan yhteyteen. Pakettien hinta asetettiin so
pivaan suhteeseen pakettien arvoon nähden, eli 2 mark
kaa 50 penniä kpl. Puhdas tulo sanotusta paketti-juh
lasta, joka muuten suuruuteensa nähden lienee ensi- 
mäinen Turussa, oli 4,282: 62. — Arpajaistoimikuntaan 
kuului johtokunnasta J. Talvio, H. Raitio, K. Heikell, A. 
Vesa, Ida Alonen, sekä kustakin ammattiosastosta 
kaksi jäsentä.

Yhdistyksen iltamien ohjelmien pääosien esittäjinä 
on ollut näytelmätoverikunta, johon on kuulunut 30 jä
sentä. Kaikkiaan on toverikunta vuoden ajalla näytel
lyt noin 75 kertaa. Harjoituksia on keskimäärin pidetty 
5 kertaa viikossa tehden näytelmäkaudella noin 400 
harjoituskokousta. Näytelmänjohtajana on toiminut 
toimittaja H. Välisalmi, joka siitä on saanut palkkiota 
keskimäärin 130 mk. kuukaudelta näytelmäaikana.
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Kokouksia on toverikunnalla ollut 3. Ennen tehdyn so
pimuksen mukaan on toverikunta saanut palkkiota esit
tämistään rolleista arkkiluvun perusteella. Kappalei
den esitysten ja muiden näyttämöä koskevien asiain 
huolehtiminen on uskottu sitävarten valitulle toimikun
nalle, johon johtokunnasta on kuulunut H. Raitio, S. 
Lehtonen ja O. Suontausta.

Soitto- ja laulukuntien johto on järjestetty siten, 
että yhdistys on palkannut 125 mk. kuukausipalkalla 
johtajan, jonka toimena on ollut johtaa kahta kööriä 
ja torvisoittokuntaa, sekä huolehtia niiden opetushar- 
joituksista. Yhdistys on kuluneena vuonna kuten en
nenkin ylläpitänyt torvet ja nuotit; niiden uusimisesta 
ja hoidosta on ollut kuluja noin 150 markkaa. Soitto
ja laulukunnat ovat luovuttaneet osan tuloistaan 
yhdistykselle. Yhteinen kulujen summa, jonka yh
distys on soitto- ja laulukuntien johdosta suo
rittanut, nousee kahteen tuhanteen markkaan. — 
Harjoituksia ovat soitto- ja laulukunnat pitäneet yh
teensä noin 300. Muuten on mainittava, että niinhyvin 
mies- ja naiskööri, kuin soittokuntakin, ovat johtajansa 
R. Koskisen ahkeran toiminnan avulla, aina esiintyneet 
tyydyttävästi harjoitettuina, sekä välttämättömillä 
soitto- ja laulu-uutuuksilla varustettuina. — Musiikki- 
valiokuntaan, joka lähinnä huolehtii soitto- ja laulukun
tien kehityksestä, on kuulunut johtokunnasta E. Rae.

Kirjastoon, johon Alku-osuuskunta on lahjoittanut 
100 mk. sekä Turun Säästöpankki voittovaroistaan 400 
mk. on kuluneena vuonna hankittu kirjoja 551 mk. 44 p. 
arvosta. Lainauskuntoisten kirjojen luku on 1,221. 
Kirjaston arvo Smk. 4,040: —. Kirjasto on ollut 
avoinna, joka pyhätön tiistai ja perjantai ilta, jonka 
lisäksi lainauksia on sallittu muinakin aikoina, milloin 
siihen on tilaisuutta ilmennyt. Lainauksia on tehty 
1,679, lainaajia 125. Lainaajien luku on edellisestä vuo
desta lisääntynyt 37:llä. — Kirjaston hoitajana on 
uutterasti toiminut K. Laine, kuuluen myöskin kirjasto- 
toimikuntaan, johon johtokunnasta on valittu H. Raitio 
ja Ida Alonen. Näyttämökirjastoa on myöskin lisätty
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noin 75 mk. arvosta, niin että näyttämökirjaston arvo 
nykyään on 1,400 markkaa.

Lukusaliin, joka on ollut avoinna joka päivä kello 
9:stä a. p.—11 i. p., on tilattu sanomalehtiä 36 vuosi
kertaa, joiden tilausrahoihin on mennyt noin 350 mk.

Yhdistyksen talon korjauksiin on vuoden 1910 ku
luessa käytetty kaikkiaan 1,646 mk. 20 penniä. Yhdis
tyksen kirjanpitäjä K. H. Laine on hoitanut kansliateh- 
tävät, sekä valvonut yleensä kaikkia talolla tapahtuvia 
asioita. Kanslia on ollut avoinna joka arkipäivä klo 
5—V2 10 i. p. Tällä ajalla ovat osastojen asiamiehet 
olleet tilaisuudessa suorittamaan osastojen ja yhdistyk
sen väliset asiat, kuten jäsenmaksujen tilitykset, ko
koushuoneiden tilaukset y. m., jonka lisäksi rahaston
hoitaja on aina, määräajoista huolimatta, ollut valmis 
toimittamaan osastojen asioita, milloin sellaiseen on 
ollut molemminpuolista tilaisuutta.

Jäseniä oli vuoden lopulla 1,320.
Puhdas omaisuus 80,003: 47.

1911.
Mennyt vuosi, joka on 25:des yhdistyksen toimin

nassa, on pääkohdissa edeltäjänsä tapainen, kuten seu- 
raavasta näemme.

Yhdistys on pitänyt 7:män kokousta, joissa tär
keimmät asiat on ratkaistu.

Johtokunta on pitänyt 29:sän kokousta ja ovat sen 
jäseninä olleet: Heikki Raitio puheenjohtajana, K. H. 
Heikell varapuheenjohtajana, S. Lehtonen sihteerinä 
sekä muina jäseninä: Ida Alonen, K. Holmroos, K. 
Luoto, E. Rae, O. Suontausta, J. Talvio ja A. Nieminen, 
joka sittemmin erosi ja tilalle valittiin heinäk. 24 p:nä 
J. Heikell.

Talo-asia on kaikkina aikoina ollut tärkein ja suu
rinta huolta kysyvin kysymys ja sitä se on tänäkin 
vuonna ollut. Koko se järjestelmä, jonka mukaan on 
toimittu, kohdistuu tukemaan tätä asiaa. Asiaa, joka 
takaa kaikelle toiminnalle tarpeelliset huoneet, on in-
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nolla koetettu huoltaa. Edellisenä vuonna tehdyn pää
töksen mukaan jätettiin vuoden alussa asianomaiseen 
paikkaan arpajaishaku rakennusrahaston hyväksi, sekä 
kirjaston ja lukusalin ylläpitoa varten.

Tarkoitusta varten valittuun toimikuntaan kuului
vat yhdistyksen puolesta: Sanni Luoto, Rauha Hart
iin, A. Hellman, J. O. Laaksonen, Otto Väre ja S. Leh
tonen.

Toimikunta, jonka ammattiosastot sitten täydensi
vät, ryhtyi innokkaaseen toimintaan, J. HeikelVin toi
miessa puheenjohtajana ja S. Lehtosen ollessa sihtee
rinä.

Vuoden alkupuolella lähetettiin mainitun toimikun
nan puolesta, kaikille osastoille kirjelmä, jossa painos
tettiin arpajaisten menestymistä ja samalla uuden juh
lasali-rakennuksen aikaansaamista. Jatkuvasti sitte 
toimittiin arpajaislupaa odotellessa, mutta sitä ei kuu
lunut ja kun yhä lähemmäksi kävi se päivä, jolloin 
arpajaiset oli aiottu pitää, nimittäin heinäk. 9 p:vä, niin 
oli ajatus jokaisessa varmentunut siksi, ettei ainakaan 
sinä päivänä arpajaisista mitään tule. Eikä tullutkaan, 
vaan toimittiin sitte samana päivänä Urheilupuistossa 
onnistunut kesäjuhla. Tuosta ihanasta ja puhtaasta ke- 
säpävästä muodostui sitte, Turun poliisimestari A. 
StåhVin menettelyn kautta, historiallinen päivä, henki
sesti synkkä ja pilvinen päivä. Niin kovin koski kaik
kiin juhlassa läsnä oleviin, puhtiin, vapautta rakasta
viin kansalaisiin poliisimestarin menettely, hänen käs
kystään, kun puhujalavalta väkivalloin raastettiin pu
huja K. Lehtimäki. Vielä mainittakoon, että poliisi 
mainitussa juhlassa esiintyi, niin lukuisasti edustettuna, 
ettei moista ennen oltu nähty.

jälkeen tämän päivän ei enää suuresti arpajais- 
lupaa odotettu, eikä sitä sittemmin tullutkaan.

Kielteinen oli se päätös, joka vuoden lopulla sitte 
tästä asiasta tuli. Siis sama tulos, kuin monasti en
nen k n.

Huolimatta näistä vastoinkäymisistä ei Kuitenkaan 
uuden juhlasali-rakennuksen toivo ole sammunut, vaan
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päinvastoin on se vuoden lopulla herännyt varmem
pana ja täydellisempänä, kuin koskaan ennen. Vaka
via toivomuksia asiasta tuotiin julki usealta eri taholta 
ja johtokunnan ehdotuksesta käsitellään asiata yhdis
tyksen kokouksessa marrask. 26 p:nä. Tällöin päätet
tiin, että uutta juhlasalihuoneustoa ryhdytään hom
maamaan ja sellaista, että Sosialistin Kirjapaino siinä 
myös tulisi saamaan huoneuston. Rakennustoimikun
taan valittiin: H. Raitio, F. J. Tuomola, H. Luoto, J. 
Koski ja A. Nieminen. Tämä toimikunta ryhtyi sitte 
heti ripeään toimintaan ja joulukuun 19 p:nä pidetyssä 
kokouksessa käsitellään komitean ehdottamaa suunni
telmaa, joka pääkohdissa hyväksyttiin ja päätettiin 
asiata edelleen kehittää. Näin pitkälle on siis tämä, 
useasti ennen pohdittu asia, vuoden vaihteessa kehitty
nyt ja täydellä luottamuksella on odotettava, että nyt 
kulumassa olevana vuotena kohoaa Turun järjesty
neelle työväelle uusi ja ajanmukainen huoneusto.

Talon korjauksiin on vuoden ajalla käytetty 2,039: 
27 m:kaa.

Huomattavammat korjaustyöt tehtiin keittiössä ja 
kansliahuoneessa.

Kalliimpia töitä kuitenkin olivat kadun ja kattojen 
laitokset.

Ravintolanpito on viime vuosina muodostunut yh
deksi tärkeimmäksi haaraksi yhdistyksen toiminnassa 
ja on se kuluneena vuotena antanut erityistä huolta 
johtokunnalle ja varsinkin sen valitsemalle ravintola- 
toimikunnalle, johon ovat kuuluneet: J. Talvio, E. Rae 
ja S. Lehtonen. Koskaan ei ole ravintola menestynyt 
täysin tyydyttävästi, varsinkin mitä tulee sen tuotta
maan voittoon, mutta kaikkein enimmän on, tässä suh
teessa, ehkä nyt petytty, siitäkin syystä, kun sen toi
minta alkuvuodesta näytti hyvin lupaavalta, kuten seu- 
raavat numerot osottavat:
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Tammik. myynti 3,505: 55, josta voittoa 447: 29
Helmik. » 2,863: 55, » » 375: 26
Maalisk. » 3,316:—, » » 398: 57
Huhtik. 3,350: 95, » » 451: 85
Myynti yht. Smk. 13,036: 05, josta voittoa 1,672: 97

Tästä näemme, että ravintolan tuottama voitto 
näinä neljänä ensimäisenä kuukautena on ollut jotenkin 
suuri ja on se parhain saavutus tähän saakka.

Kun näin hyvällä kannalla näytti ravintolan menes
tys olevan, niin ei luultu asiassa tapahtuvan niin äkki
näistä käännettä, kuin seuraavina kuukausina tapahtui 
ja joka sai ravintolatoimikunnan, sekä johtokunnan ko
konaisuudessaan vallan hämilleen. Numerot puhuvat 
tältä ajalta seuraavaa:

Toukokuun myynti 2,467:90, josta voittoa 136:05
Kesäkuun » 2,222:35, » tappiota 17:32
Heinäkuun » 1,793:70, tuottaen

tappiota....................................................37:75

Kun asiat nyt olivat kehittyneet tälle kannalle, eikä 
pikaista muutosta ravintolan menestyksessä ollut toi
vottavissa, varsinkin, koska tiettävästi myöskin ravin
tolaa käyttävien puolelta oli kuulunut moitetta muuta
mia, ravintolan palveluksessa olevia henkilöitä koh
taan, niin esitettiin asia johtokunnan kokouksessa 1 
p:nä elok. ja siinä tapahtuneen harkinnan jälkeen pää
tettiin ravintolanhoitaja sanoa irti toimestaan. Kun 
ravintolanhoitaja muutamia päiviä sen jälkeen erosi 
toimestaan, oli toimi väliaikaisesti useitten eri henkilö
jen huostassa; viimeksi hoiti sitä r:va A. Lehtokoski, 
joka sitte lokakuussa valittiin toimeen vakituisesti. 
Syyskuukausina on ravintolan voitto vaihdellut 250— 
300 mk., joten näyttää siltä, että tulokset taas rupee- 
vat vakiintumaan, vaikka ei entisiin tuloksiin vielä ole 
päästy. Tähän taas on ollut vaikuttamassa useat eri 
syyt, joista varsinkin elintarpeiden, raaka-aineiden, 
tavarain, varsinkin maalaistuotteiden, hintain huikea
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kohoaminen loppupuolella vuotta, on erityisemmin es
tänyt tuottavaisuutta. Myöskin on myynti iltamissa, 
juhlasalin puolella, ollut melkein puolet pienempi, kuin 
edellisinä vuosina ja kun tämä on enemmin voittoa 
tuottavin osa, niin on ymmärrettävissä ettei näin ollen 
oie voitu voittoa suurestikaan kasvattaa, henkilö palk
kiot kun silti ovat olleet samat, kuten muutkin menot. 
Mainita myöskin täytyy, että ravintolan palveluksessa 
loppuosan vuotta on ollut yksi henkilö enemmän kuin 
ennen. Tämäkin on siis alentanut voittoa, mutta on 
tämä henkilöluku kuitenkin pidetty tarpeellisena, jotta 
ei liikaiasitus ole niin suuri, kuin ennen. Kaikkiaan on 
ravintolan palveluksessa 7:män henkilöä, joista kui
tenkin yksi on pääasiassa siivous- ja lämmitystyötä 
varten ja on hänen palkkansa maksettu yleisten Kulu
jen osasta.

Ravin tolahike osotti kokonaismyynnin tekevän 
35,951: 15, josta puhtaaksi voitoksi, ennen tavaksi tul
leen laskelmien mukaan, jää 2,882:53. Tähän pieneen 
voittoon on siis, kuten edellä olevasta selviää, pidet
tävä huonoa menestystä kesällä, johon syyt ovat sel
vittämättömät, tahi sellaiset, ettei niitä ole voitu selvit
tää. Vuoden vaihteessa on järjestys ravintolassa sellai
nen, että se näyttää yleisesti jäseniä tyydyttävän ja 
on näin ollen täysi syy otaksua että menestys tulee 
jatkumaan ja voittokin kohoamaan, varsinkin jos ilta
missa taas rupeaa käymään enempi ihmisiä, kuin syk
syllä, jolloin useat a.-o:jen iltamat vallan huonosti on
nistuivat.

Erikoisesti on annettava tunnustus ravintolan pal- 
veluskunnalle siitä, että kokoushuoneet viime aikoina 
ovat olleet paremmassa kunnossa ja siivossa, kuin 
useasti ennen.

Iltamien ja huvien toimiminen on se osa yhdistyk
sen toiminnassa, johon lukuisin joukko jäseniä ottaa 
osaa. Näistä on etupäässä mainittava näytelmätoveri- 
kunta; käsittäen noin 30:ntä henkeä. Näytelmäharjoi- 
tuksia on pidetty noin 5:si kertaa viikossa, eli yh
teensä noin 200. Näytelmäjohtajina ovat toimineet H.
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Välisalmi kevät-näytäntökautena ja syyskautena K. 
Vasama. Heille tuleva palkkio tältä ajalta tehnyt 
983:75 mk. Näyttelijöille maksettu palkkio tekee 
2,351: — mk.

Näyttämöä koskevista asioista on huoltanut komi
tea, johon näytelmätoverikunta on valinnut kolme ja 
johtokunta samoin kolme jäsentä.

Soitto- ja laulukunnat muodostavat myös tärkeän 
osan ohjelman suorittajista, ollen valmis esiintymään 
kaikissa niissä huveissa, joita yhdistyksessä toimeen
pannaan, pienemmällä palkkiolla, kuin yleensä on ta
vallista, joka onkin luonnollista siitä syystä, kun yhd. 
omistaa esitysvälineet ja kustantaa huoneet harjotuk- 
sia varten, sekä palkkaa erikoisesti johtajan, jona 
edelleenkin ahkerasti ja erityisen täsmällisesti on toi
minut R. Koskinen. Jäseniä on soittokunnassa ollut 
10. Naisköörissä 35 ja miesköörissä 26 ja ovat ne yh
teensä pitäneet noin 200 eri harjotusta.

Huvitoimikunta, iltamien raskaimman työn suorit
tajana, on toiminut entiseen tapaan, tehden kaikki la- 
vatyöt jokaisessa iltamassa. Kokouksia on se toimi
kautena pitänyt vähintäin kerran viikossa. Puheen
johtajana on tässä kymmenhenkisessä joukossa toimi
nut K. Luoto, ollen myös monivuotinen pukuvaraston- 
hoitaja, täyttäen tämän tehtävän mainittvan tunnolli
sesti.

Järjestystä iltamissa ovat pitäneet erityisesti pal
katut järjestysmiehet, luvultaan 7 ja ovat he myös hoi
taneet yleisön pukuosaston.

Iltamia on kaikkiaan pidetty 78, joista 23 on ollut 
kokonaan yhdistyksen, eli siis mainitun huvitoimikun- 
nan täydellisesti toimeenpanemat.

Huvien osasta on vielä mainittava junamatka Hel
sinkiin huhtik. 17 p:nä, jonka johtokunta järjesti, sekä 
kesäjuhla heinäk. 9 p:nä, jonka arpajaistoimikunta 
hommasi, ja josta jo edellä on mainittu.

Kun viranomaisten puolelta syksyllä tehtiin laitto
mia määräyksiä esitettävien näytelmäkappalien suh
teen, niin pidettiin yhteinen amm. os. johtokuntain ko-



— 107 —

kous, jossa päätettiin, ettei mitään laittomia asetuksia 
totella. Tämä päätös aiheutti kyllä, varsinkin osas
toille, jonkun verran tappiota, mutta pientä se kuiten
kin oli siveellisen voiton rinnalla.

Yleensä mitä tulee huvien voittoon, niin on sitä pi
dettävä varsin hyvänä.

Lukusaliin, joka on ollut avoinna joka päivä k:lo 
9:stä a. p.—11 i. p. on tilattu sanomalehtiä ja aika
kausjulkaisuja 39:sän vuosikertaa.

Kirjasto on ollut jäsenten käytettävissä entiseen 
tapaan. Varsinaisina lainauspäivinä ovat olleet joka 
pyhätön tiistai ja perjantai. Aukiolo-aikaa on tarvit
taessa lisätty muillakin päivillä. Kirjojen luku on ol
lut 1,221 ja niitten arvo 4,040: —. Lainaajien luku 88 
henkeä, jotka yhteensä ovat tehneet 1,295 lainaa. Näyt- 
tämökirjaston arvo on ollut 1,350: — ja musiikkikir- 
jaston arvo 453: 75. Kirjaston kokonaisarvo on siis 
Smk. 5,843: 75.

Kirjastonhoitajana on uutteruudella toiminut K. 
Laine; huoltaen tarmolla kirjaston kuntoisuutta.

Lahjoituksina kirjastoa ja lukusalia varten on yh
distys saanut vastaanottaa Turun Säästöpankilta 
400: — mk. ja Rakennus- ja Kiviteollisuus-osuuskunta 
Alulta 200 mk.

Juttutupa, jäsenten varsinainen seurustelupaikka, on 
pidetty avoinna kaikkina päivinä k:lo 9 a. p.—11 illalla 
ja on elämä siellä ollut vilkasta, sekä useinkin tarkkaa- 
van tarkastusvaliokunnan toiminnan tarpeessa. Tämä 
valiokunta, joka on useita vuosia toiminut, käsittää 18 
jäsentä ja varsinaisen järjestyksenpidon ohessa, on sen 
huolena myös ollut jäsenkirjain tarkastus. Toimestaan 
nauttii valiokunta muutamia etuisuuksia.

Kanslia, pikkuruinen huone, vakavan ja tanakan 
isännöitsijän K. Laineen uuttera työskentelypaikka, on 
kaiken toiminnan keskipiste. Siellä harkitaan alusta
vasti ja lopettavasti. Sinne kootaan talon ja yhdistyk
sen huolet, josta ne lähtevät valmisteltuina ja myös 
valmiina, riippuen yhdistyksen ja johtokunnan päätök
sistä.
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Täältä saadaan tilata kokoushuoneita, vuokrata 
juhlasalia iltamia varten, suorittaa jäsenmaksuja ja toi
mittaa yleensä kaikkia asioita mitä yhdistyksen ja am
mattiosastojen toiminnan yhteyteen kuuluu. Tämän 
kautta käy myös kirjaston lainausliike.

Kanslia on ollut avoinna joka arkipäivä k:io 5— 
V2 10 i. p. Myös on siellä muulloinkin saanut asiansa 
toimitettua.

Tämän toimintansa ohella on isännöitsijä velvo- 
tettu huolehtimaan kirjanpidosta, joka ei olekaan mi
kään pieni tehtävä, koska kassaliike menneenä vuotena 
on ollut noin 70,000 mk.

Puhdas omaisuus oli vuoden lopulla 80,613: 89.
Jäsenluku oli 1,610.
Osastot ovat jäsentensä puolesta suorittaneet 20 

p:iä mies- ja 15 p:iä naisjäseneltä kuukaudessa ja ovat 
ne tällä mkasulla oikeutetut vapaasti käyttämään yh
distyksen huoneita kokouksiaan varten.

Edelläolevassa on siis lyhyesti mainittu ne tärkeim
mät kohdat ja vaiheet, jotka yhdistyksen toiminnassa 
ovat tapahtuneet, menneisyyden verhoon puettuna, 
vuonna 1911.

Kun taas elämme poliisi-mahtivallan aikana, niin 
heidän kunniaksensa mainittakoon tässä vielä, että tou
kokuun 1 p:nä repi sapelivalta lipun yhdistyksen ka
tolta. Ja syyskuun 17 p:vä, Pikilänmäen mielenoso- 
tuspäivänä, piiritti se yhdistystä useita tunteja.
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1912.
Toukokuun 30 p:vään.

Tämän vuoden alussa, yhdistyksen olemassaolon, 
neljännesvuosisadan viimeisinä kuukausina, ei tapah
tunut mitään erikoista.

Talon rakennus-asia kaikkein enimmän mieltä 
kiinnittää ja näyttää se vähän huolestuttavalta, kun ei 
rahoja ole aivan helposti saatavissa. Mutta koetta- 
kaammepa nyt ponnistaa, niin että uusi uhkea »kivi
kartano» meille pian kohoaa.

25-vuotispäivänä muodostavat johtokunnan seu- 
raavat henkilöt: Heikki Raitio puheenjohtajana, J. 
Heikell varapuheenjoht., Sulho Lehtonen sihteerinä, 
sekä muina jäseninä A. Laaksorinta, K. Luoto, E. Rae, 
Selma Salpa, O. Suontausta, W. Virranpyörre ja 
Heikki Välisalmi.

Kunniajäseninä yhdistyksessä ovat:

af Ursin, N. R., filos, tohtori.
Kari, J. K., senaattori.

Vapaajäseniä ovat:

Aaltonen, J. O., teht. työmies.
Aaltonen, vaununtekijä..
Aho, K. O., kirjaltapa.
Ahlgren, G. F., seppä.
Ahti, Mikko, kultaaja.
Ahlroos, K. E., nahkuri.
Alonen, J. V., puuseppä.
Achrén, J. E., teht. työmies.
Aminoff, A., poliisimestari.
Andersson, Serafia, rouva.
Andersson, F. V., työmies.
Auranen, K., maalari.
Aitovieri, A., maalari.
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Efraimsson, J., sorvari.
Ehrlund, J. E., puuseppä.
Ekman, Evald, maalari.
Eloranta, F. A. kirjanpitäjä. 
Eriksson, Gustaf, puuseppä. 
Eriksson, J. P., puuseppä.
Forselius, V., pankintirehtööri. 
Flink, viilaaja.
Gestrin, L., pankintirehtööri.
Halme, K., levyseppä. 
t Hjelmman, W„ vankilantirehtööri. 
Heikell, K. H., kaupanjohtaja. 
Hietikko, A. V., puuseppä. 
Hellström, G., kirvesmies. 
Hellström, lautatarh. työmies. 
Helander, K. H., suutarimestari. 
Helminen, Alex., vaununtek. 
Helenius, J. E., sorvari.
Henriksson, O. A., kirvesmies. 
Heinonen, J., maalari.
Heinonen, G. A., maalari.
Hellstén, K. F., puuseppä.
Helkiö, K. A., maalari.
Hirtman, H. J., viilaaja.
Holmroos, A., maalari.
+ Jalo, J. O., maalari.
Jalonen, Oskar, vaununtek. mestari. 
Jalonen, Amanda, rouva.
Jakobsson, J. O., puuseppä. 
Jokinen, J. H., nahkuri.
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Vuodet ja vuosikymmenet valahtavat pisaroina his
torian helmaan. Nykyisyys on menneisyyden peril
linen ja tulevaisuus taas käyttää hyväkseen tämän 
aikakauden töitä. Yhdistyksen toiminta, mikäli sitä 
lyhyessä selostuksessa on mainittu, on kieltämättä ol
lut suurta työtä. Työtä, joka varsinkin henkisellä 
alalla, on ollut erittäin hedelmällistä ja puhtaita jälkiä 
kantavaa. Kun tähän lisäksi luetaan kaikki se työ, 
mikä eri osastojen ja ryhmien kautta, on yhdistyksen 
seinien sisällä suoritettu ja joka työ välillisesti on yh
distyksen alkamaa, niin emme tällä hetkellä voi yh
distyksen toimintaa kyllin arvokkaana pitää.

Missä ovat nyt, nuo neljännesvuosisataa sitte, hy
vin yleiset ammattikuntien väliset joukkotappelut ja 
viinakorttipeluut y. m. s. Ne on kasvava sivistys, työ
väenliikkeen yhteydessä, jo melkein kokonaan hävit
tänyt. Ennen tyhmä ja sivistystyötä käsittämätön työ
läinen on nyt osallisena kysymyksissä, joitten perus
teella ihmiskunnan vastaisia toimintamuotoja suunni
tellaan. Suuret ovat ne joukot, jotka tämänkin yhdis= 
tyksen toiminnan kautta ovat alkaneet ymmärtämään, 
mitä kehityksen kulku, kultakin yksilöltä, vaatii. Ylei
nen sivistys, työläisjoukkojen yhteenliittymisen vä
littömänä apuna, on se perustus, jolla voimme sanoa 
jo tällä hetkellä olevamme. Siihen on meidät neljän
nesvuosisadan sitkeä työ saattanut. Siksipä on kiitol
lisuudella muistettava tiemme viittoojia, toimintamme 
uran-aukaisijoita.

Meillä on nyt onni, tai, — onnettomuus, elää suur
ten historiallisten tapahtumain aikana. Aikana, jolloin 
kapitalismin yksinomistus, on kehittynyt huippuunsa 
ja jolloin tämän kehityksen turvissa, nykyiset riis
täjät tekevät viimeisiä »vekselisopimuksiaan«, joita 
eivät kykene täyttämään, sopimuksiaan, diplomaat
tista tietä, köyhälistön verestä, jotka helvetinkoneina 
vartoovat räjähdystä tekijäinsä istuimen alla. Tällai
sena aikana me elämme ja millä hetkellä syntyy rä
jähdys, siitä riippuu sen voima ja vähemmän, tai enem
män vaikuttava tulos, kansain hyvinvoinnille. Mennyt
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aika yhdistyksen toiminnassa on jo luonut meille esi
merkkejä, miten on suurina hetkinä elettävä ja kun 
varmasti olemme lähimpinä aikoina pakotetut vas
taanottamaan, niin suuria tapahtumia, joita ei tähän 
asti tunneta, niin on syytä tänä muistojen hetkenä tar
kastaa sitä perintöä, jonka viimeinen neljännesvuosi
sata meille, yhdistyksen toiminnassa, jättää. Sen mu
kaan on vastainen työmme järjestettävä, sillä se työ, 
joka tehdään ihmiskunnan vastaisten toimintamuotojen 
luomiseksi, elää kautta aikojen.

Maiden mahtajat ja tyrannit kaatuvat, sekä haihtu
vat tuhkana, tummien töittensä raunioilla. Mutta kan
sojen veljeys kasvaa, voimistuu ja murtumattomalla 
tahdollaan poistaa pois peikkojen aavelinnat.
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