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W7"hdistyksen sääntöjen 17 §:n mukaan saa johtokunta täten 
yhdistyksen vaikutuksesta antaa seuraavan kertomuksen:

Helsingin yleinen sairas- ja hautans-apurahasto. Joulukuun
31 p:nä 1885 Senaatin vahvistettaviksi annetut säännöt saatiin 
takaisin asianomaisesti vahvistettuina, jonka vuoksi johtokunta 
kokouksessaan Heinäkuun 1 p:nä päätti sanomalehdissä julkaista 
kirjoituksen, jossa yleisöä kehoitettiin rupeamaan rahaston jäse
neksi, ja päätettiin myöskin, että nimilistat ovat takaisin kerät
tävät Elokuun 1 p:ksi. Rahastoon jäseneksi ilmoittauneista, joita 
oli yli 500, valitsi johtokunta Elok. 6 p:nä ehdokkaiksi rahas
ton hallituksen vaalia varten seuraavat henkilöt: rahastonhoitaja 
W. Eklund, kupariseppä P. W. Grahn, insinöri R. Hindström, 
paju- ja rottinkitehtaan työmies J. Höilund, rakennusmestari 
Wold. Lindeman, satulantekijä A. Lönnroos, kirjapainotaituri E. 
Nordling, faktori V. Pettersson, kouluopettaja P. Solstrand, teh
tailija V. v. Wright, faktori R. Ahlstedt, kivenhakkaaja K. Ar
iin, kiväriseppä Alex. Davidsson, konttoristi Fridolf Ekberg, 
teknikeri J. V. Forsberg, ylioppilas B. Grönlund, rakennusmestari 
E. Heikel, koneenkäyttäjä G. A. Holmström, kirvesmies J. Mickels- 
son, kirjapainotaituri J. Pehkonen, poslinimaakari C. V. Petters
son, polttomestari M. Sahala, kirjapainotaituri J. Snell, kauppias 
J. Tallberg ja kelloseppä J. Widemark, joista 10 ensiksimainit- 
tua pidettiin toimeen soveliaimpina. Kuukauskokouksessa Elok. 
8 p:nä valittiin rahaston hallitukseen hrat insinöri R. Hindström, 
rahastonhoitaja W. Eklund, kouluopettaja P. Solstrand, kupari- 
seppä P. W. Grahn, satulantekijä A. Lönnroos ja paju- ja rot
tinkitehtaan työmies J. Höilund sekä varamiehiksi faktori R. 
Ahlstedt, ylioppilas B. Grönlund ja rakennusmestari Elia Heikel. 
Hra Hindström määrättiin hallituksen perustavan kokouksen ko
koonkutsujaksi.
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Elokuun 17 p:nä päätettiin auttaa tätä yritystä alussa an
tamalla yhdistyksen huoneistoa rahaston käytettäväksi sen halli
tuksen kokouksia ja jäsenmaksujen ylöskantoa varten. Pohja- 
rahaksi rahastoon antoi juhlatoimikunta kansanhuveista Kaisa- 
niemessä jääneen voiton 310 m. 27 p., ja, johtokunnan Loka
kuun 19 p:nä tekemän päätöksen mukaan, sai rahaston hallitus 
käyttää mainitun summan hallintokustannusten suorittamiseen.

Henkivakuutus-asia. Johtokunnan kokouksessa Lokakuun 
19 p:nä saatiin eräs A. Wiljander’in allekirjoittama kirje, jossa 
lausuttiin toivottavaksi että yhdistys panisi alulle moleromanpuo- 
lisen henkivakuutusliikkeen, niille perusteille, että 1,100 henkilöä 
liittyisivät yhdeksi vakuutuspiiriksi, jonka osakkaat, paitsi pääsy
maksua, suorittaisivat 1 markan aina kuin joku vakuutuspiirin 
jäsenistä kuolee. Sittenkuin asiaa oli johtokunnassa valmisteltu, 
otettiin se ratkaistavaksi Marraskuun 28 p:nä pidetyssä kuukaus- 
kokouksessa, jossa hra Aug. Lundqvist aloitti keskustelun, tilas
tollisilla tiedoilla toteennäyttäen, että ehdoiteltu molemmanpuoli- 
nen henkivakuutus-yhdistys olisi edullinen ainoastaan vanhemmille 
henkilöille, nuorempain kustannuksella. Hän ehdoitti että asia, 
jätettäisiin sikseen; ainoa, mitä yhdistys tällä alalla voisi tehdä, 
oli puh. mielestä tietojen levittäminen työväen piireissä henkiva
kuutuksen suuresta merkityksestä.

Tämä hyväksyttiinkin ja päätettiin, hra Grönlundin ehdoi- 
tuksesta, vakuutus-osakeyhtiö Kalevalta kysyä eikö vakuutusmak
suja saisi suorittaa kuukausittain, sillä se tekisi vakuutuksen työ
väelle paljon helpommaksi. Hyväksyen tämän ehdoituksen, päätti 
yhdistys yksimielisesti, että sitten kun vastaus Kalevalta on saatu, 
julkaistaan sanomalehdissä vakuutus-asiasta kehoitus maamme 
työväelle.

Johtokunta. Yhdistyksen sääntöjen 22 §:n määräyksen mu
kaan valittiin kuukauskokouksessa Tammikuun 10 p:nä avonai
sella äänestyksellä 15 ehdokasta johtokunnan jäsenten vaalia 
varten kivenhakkaaja K. V. Bergmanin, insinöri R. Hindström’in 
tehtailija J. Th. Lagerbohnfin, faktori V. Petterssonin ja nah- 
kurimestari A. Themanin sijaan, joiden oli vuoro johtokunnasta 
erota.
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Vuosikokouksessa Maaliskuun 7 p:nä, jolloin vaali toimi
tettiin, valittiin jäseniksi johtokuntaan insinöri R. Hindström (132 
äänellä), kivenhakkaaja K. V. Bergman (117 ään.), tehtailija J. 
Th. Lagerbohm (114 ään,), faktori V. Pettersson (96 ään.) ja 
kirjapainontaituri J. Pehkonen (79 äänellä).

Vanhimman johtokunnan-jäsenen, tehtailija J. Th. Lager- 
bohnfin kutsumuksesta, kokoontuivat Maaliskuun 10 p:nä edelli
sestä vuodesta johtokunnassa jäljelläolevat jäsenet tehtailija V. 
von VVright, turkkurintyömies Aug. Lundqvist, paju- ja rottinki- 
tehtaan työmies J. Höilund, kirjanpainaja E. Nordling ja työn
johtaja G. A. Sjöblom sekä myöskin vuosikokouksessa valitut 
johtokunnan jäsenet valitsemaan yhdistyksen virkailijoita ja va
littiin, suljetuilla lipuilla, puheenjohtajaksi tehtailija V. von Wright 
ja varapuheenjohtajaksi turkkurintyömies Aug. Lundqvist. J. Th. 
Lagerbohm’in Huhtikuun 21 p:nä tapahtuneen kuoleman johdosta 
päätettiin kokouksessa Huhtikuun 22 p:nä kehoittaa Työväen
yhdistyksen jäseniä ottamaan osaa surusaattoon sekä laskemaan 
seppeleen vainajan haudalle. Kuolemantapauksen kautta avonai
seksi tulleen paikan täyttämiseksi johtokunnassa valittiin ehdok
kaita kuukauskokouksessa Huhtikuun 26 p:nä. Työnjohtaja G. 
A. Sjöblomin kuoleman kautta Toukokuun 10 p:nä kadotti johto
kunta taasenkin yhden jäsenistänsä. Vainajan surusaattoon osaa 
ottivat melkein kaikki yhdistyksen virkailijat.

Kuukauskokouksessa Toukokuun 23 p:nä pyysi paju- ja 
rottinkitehtaan työmies J. Höilund, tähän saakka selittämättömistä 
syistä, eroa yhdistyksen johtokunnasta.

Tähän pyyntöön täytyi tietysti yhdistyksen suostua ja johto
kunta oli siis kolmea jäsentä pienempänä.

Kuukauskokouksessa Kesäkuun 6 p:nä toimitettiin vaali 
edesmenneen Lagerbohm’in sijaan ja valittiin johtokuntaan ku- 
parisepäntyömies P. W. Grahn. Sääntöjen määräyksen mukaan 
valittiin samassa kuukauskokouksessa 6 ehdokasta edesmenneen 
Sjöblomin ja eronneen Höilund’in sijaan.

Kuukauskokouksessa Heinäkuun 11 p:nä tapahtui vihdoin
kin johtokunnan täydennysvaali ja valittiin siihen läkkisepän 
työmies V. Holmberg ja koneteht. työmies K. Lindroth.
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Johtokunta oli siis taasenkin täysilukuinen ja muita muu
toksia ei siinä vuoden kuluessa enään tapahtunut.

14 eri henkilöä on vuoden kuluessa johtokunnassa jäsenenä 
ollut. Jos luomme silmäyksen kokouksiin, niin havaitsemme niitä 
pidetyn Tammikuussa 3, Helmik. 3, Maalisk. 5, Huhtik. 4, Tou- 
kok. 3, Kesäk. 4, Heinäk. 2, Elok. 3, Syysk. 1, Lokak. 3, 
Marrask. 2 ja Joulukuussa 2, eli yhteensä 35. Jos katsomme 
kuinka monta kertaa kukin jäsen on ollut saapuvilla kokouk
sessa, saamme seuraavat numerot: von Wright 34 kert., Lund
qvist 31, Nordling 30, Bergman 27, Pehkonen 26 (valittiin 
vuosikokouksessa), Pettersson 24, Hindström 21, Höilund 16 
(erosi Toukok. 23 p.), Grahn 15 (valittiin Kesäk. 6 p.), Lager- 
hohm 12 (kuoli Huhtik. 21 p.), Holmberg 8 (valittiin Heinäk. 
11 p.), Sjöblom 7 (kuoli Toukok. 10 p.), Lindroth 6 (valittiin 
Heinäk. 11 p:nä), Theman 4 kertaa, (erosi vuosikokouksessa).

Juhlatoimikunta. Vaikutuksestaan kuluvan vuoden kahtena 
ensimmäisenä kuukautena, saapi nyt eroava juhlatoimikunta an
taa seuraavan kertomuksen:

»Tammikuun 31 p:nä toimeenpantiin ylioppilashuoneessa ilta- 
huvit, joissa olivat apuna soittoniekat täkäläisessä konsertti-or
kesterissa hrat Jung ja Hutschenreuter, lausunnonopettaja We
stermarck sekä Gyllström’in lapsikvintetti, jota paitsi yhdistyksen 
laulukunta toimitti laulua. Iltama lopetettiin tanssilla. Pääsy
lippuja iltamaan oli myyty 155 yhdistyksen jäsenelle ja 328 
yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle.

Helmikuun 14 p:nä toimeenpantiin, myöskin ylioppilashuo
neessa, kansankonsertti, johon toimikunta oli onnistunut saamaan 
suosiollista apua neideiltä Lydia Wessler ja Kaarola Avellan, 
täkäläisen konsertti-orkesterin jäseneltä soittoniekka hr K. Köh- 
ler’iltä ja rautatientyömiesten torvisoittokunnalta. Ohjelman 
loppu-osana oli A. F. Lindbladin säveltämä konserttikappale 
„Om vinterqväll“ jonka solo-osat lauloivat neiti Lydia Wessler 
ja litografi hra A. Engström, sekä pianosäestystä hoiti soitto
niekka hra F. Könni. Laulajaisiin myytiin kaikkiaan 472 pääsy
lippua.

Toimikunnalle antoi johtokunta toimeksi ohjelman toimit
tamisen vuosikokouksen loppu-osaa varten. Toimikunta onnistui
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saamaan soittajiksi nikkarien y. m. työmiesten soittokunnan, 
jotapaitsi yhdistyksen nyt melkoisesti pienentynyt lautakunta 
esiintyi siellä illan kuluessa. Lopuksi tansittiin ja kesti sitä 
aina k:lo 11 illalla. Kaikki kustannukset vuosikokouksesta suo
ritti johtokunta.

Helmikuun 20 p:nä ilmoitti ykdistyksen lautakunnan joh
taja hra K. G. Sjöblom toimikunnalle olevansa Maaliskuun 1 
p:stä alkaen muilta toimilta estetty yhdistyksen lautakunnan 
harjoituksia johtamasta. Koska juhlatoimikunnankin vaikutus- 
kausi loppui Helmikuun lopussa, ei toimikunta luullut voivansa 
sen johdosta muuta tehdä, kuin ilmoittaa asian johtokunnalle.

Kuten v. 1885 kertomuksessa ilmoitettiin, oli toimikunnan 
rahastossa Joulukuun 31 p:nä 1885 108 m. 88 p:nin vailinki. 
Toimikunta toivoi silloin, huveja toimeenpanemalla Tammikuun ja 
Helmikuun kuluessa, voivansa täyttää vailingin, mutta se toive ei 
ole kokonansa toteutunut, joten nytkin vielä on rahastossa 22 
m. 23 p. vajaus.

Mielipahalla täytyy toimikunnan myöskin ilmoittaa, että 
yksi sen jäsenistä, maalari G. Holmberg, jonka johtokunta vuo
den alussa oli toimikuntaan valinnut, ei ole ainoastaan laimin
lyönyt ottaa osaa toimikunnan töihin vuoden loppuun saakka, 
vaan ei myöskään ole suorittanut toimikunnan rahavarojalle hra 
W. Brandstakelle niitä varoja, yhteensä 76 m., jotka hän, toimi
kunnan jäsenenä, oli haltuunsa saanut toimikunnan toimeenpane
mista huveista. Vaikka häntä siitä on useasti muistutettu, ei 
hra G. Holmberg ole vieläkään näitä rahoja suorittanut, jonka 
vuoksi ne nyt kassatiliin merkitään ulkonaolevina saatavina.

Toimikunnan rahaston tila nähdään rahastonhoitajan tilistä, 
jonka hän aikanansa johtokunnalle antaa.

Helsingissä, Maaliskuun 14 p. 1886.
Eroavan juhlatoimikunnan puolesta:

Berndt Grönlund.1'

Vuosikokouksen jälkeen valitun juhlatoimikunnan an~ 
tama kertomus: «Pöytäkirjan otteen mukaan Maaliskuun 10 
p:ltä 1886 oli johtokunta, sääntöjen määräyksen mukaan, puo
lestansa juhlatoimikuntaan valinnut hrat ylioppilas B. Lindgrenin,
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litografi A. Engström’in, työnjohtaja E. Sahlman’in ja litografi 
V. Brandstake’n, ja hra Brandstake’n sijaan, joka kieltäysi tähän 
toimeen rupeamasta, oli johtokunta kokouksessaan Maaliskuun 
16 p:nä valinnut konttoristi hra C. Göhle nuor. Nämä jäsenet 
valitsivat lisäksi juhlatoimikuntaan hrat ylioppilas E. Henriks
sonin, konttoristi K. Holmbergin, provisori F. Skipparin ja 
kirjapainotaituri O. Lindstedtin. Juhlatoimikunnan perustavassa 
kokouksessa Maaliskuun 18 p:nä valittiin virkailijoiksi: hra B. 
Lindgren puheenjohtajaksi, hra A. Engström varapuheenjohta
jaksi, hra C. Göhle nuor. rahastonhoitajaksi ja hra K. Holmberg 
sihteriksi.

Vuoden kuluessa on juhlatoimikunnassa tapahtunut seuraa
vat muutokset:

Elokuun 5 p:nä jätti puheenjohtaja johtokunnalle kirjoi
tuksen, jossa hän lausui mielipahansa siitä tarkastuksesta, jota 
johtokunta piti kaikissa juhlatoimikunnan toimeenpanemissa hu
veissa, varsinkin Tukholman retkellä, sekä pyysi vastaiseksi 
muutosta siinä. Koska johtokunta sen hylkäsi, eivät hrat B. 
Lindgren, F. Skippari, A. Engström ja K. Holmberg enään luul
leet voivansa pysyä toimikunnassa jäseninä. Täten eronneitten 
sijaan valitsi johtokunta hrat insinöri S. Tammelander’in ja 
konttoristi F. Ekmanin, sekä juhlatoimikuntaan jälelle jääneet 
huutokauppamäklari A. Åkerbergln ja konttoristi W. Lager- 
bergln, sekä konttoristi F. Ekmanin sijaan, joka ei tointa vas
taanottanut, konttorin esimies V. Westerlundln. Toimikunnan 
virkailijoiksi valittiin: puheenjohtajaksi hra S. Tammelauder, va
rapuheenjohtajaksi hra O. Lindstedt, rahastonhoitajaksi hra C. 
Göhle nuor. ja sihteriksi hra W. Lagerberg.

Toimikunnan ensimmäisenä tehtävänä oli laulunjohtajan 
hankkiminen, jotta taasenkin saataisiin oma laulukunta, sillä en
tinen oli hajonnut.

Maaliskuun 30 p:nä pidetyssä kokouksessa valittiin lau
lunjohtajaksi hra A. Tavaststjerna, ensinnäkin kahdeksi kuukau
deksi koetteeksi. Pian havaittiinkin hänen olevan toimeen sopi
mattoman ja hän erosikin virastansa. Laulukunta hajoitettiin 
kesäksi, mutta Elokuun 1 p:nä onnistui toimikunta laulunjohta
jaksi saamaan hra arkitehti B. Blomkvistln, joka siitä saakka
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on huolellisesti ja suurella innolla laulua ja lauluharjoituksia 
johtanut.

Nyt eroava juhlatoimikunta on vuoden kuluessa toimeen
pannut seuraavat huvit:

Huhtikuun 11 p:nä ylioppilashuoneessa kansankonsertin, 
jossa avullisina olivat neiti L. Wessler, hra O. Köhler, näyttelijä 
Sala, hra Merikanto ja rautatien työmiesten soittokunta. Kon
serttiin myytiin 768 pääsylippua.

Toukokuun 16 p:nä ylioppilashuoneessa kansankonsertin, 
jossa avullisina olivat hra Hj. Agardh, neiti A. Salin, hrat P. 
Sachse, Ad. Lindfors, Krohn ja Merikanto sekä V. P. K:n soitto
kunta. Konserttiin myytiin 506 pääsylippua.

Kesäkuun 27 p:nä toimeenpantiin huviretki Degerö’hön, 
jonne kaksi hyörylaivaa k:lo 11 e. p. p. alkaen kuljetti osanottajia. 
Kokoonnuttiin Degerön kartanon tilavalle ja kauniille niitylle, 
jossa nikkarien soittokunta, Gyllströnrin lapsikvintetti sekä Ara
bian soittokunta soittelivat. Päivän kuluessa toimeenpantiin 
kilpajuoksu palkinnoilla, maalin-ampumista, tanssia ja kilpaleik- 
kejä. Hra Forsbäck’in tekemiä ilmapalloja laskettiin ilmaan ja 
erään akrobati-seuran temput herättivät suurta mieltymystä. Hu- 
viretkeen otti osaa 249 henkilöä.

Heinäkuun 20 p:nä toimeenpantiin huviretki Tukholmaan. 
Tämä huviretki oli aiottu tapaktuvaksi jo viikkoa ennen, mutta 
kaikenlaiset rettelöt höyrylaiva-asiamiehen kanssa viivyttivät sen 
toimeenpanemista. Yritys oli rohkea, sillä ainoastaan laivakus- 
tannuksetkin nousivat noin 4,000 markkaan, mutta yritystä har
rastettiin ja pian oli takaussumma täysi. Heinäkuun 20 p:nä 
lähti höyrylaiva v. Döbeln Helsingin satamasta täynnä iloisia 
matkahaluisia matkustajia. Suuri osa heistä ei ollut ennen näh
nyt komeata Mälari-kaupunkia ja oli siis iloissaan päästessään 
sinne halvalla hinnalla. Höyrylaivan kohtelias ja iloinen pääl
likkö, kapteni Hedman, saavutti matkalla matkustajain yksimie
lisen kiitoksen.

Syyskuun 12 p:nä kansanhuvit Kaisaniemessä Hels. yleisen 
sairas- ja hautaus-apurahaston hyväksi. Toimikunta oli V. P. 
K:lta saanut luvan käyttää sen paikalla olevia koristuksia, jonka 
vuoksi tämä yritys uskallettiin. Päivä oli kaunis ja lämmin
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Puistoon, jossa Uudenmaan ja Hämeenlinnan pataljonain soitto
kunnat toimittivat konsertti- ja tanssimusikia, saapui noin 2,800 
henkeä. Yleisön huviksi oli toimitettu tivoli-huvituksia niinkuin 
kasperi-teateria, loitsunäytäntöä, karuselli, museo, voiman-koet- 
tajia, veitsenheittoa, tanssia, y. m. Myöskin toimeenpantiin kilpa- 
soutu, johon ottivat osaa muutamat venhekunnat V. P. K:sta ja 
soutuklubista sekä Kaartin- ja Uudenmaan pataljonista. En
simmäisen palkinnon l:ssä luokassa, kallisarvoisen juomasarven, 
saivat sammutus-osaston IV komppanian soutajat. Toisessa luo
kassa sai l:sen palkinnon, alfenidisen oluthaarikan, hra Chri- 
stiansen’in venhekunta soutuklubista. (Nämä palkinnot annettiin 
ehdolla, että voittajain tulee voittaa ne 3 kertaa perätysten en
nenkuin saa ne omakseen.) Rahapalkinnon, 25 m., sai vääpeli 
Erikssonin johtama soutukunta Uudenmaan pataljonasta. Juhlan 
lopuksi toimitettiin komea ilotulitus ja puisto valaistiin benga- 
lin tulilla.

Lokakuun 17 p:nä toimeenpantiin kansankonsertti sekä sa
mana iltana iltama, kumpikin ylioppilashuoneessa. Työv.-yhd. 
vastaperustettu lautakunta esiintyi siinä ensimmäisen kerran. 
Apuna olivat myöskin V. P. K:n soittokunta, joka toimitti kon- 
sertti-musikia, hra A. Jung viulunsoittoa, neiti Gerda Grönberg 
sotalaulua, hra E. Wilhelmsson lausuntoa ja pikku Arthur, joka 
ihastutti yleisöä reippaalla pianonsoitollansa. Konserttiin myy
tiin 846 pääsylippua ja iltamaan 420.

Marraskuun 28 p:nä toimeenpantiin Seurahuoneen salissa 
iltama neiti A. Salin’in, hrain Köhler’in ja Weckman’in sekä yhd. 
lautakunnan suosiollisella avulla. Pääsylippuja iltamaan myy
tiin 406.

Joulukuun 12 p:nä kansankonsertti ylioppilashuoneessa. 
Avullisina olivat lautakunta, neiti L. Wessler sekä hrat Hj. 
Agardh ja O. Köhler. Konserttiin saapui 448 henkeä.

Joulukuun 26 p:nä iltama ylioppilashuoneessa. Hra I. 
Riego lausui muutamia miellyttäviä runoelmia, maisteri O. Palm- 
roos soitti taidokkaasti ja tuntehikkaasti sota-kappaleita viululla 
ja yhd. lautakunta lauloi. Lopuksi oli vilkasta tanssia. Ilta
maan oli saapunut 478 henkeä.
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Paitsi ylempänä lueteltuja huveja, on yhdistyksen huoneissa 
toimeenpantu maksuttomia iltahuveja ainoastaan yhdistyksen jä
seniä varten Maalisk. 26, Huhtik. 26 ja Jouluk. 19 p:nä. Näissä 
iltahuveissa on tarjottu laulua, lausuntoa, soitantoa ja tanssia.

Lopuksi pyytää juhlatoimikunta täten saada lausua sulim
mat kiitoksensa Anniskeluyhtiölle, joka tänäkin vuonna on aut
tanut jokaista kansankonserttia 100 markalla, hra kapellimestari 
R. Kajanus’elle, joka hyväntahtoisesti on sallinut orkesterinsa 
jäsenten olla avullisina yhdistyksen huveissa sekä kaikille niille, 
jotka yhdellä tai toisella tavalla ovat olleet avullisina juhlatoimi
kunnan toimeenpanemissa huveissa.

Helsingissä, Joulukuun 31 p:nä 1886.
Juhlatoimikunta “

Julius Theodor Lagerbolun. Helsingin Työväen-yhdistyksellä 
on viimekuluneena vuonna ollut suru. Yksi sen ahkerimmista 
ja innokkaimmista jäsenistä, jäsen yhdistyksen johtokunnassa, 
kirjansitojatehtailija Julius Thedor Lagerbohm muutti Huhtikuun 
21 p:nä Tuonelan tuville. Kaikki yhdistyksen jäsenet tunsivat 
vainajan ja häntä suuressa arvossa pitivät ja paitsi vainajan les
keä ja ottotytärtä, suree häntä myöskin koko Työväen-yhdistys. 
Emme ai’o tässä puhua vainajan osanotosta Helsingin kunnalli
seen elämään ja Helsingin Käsityö- ja Tehdas-yhdistyksen asiain 
hoitoon, vaan mainittakoon ainoastaan, että hän se oli, joka, 
kun aate Helsingin Työväen-yhdistyksen perustamisesta syntyi, 
elähytti ja kasvatti sitä, johtamalla sen komitean toimia jolle 
sääntö-ehdoituksen laatiminen oli uskottu. Sittemmin otti hän 
vara-esimiehenä osaa väliaikaisen johtokunnan toimiin koko sen 
työrikkaana vaikutuskautena. Valittuna jäseneksi yhdistyksen 
johtokuntaan, ei hän koskaan väsynyt lempilastansa, vastaperus
tettua yhdistystä hoitamasta ja harvoin, tuskinpa koskaan, oli 
hän kokouksista poissa. Harvat yhdistyksen jäsenistä lienevät 
oleskelleet yhdistyksen huoneistossa niin usein kuin hän. Rikas 
kokemuksesta, kerätty pitkän ja toimeliaan elämän ajalla, taisi 
hän aina esiintuoda sen mikä oli yhdistykselle ja työväelle hyö
dyksi. Ollen vaatimaton luonteeltansa, kiitoksen ja kunnian
himosta vapaa, ei hän uhraavaisella työllänsä muuta tarkoittanut
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kuin itse asian parasta. Sanalla sanoen: hän oli vaatiinatoin, 
kelpo työmies. Rauha jalon, lämminsydämmisen työväenystävän 
synnyinmaansa povessa lepäävälle tomulle!

„Jnlins Theodor Lagerbohiuin rahasto koululasten (yhdistyk
sen jäsenten lasten) vaatettamista varten*4 pantiin nimeksi sille 
rahastolle, joka kuukauskokouksessa Huhtikuun 26 p:nä päätet
tiin perustaa niistä varoista, joita oli jäänyt jälelle mainitun vai
najan haudalle lasketun seppeleen ostamista varten kerätyistä 
rahoista.

Järjestys-säännöt laulukuunalle. Viime vuosikokouksessa mai
nittu, ehdoituksia näiksi säännöiksi laatimaan asetettu, komitea 
oli antanut mietintönsä ja samaan aikaan oli myöskin juhlatoimi- 
kunta antanut laatimansa ehdoituksen. Sen johdosta päätti johto
kunta kokouksessaan Maaliskuun 28 p:nä, että nämä molemmat 
ehdoitukset otetaan juhlatoimikunnan kanssa yksissä neuvoin 
tarkastettaviksi. Johtokunnan ja juhlatoimikunnan pitämässä yh
teisessä kokouksessa Maaliskuun 30 p:nä hyväksyttiin komitean 
ehdoitus muutamilla muutoksilla.

Järjestysvaliokunta on toiminnastaan antanut seuraavan ker
tomuksen :

„1885 vuoden järjestysvaliokunta pitkitti tointansa Maalis
kuun 13 päivään 1886, jolloin vasta valitulta johtokunnalta tuli 
pöytäkirjanotteessa ilmoitus järjestysvaliokunnan vaalista vuodeksi 
1886, jonka johdosta seuraavat henkilöt alkoivat toimensa jär
jestysvaliokunnan jäseninä, nim. faktori R. Ahlstedt, ravintolan- 
isäntä G. Blomqvist, koneenkäyttäjä M. Blomqvist, kupariseppä 
P. W. Grahn, vaakamestari K. Helén, kirjansitojamestari G. A. 
Niska, puuseppä H. J. Nyman, kelloseppämestari K. Palmgren, 
puuseppä D. Stenbacka, tavaranhoitaja K. Schwenzon, työnjoh
taja A. Wilén ja kelloseppämestari J. F. Widemark. Maaliskuun 
16 p:nä valitsi valiokunta puheenjohtajakseen hra G. Blomqvistin, 
varapuheenjohtajaksi hra K. Palmgrenin ja sihteriksi hra K. 
Helénln.

Vuoden kuluessa ovat hrat Grahn, Helén ja Nyman valio
kunnasta eronneet, ensiksi mainittu syystä, että hän valittiin 
johtokuntaan ja viimeksimainitut paikkakunnalta poismuuton täh
den. Heidän sijaansa valittiin konttoristi F. Ekman, rakennus
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mestari W. Lindeman ja kellosepänsälli K. A. Söderbolim. Elo
kuun 12 p:nä valittiin hra Ilelén’in sijaan sihteriksi hra K. 
Schwenzon.

Vuoden kuluessa on valiokunta pitänyt 31 kokousta, joissa 
on keskusteltu valiokunnan toimi-alaan kuuluvista asioista. Valio
kunnan on täytynyt hyljätä 2 mieshenkilön pyyntö päästä yhdis
tykseen jäseneksi. Yhteensä on 261 miestä ja 111 naista yh
distykseen jäseneksi hyväksytty.

Valiokunnan toimena on ollut järjestyksen ylläpitäminen 
sekä yhdistyksen huoneistossa että myöskin juhlatoimikunnan 
toimeenpanemissa huveissa ja huviretkillä. Mielihyvällä voimme 
ilmoittaa ett’ei mitään rettelöitä ole tapahtunut yhdistyksen huo
neistossa eikä huveissakaan. Kuitenkaan ei valiokunta saata olla 
mainitsematta että sen on täytynyt yhdistyksen huveista pois- 
käskeä 5 mies- ja 7 naishenkilöä, joita vastaan on ollut muis
tuttamista. Kahta mieshenkilöä ei ole laskettu huveihin, syystä 
että ovat koettaneet tunkeutua sinne toisille henkilöille kuuluvilla 
lipuilla. Näistä henkilöistä ei yksikään ollut yhdistyksen jäsen.

Tammikuun 21 p:nä kehoitti johtokunta valiokuntaa valit
semaan järjestysvaliokunnan Vanhankaupungin lukusalia varten 
ja valitsi valiokunta siihen hrat K. Blomqvisfin, G. Hellmanin, 
Joh. Sandén’in, H. W. Nordlinln, J. W. Riipisen ja J. W. 
Saarelan.

Muuta mainittavaa ei vuoden kuluessa ole tapahtunut.
Helsingissä, Joulukuun 31 p:nä 1886.

Järjestysvaliokunnan puolesta:
Gustaf Blomqvist.

Karl Palmgren. Karl Schwenzon."

Jäseneksi pyrkivien hyväksyminen. Vuoden kuluessa on 13 
johtokunnan kokouksessa ollut kysymyksenä yhdistyksen jäseneksi 
ilmoittauneiden hyväksyminen ja on johtokunta hyväksynyt kaikki 
paitsi kahta, joita järjestysvaliokuntakaan ei ollut puoltanut.

Kansantajuiset luennot. Kansantajuisista luennoista Helsin
gissä v. 1886 kevätlukukautena on Työväen-yhdistyksen luento- 
komitea, johon lukuvuonna 1885—86 kuuluivat hrat tehtailija 
V. von Wright puheenjohtajana, insinööri R. Hindström, viivoit-
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taja A. Järvenpää, maisteri P. Nordmann ja professori, vapaa- 
herra E. G. Paimen, antaneet seuraavan, Toukokuun 15 p:nä 
1886 allekirjoitetun kertomuksen:

»Helsingin Työväen-yhdistyksen Johtokunnalle.
Koska kokemus sekä täällä että ulkomailla on osoittanut, 

että kuulijain luku työväelle toimitetuissa luennoissa paljon vä
henee, jos luentoja pidetään myöhemmin keväällä, päätti komitea 
alkaa luentotoimen jo Helmikuun 4 p:nä ja lähetti, vastukset 
voitettuansa luennonpitäjiä hankkiessa, seuraavan kehoituksen:

Helsingin Työväelle.
Ilmoitus kansantajuisista luennoista

kevätlukukautena 1886.
Kansantajuisia luentoja on jo kolmesti viime vuosina pantu 

toimeen Helsingin työväkeä varten, ja kokemus on näyttänyt, 
että yhä suurempi lukumäärä kuulijoita on käyttänyt hyväkseen 
tätä tilaisuutta opin saavuttamiseen. Ilolla Helsingin Työväen
yhdistyksen luentokomitea siis taksikin kevääksi on pannut toi
meen samanlaisia luentosarjoja, joitten kustantamiseksi kaupungin
valtuusmiehet suosiollisesti ovat eri rahanmääräyksenkin antaneet.

Odottamaton este on tehnyt, ett’ei komitea vielä tällä ker
taa toivonsa mukaan voi ta’atulla esittäjällä kuvata työväen en
tistä ja nykyistä asemaa Suomessa ja muualla, mikä varmaankin 
useimmille olisi ollut mieluisa aine enemmän kuin moni muu. 
Mutta sellaisetkin aineet, jotka eivät näytä olevan suoranaisessa 
yhteydessä jokapäiväisen elämämme kanssa, saattavat hyvinkin 
tuntuvalla tavalla vaikuttaa työväen yhteiskunnalliseen asemaan. 
Oman ruumiimme tunteminen, luonto ympärillämme, muitten kan
sojen tavat ja olot sekä entisen ajan tapaukset ovat sellaiset ai
neet, jotka jokaiselle ajattelevalle ihmiselle tarjoovat opetusta. 
Eikä voi kyllin usein teroittaa että tieto on voimaa, vieläpä pa- 
raita voimia, jotka Jumala on ihmiselle suonut.

Tämän kevään luennoissa noudatetaan seuraava 

Ohjelma:
Lääketieteen tohtori Matti Ayräpää pitää sunnuntaisin 

kello 5 j. p. p. Suomen kielellä luentoja kemiallisen laborato
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rion oppisalissa, (Nikolainkatu n:o 3, toisessa kerroksessa), Elä
män ehdoista terveydenhoidon kannalta, seuraavassa järjes
tyksessä :
Helmikuun 7 päivänä

14 n
21 n

M 28 n
Maaliskuun 7 n

M 14 n
21 »

M 28 n

Ilmasta.
Vedestä.
Valosta ja lämpimästä. 
Asuinhuoneista ja vaatteista. 
Ravinnosta.
Työstä, levosta ja mielenrauhasta. 
Eri ikäjaksojen elämänehdoista. 
Terveyden suhteista kouluissa.

Professori J. A. Palmén esittää sunnuntaisin kello 3 
päivällä Ruotsin kielellä yliopiston huoneuksen kolmannessa 
kerroksessa, (pääsö Aleksanderinkadulta), Luurankoisista, seu
raavan suunnitelman mukaan:
Helmikuun 7 

„ 14
„ 21 
„ 28

Maaliskuun 7 
„ 14
„ 21 
„ 28 

Professori

päivänä: Korkeammista nisäkkäistä.
„ Alemmista nisäkkäistä.
„ Maalinnuista.
„ Vesilinnuista.
„ Matelijoista.
„ Kaloista.
„ Eläinten luurakennuksesta.
„ Eläinten vaelluksista.

J. Krohn lukee torstaisin kello 1/2 9 illalla
työväen-yhdistyksen huoneistossa (Kaivokatu n:o 8) Suomenkie
lellä Suomalaisista kansoista, seuraavan järjestyksen mukaan:
Helmikuun 4 päivänä: Kansojen jaosta.

11 „ Virolaisista.
M 18 „ Lappalaisista.
M 25 „ Wolgan suomalaisista.

Maaliskuun 4 „ Permalaisista.
M 11 „ Ugrilaisista.

18 „ Unkarilaisista.
25 „ Lop>pukatsahdus.

Maisteri W. T. Rosenqvist kertoo tiistaisin kello 9 
illalla Ruotsin kielellä työväen-yhdistyksen huoneistossa, (Kaivo-
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katu n:o 8), Lehtiä Uskonpuhdistuksen historiasta, seuraavan
ohjelman mukaan:
Helmikuun 9 päivänä: Kristinuskon levittämisestä.

n 16 „ Kirkon sisällisestä kehityksestä.
» 23 „ Lutherin lapsuuden ja nuoruuden 

Ijästä.
Maaliskuun 2 Lutherin ensimmäisestä julkisesta 

esiintymisestä.
n 9 » Worms'in valtiopäivistä.
n 16 Lutherin viimeisistä vaiheista. Loppu- 

katsaludus.

Tervetulleet näille luennoille Te työläiset, jotka tahdotte
käyttää harvoja liikeneviä hetkiänne opin ja valistuksen saavut
tamiseen! Luennot eivät edellytä perustavia tietoja; jokainen 
voipi niitä kuunnella ja se, joka niissä säännöllisesti käypi, se 
kyllä havainnee, että siten moni jalo siemen joutohetkilläkin 
saattaa tulla kylvetyksi, itää ja päästä kasvuun. Älkäätte ujos
telko tulla luentoihin työvaatteissa, sillä työ on ihmisen kunnia.

Hyväntahtoisia muistutuksia komitea mielellään ottaa joh
dokseen; niitä vastaanottaa Työväen-yhdistyksen ja sen luento- 
komitean esimies, tehtailija V. von Wright (Kluuvinkatu n:o 1), 
joka myöskin tarvittaessa antaa lähempiä tietoja näistä luennoista.

Pääsö maksaa kerralta 15 penniä', Työväen-yhdistyksen jä
senille se on vapaa. Mahdollisuuden mukaan on luennoille va
littu aikaa sunnuntaisin sen toivomuksen mukaan, jota useilta 
tahoilta on lausuttu.

Helsingissä, 27 päivänä Tammikuuta 1886.
Helsingin Työväen-yhdistyksen Luentokomitea.

Tätä ohjelmaa levitettiin 5,900 kappaletta ^Uuden Suo
mettanen", „Hufvudstadsblad’in“ ja „Folkvännen’in“ kanssa.

Samoin kuin ennenkin, on komitea, tehdäkseen luennot tun
netuiksi niin paljon kuin mahdollista, joka luentopäivänä kau
pungin kaikissa sanomalehdissä julaissut tiedon niistä uutisten 
seassa. Havaintoesineiden käyttämistä, joka kaikin puolin on



15

näyttänyt ©levän hyödyllinen, on komitea niin paljon kuin mah
dollista edistänyt. Luennot terveys-opissa ovat sentähden selvi
tetyt koetuksilla, luennot eläintieteessä liitettiin eläinten näyttä
miseen; eläimet saatiin yliopiston runsaista kokoelmista, jotka 
sitä paitsi professori Palmén’in johdolla, joka luennon jälkeen, 
ryhmittäin läpikäytiin, jolloin kuulijat lukuisilla kysymyksillä 
osoittivat harrastustansa.

Kansatieteellisissä luennoissa käytettiin kahdeksan suurta 
värillistä kuvaa, juuri sitä varten maalatut korumaalari K. K. 
Hellstén’in taidetehtaassa täällä.

Komitean ehdotuksesta sallivat sekä Kaartin että Uuden
maan pataljonain päälliköt komitean kehoituksen ripustamisen 
kaikkiin kasarmeihin, ja Uudenmaan pataljonan päällikkö, eversti 
V. v. Krcemer antoi virkakirjeessä komitealle tiedon tahtovansa 
hankkia alipäälliköille ja miehistölle tilaisuutta käymään komi
tean toimeenpanemissa luennoissa, jota varten pyysi tietoa siitä, 
josko asevelvolliset saisivat ilmaiseksi käydä luennoissa tahi, 
jolTei se olisi mahdollista, voitaisiinko myöntää alennusta sisään
pääsymaksuissa. Tämän johdosta antoi komitea, valtuutettuna 
siihen Työväen-yhdistyksen Johtokunnalta, pataljonan päällikön 
käytettäväksi 20 sisäänpääsylippua 10 pennistä kappale kuhun
kin luentoon, niinmuodoin 33 prosentin alennuksella.

Samaan tapaan kuin Työväen-yhdistyksen Johtokuntakin, 
lausui komitea vastauksessaan sen toivomuksen, ett’ei sotamiehiä 
komennettaisi luentoihin, vaan että niissä käyminen olisi jokaisen 
omassa vallassa, koska ainoastaan niille on luennoista hyötyä, 
jotka siellä käyvät oppimisen halusta.

Liput annettiin pataljonallo ja komitea piti huolta siitä, 
niinkuin seuraavasta näkyy, että otettiin vaarin, kuinka paljon 
sotamiehiä luennoissa kävi.

Kuulijain luku on ollut:
Tohtori M. Äyräpään suomalaisissa luennoissa:Yhdist. Ylidist. jäseniä, kuulumattomia.

Ilmasta....................................................... 46. 174.
Vedestä....................................................... 22. 169.

Siirretään 68. 343.
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Yhdist. Yhdist.
jäseniä. kuulumattomia.

Siirretty 68. 343.
Valosta ja lämmöstä . . . 27. 198.
Asuinhuoneista ja vaatteista • . • 31. 139.
Ravinnosta................................. 31. 158.
Työstä, levosta ja mielenrauhasta . . 34. 148.
Eri ikäjaksojen elämänehdoista • • • 42. 187.
Terveyden suhteista kouluissa 36. 149.

Yhteensä 269. 1,322.
Näistä 56 asevelvollista; kaikkiaan yhteensä 1,591 henki-

löä, joka tekee keskimäärin 199 henkeä luentoa kohti.

Professori, vapaaherra J. A. Palmén’in ruotsalaisissa luennoissa.
Yhdist. Yhdist.
jäseniä. kuulumattomia.

Korkeammista nisäkkäistä . 13. 33.
Alemmista nisäkkäistä . . 15. 20.
Maalinnuista...................... 16. 59.
Vesilinnuista...................... 18. 46.
Matelijoista............................ 16. 33.
Kaloista................................. 14. 31.
Eläinten luurakennuksesta . . • • 13. 21.
Eläinten vaelluksesta. . . 11. 39.

Yhteensä 116. 282.
Näistä 20 asevelvollista; kaikkiaan yhteensä 398 henkilöä,

joka tekee keskimäärin noin 50 henkeä luentoa kohti.

Professori J. Krohn’in suomalaisissa luennoissa.
Yhdist. Yhdist.
jäseniä. kuulumattomia.

Kansojen jaosta .... 22. 67.
Virolaisista...................... ..... 26. 66.
Lappalaisista...................... 26. 79.
Wolgan suomalaisista 33. 57.
Permalaisista...................... 37. 72.
Ugrilaisista............................ 26. 58.
Unkarilaisista...................... 38. 64.

Yhteensä 206. 463.
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Näistä 50 asevelvollista; kaikkiaan yhteensä 671 henkilöä, 
joka tekee keskimäärin noin 96 henkeä luentoa kohti.

Maisteri W. T. Rosenqvisfin ruotsalaisissa luennoissa.

Kristinuskon levittämisestä......................

Yhdist. Yhdist.
jäseniä, kuulumattomia.

25. 51.
Kirkon sisällisestä kehityksestä . . . 27. 57.
Lutherin lapsuuden ja nuoruuden ajasta 31. 67.
Lutherin ensimmäisestä julkisesta esiinty

misestä .................................................. 21. 55.
Worms’in valtiopäivistä............................ 24. 44.
Lutherin viimeisistä, vaiheista. Loppukat- 

sahdus....................................................... 35. 35.
Yhteensä 163. 309.

Näistä 16 asevelvollista; kaikkiaan yhteensä 472 henkilöä, 
joka tekee keskimäärin noin 82 henkeä luentoa kohti.

Kuulijain luku edellämainituissa luennoissa nousee niin- 
muodoin kaikkiaan 3,163 henkeen, tahi keskimäärin 109 henkeä 
kutakin luentoa kohti. Keskimäärä kutakin luentoa kohti oli
edellisenä lukukautena 73 ja sen edellisenä 31.

Taloudelliset suhteet ovat seuraavat:

Menot:
5,900 kappaletta luento-ohjelmaa................................. 181: 70.
Palkkioita luennonpitäjille 29 luennosta 30 markkaa

luennolta....................................................................... 870: —
Luentokomitean kertomuksien kevät- ja syyslukukau

delta 1885 painattaminen................................108: —
Vahtimestarin palkkio........................................ 10: —
Säästö.................................................  1,432: 27.

Yhteensä 5^ 2,601: 97.
Tulot:

Säästö vuodelta 1885   547: 22.
Myytyjä pääsylippuja............................................. 354: 75.
Apu Suomen Taideteollisuus-yhdistykseltä .... 200: —
Samoin Helsingin kaupungilta ....................................... 1,500: -

Yhteensä 2,601: 97.
2
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Helsingin kaupungin valtuusmiehille ja Suomen Taideteol
lisuus-yhdistykselle, jotka komitealle ovat myöntäneet tarpeelliset 
varat, kaupungin sanomalehdille, jotka tehokkaasti ovat edistä
neet komitean harrastuksia ja niille Työväen-yhdistyksen jäsenille, 
jotka avuliaasti, palkkiota vaatimatta, ovat jakaneet ja vastaan
ottaneet pääsylippuja, saa komitea täten lausua vilpittömän kii
tollisuutensa.

Helsingissä, Toukokuun 15 p. 1886.
Rich. Hindström. E. G. Palmén. V. von Wright.11

Syyslukukautena 1886 Helsingissä pidetyistä kansantajui
sista luennoista on annettu seuraava kertomus:

„Helsingin Työväen-yhdistyksen johtokunnalle.Työväen-yhdistyksen toimikunnalta kansantajuisten luentojen toimeenpanemista varten.
Pöytäkirjan-otteen kautta Toukokuun 6 p-.ltä t. v. ilmoi

tettiin allekirjoittaneelle Grönlundille, että Helsingin Työväen
yhdistyksen johtokunta toimikuntaan kansantajuisia luentoja varten 
lukuvuodeksi 1886—1887 on valinnut professorin vapaah. E. 
G. Palmén’in, insinöri R. Hindström’in, maisteri P. Nordmann’in, 
viivaja A. Järvenpään ja ylioppilas B. Grönlundin. Toimikun
nan perustavassa kokouksessa saman kuukauden 23 p:nä valit
tiin ylioppilas Grönlund hoitamaan puheenjohtajan virkaa toimi
kunnassa. Kuluneen syyslukukauden ajalla ovat toimikunnasta 
eronneet maist. P. Nordmann ulkomaamatkan vuoksi sekä viivaja 
A. Järvenpää yksityisten syitten tähden, joitten sijaan johtokunta 
on valinnut maist. W. T. Rosenqvisfin ja putkimestari E. 
Bromanin.

Sittekuin toimikunta kansantajuisia luentoja varten oli on
nistunut harrastuttaa soveliaita luennonpitäjiä, painatti se 6,000 
kappaleen suuruisen painoksen, sekä, sanomalehtien Hufvudstads- 
hlad’in, Työmiehen (Uudessa Suomettaressa) ja Arbetaren (Folk- 
vännenissa) kaupunkipainoksien kanssa, että myöskin muulla ta
voin, levitti näin kuuluvan suomen ja ruotsinkielellä painetun 
ohjelman:
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Helsingin Työväelle.
Ilmoitus kansantajuisista luennoista 

syyslukukautena 1886.

Niistä keinoista, joita Helsingin Työväen-yhdistys käyttää 
tarkoitukseensa: Työkansan edistämiseen henkisessä ja aineelli
sessa suhteessa, ovat kansantajuiset luennot työväelle etevim- 
mistä. Aina alusta saakka on yhdistys käyttänyt näitä keinoja 
menestyksellä, sillä luennoissa kävijäin luku on aina ollut ene
nemässä, joka seikka taas osoittaa, ett’ei sivistyksen tarvetta 
suinkaan puutu työväeltämme, jos vaan tilaisuuutta sen täyttä
miseen tarjotaan. Helsingin kaupungin edustajat ovat tässä koh
den myös hyväntahtoisesti ja kiitettävästi edistäneet yhdistyksen 
pyrintöjä, kuin yhdistyksen käytettäväksi ovat antaneet näihin 
luentoihin tarvittavat varat, Sentähden on yhdistys tänäkin luku
kautena taas päättänyt toimeenpanna 4 sarjaa luentoja, 2 Suo
men ja 2 Ruotsin kielellä, alla olevan ohjelman mukaan.

Luentokomitea saa sentähden nyt, niinkuin ennenkin, ke- 
hoittaa työväkeä, sekä vanhoja että nuoria, sekä miehiä että 
naisia ahkerasti käymään luennoissa ja sen kautta kartuttamaan 
tietojansa sitä paremmin taitaakseen sekä ihmisenä että kansa
laisena hyödyttää niin hyvin omaa kuntaansa kuin koko maatakin.

Ohjelma kansantajuisille luennoille Helsingissä
syyslukukautena 1886.

Väkiviinajuomista ja niistä taudeista, kuin seuraavat 
näiden juomain väärinkäyttämistä esittää Ruotsin kielellä 
professori vapaah M. W. af Sehultén Lokakuun
10, 17, 24, ja 31 päivänä kello 5 j. p. p. kemiallisen labora
torion oppisalissa, Nikolainkadulla n:o 3.

Maantieteessä pitää dosentti toht. R. Hult luentoja Ruot
sin kielellä perjantaisin kello 8 1/1 illalla kemiallisen labora
torion oppisalissa, Nikolainkadulla n:o 3, seuraavan ohjelman 
mukaan:

Lokakuun 15 päivänä: Irlannista.
„ 22 „ Intiasta.
„ 29 „ Kiinasta.
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Marraskuun 5 päivänä: Turkin vallasta.
„ 12 „ Balkanin niemestä.

Suomen historiaa esittää dosentti toht. K. 0. Lindeqvist 
Suomen kielellä keskiviikkoisin kello 8 x/4 illalla kemiallisen 
laboratorion oppisalissa, Nikolainkadulla n:o 3, seuraavan suun
nitelman mukaan:

Lokakuun 13 päivänä: Suomalaisten oloista ja tavoista

M 20
pakanuuden aikana.

„ Katolisen kirkon ajoista.
n 27 „ Mikael Agrikolasta ja uskon

Marraskuun 3
puhdistuksesta.

„ Pietari Brahesta.
M 10 „ Ison vihan ajoista.

17 „ Ruotsin vallan viimeisestä ai

Fysikassa pitää
kakaudesta.

opettaja J. Wilskman Suomen kielellä
luentoja kello 1/2 7 illalla ruotsalaisen normaali
lyseon fysillisessä oppisalissa, Unioninkadulla n:o 2 (vastapäätä 
saksalaista kirkkoa) seuraavan suunnitelman mukaan:

Lokakuun 10 päivänä: Kiinteiden esineiden, nesteiden 
ja kaasujen yleisistä ominai
suuksista.

17 „ Yksinkertaisista koneista.
24 „ Valosta.

>1 31 „ Sähkö-ilmiöistä.
Marraskuun 7 „ Äänestä ja lämmöstä.
Luennot eivät edellytä mitään erinäisiä perustavia tietoja.
Helsingin Työväen-yhdistyksen jäsenillä on, jäsenlippunsa 

näyttämällä, vapaa pääsy luentoihin. Muut heukilöt maksavat 15 
penniä sisäänpääsymaksuksi kuhunkin luentoon.

Koska luennot ovat ai’otut erittäin työväelle, älköön ku
kaan epäilkö tulla niihin työvaatteisansakin.

Ken ei ole tilaisuudessa kuuntelemaan luentoja kaikissa 
aineissa, valitkoon yhden tahi useamman niistä ja käyköön 
sitte, jos mahdollista, säännöllisesti kaikissa sarjaan kuuluvissa 
luennoissa.
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Hyväntahtoisia muistutuksia, omiansa johdoksi komitealle, 
vastaanotetaan kiitollisuudella sen esimieheltä, ylioppilas B. Grön
lundilta (Mikonkatu 8), joka myöskin antaa tietoja luennoista.

Helsingissä, Lokakuun 1 päivänä 1886.

Helsingin Työväen-yhdistyksen Luentokomitea.

Sitäpaitsi otettiin toimikunnan toimesta jokaisena luento- 
päivänä kaikkiin kaupungin jokapäiväisiin sanomalehtiin lyhyt 
uutinen luennosta.

Luennot pidettiin sittemmin ohjelman mukaan määrälleen 
ilmoitettuina päivinä; ainoastaan prof. vapaah. M. W. af Schul
ténln Lokakuun 31 p:ksi ilmoitettu luento lykättiin sattuneesta 
syystä Marraskuun 7 p:ään ja tohtori R. Hultin Marraskuun 12 
p:än luento saman kuun 19 p:ään, joista muutoksista yleisölle 
ilmoitettiin kaikkien sanomalehtien uutis-osastossa sekä ilmoituk
sien kautta Työväen-yhdistyksen huoneistossa.

Kuinka paljon kuulijoita luennoissa on käynyt, näkyy seu- 
raavasta komitean tekemästä taulusta:

Professori, vapaah. M. W. af Schulténln luennoissa Väki- 
viinajuomista ja niistä taudeista, jotka syntyvät niiden vää-
rinkäyttämisestä, oli kuulijoita:

Työv.-yhd. Muita hen- Yhteensä, 
jäseniä. kilöitä.

Lokakuun 10 P- .... 47 87 134
„ 17 .... 24 120 144
„ 24 n .... 40 114 154

Marraskuun 7 n .... 47 117 164
Yhteensä 158 438 596

joten keskiluku joka luennolle on 149 henkeä.

Dosentti, tohtori R. Hultin luennoissa Maantieteestä kävi 
kuulijoita:

Työv.-yhd. Muita hen- Yhteensä.
jäseniä. kilöitä.

Irlannista . . ...................... 14 74 88
Intiasta . . . ...................... 24 98 122

Siirretään 38 172 210
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Siirretty

Työv.-yhd.
jäseniä.

38

Muita hen- Yhteensä.
kilöitä.
172 210

Kiinasta...................................... 15 90 105
Turkin vallasta...................... 18 60 78
Balkanin niemimaasta . . . 15 92 107

Yhteensä 86 414 500
ja tekee siis keskimäärin 100 henkilöä joka luennolle.

Dosentti, tohtori K. 0. 
historiasta kävi:

Lindeqvist’in luennoissa Suomen

Suomalaisten tavoista pakanuu-

Työv.-yhd.
jäseniä.

Muita hen
kilöitä.

Yhteensä.

den aikana........................... 20 79 99
Katolilaisesta ajasta . . . .
Mikael Agrikolasta ja uskon-

24 46 70

puhdistuksesta...................... 23 45 68
Pietari Brahesta...................... 7 27 34
Ison vihan ajoista . . . .
Ruotsin vallan viimeisestä aika-

9 25 34

kaudesta................................. 10 23 33
Yhteensä 93 245 338

tehden siten keskimäärin noin 56 henkeä joka luennolle.

Opettaja J. Wilskman’in luennolta Fysikassa oli kuule-
massa seuraava määrä henkilöitä:

Kovien, sulain ja kaasun-muo- 
toisten kappalten yleisistä

Työv.-yhd.
jäseniä.

Muita hen
kilöitä.

Yhteensä.

ominaisuuksista .... 23 76 99
Yksinkertaisista koneista . . 34 96 130
Valosta...................................... 37 106 143
Sähkö-ilmiöistä...................... 37 107 144
Äänestä ja lämmöstä . . . 30 72 102

Yhteensä
keskimäärin noin 123 henkilöä

161
kussakin

457
luennossa.

618
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Koko kuulijaluku pidetyissä 20 luennossa nousee siten 
2,052, joista 498 Työväen-yhdistyksen jäseniä ja 1,554 muita 
henkilöitä, niiden joukossa 29 sotilasta eli keskimäärin noin 103 
kuulijaa jokaiselle luennolle.

Tulos komitean taloudesta muodostuu seuraavalla tavalla: 

Tui oja:
Nostettu Työväen-yhdistyksen luentorahastosta

maksoksi luennon pitäjille........................... 600: —
Sisäänpäääymaksuja luentoihin............................ Vt 231: 65.

Yhteensä Mnf 831: 65.

M e n oj a:
6,000 ohjelman painaminen................................. 92: —
Palkkiota luennonpitäjille 20 luennosta ä 30 m. 600: —
Vahtimestari, kaasu y. m. luennoissa .... M 61: 35.
68 kirjettä uutisille sanomalehtiin...................... 6: 80.
Ilmoituksia............................................................. 4: 32.

Yhteensä menoja 764: 47.
Jätetään täten Työväen-yhdistyksen luentorahas-

toon.................................................................. ,, 67: 18.
Yhteensä d/mf. 831: 65.

Lopuksi toimikunta täten lausuu vilpittömän kiitoksensa 
kaikille kaupungin sanomalehdille, jotka hyväntahtoisesti teksti- 
osastoihinsa ovat ottaneet uutisia luennoista.

Helsinki, Joulukuun 20 p. 1886.
Berndt Grönlund.

Richard Hindström. TL. T. Rosenqvist. E. Broman.11

Voidakseen jatkaa näitä työkansalle hyödyllisiä luentoja, 
päätti johtokunta kokouksessaan Lokakuun 17 p:nä kaupungin- 
valtuusmiehiltä pyytää 1,500 markan apurahan luentojen pitä
mistä varten v. 1887, joka myönnettiinkin.

Kirjasto, jota tänäkin vuonna on hoitanut insinöri R. Hind
ström, on ollut avoinna kirjalainoja varten maanantaisin ja per-
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jantaisin k:lo 7—9 illalla. Kirjalainojen lukumäärästä y. m. on
kirjastonhoitaja antanut seuraavan kertomuksen: Ruotsalaisia. Suomalaisia.Kirja-lainoja.
„N. 1886 on Työväen-yhdistyksen kau

pungissa olevasta kirjastosta lainattu
Yhdistyksen kirjastosta Vanhassakau-

1,986. 1,546. 440.

pungissa................................................. 392. 308. 84.
Yhteensä 2,378. 1,854. 524.

Kaupungissa oleva kirjasto on lisääntynyt 47 teoksella, 
mutta koska kirjastosta tänä vuonna on tuntemattomalla tavalla 
kadonnut 21 teosta, on kirjasto vuoden kuluessa siis todellisuu
dessa lisääntynyt vaan 26 teoksella.

Vanhassakaupungissa oleva kirjasto on lisääntynyt 28 
teoksella, joten siis kirjasto kokonaisuudessaan sisältääTeosta. Ruotsa- Suomalaista. laista.
Kaupungissa oleva..................................  1.579. 1,176. 403.
Vanhassakaupungissa............................. 333. 204. 129.

Yhteensä 1,912. 1,380. 532.
Helsingissä, Tammikuussa 1887.

Kirjastonhoitaja.11

Koululapsia kesäksi maalle. Puheenjohtajan ehdotuksesta 
otettiin johtokunnan kokouksessa Maaliskuun 28 p:nä keskustel
tavaksi eikö jotain olisi tehtävä että varattomain työntekijäin, 
etupäässä yhdistyksen jäsenten lapset saisivat tilaisuutta viettää 
kesälupansa maalla. Johtokunta kannatti ehdoitusta sekä päätti 
samalla ehdoitella kolmimiehisen komitean asettamista, joka laa
tisi seikkaperäisen ehdoituksen asiassa ja antaisi sen johtokun
nalle, joka sitten panisi yrityksen toimeen. Johtokunnan ehdoi
tus hyväksyttiin yksimielisesti samana päivänä pidetyssä kuukaus
kokouksessa, ja valtuutettiin johtokunta valitsemaan jäsenet eh- 
doiteltuun komiteaan. Kokouksessaan Huhtikuun 14 p:nä valitsi 
johtokunta siihen neiti Edla Winberg’in (nykyisen professorin
rouva FreudenthaPin), lehtori V. HeikePin ja tehtailija A. L. 
HartwalPin. Kysymys on jätetty pöydälle kunnes komitealta 
saadaan siitä lausunto.
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Käsityö-iltamat. Johtokunta on saanut seuraavan kerto
muksen :

„Käsityö-iltamia on v. 1886 pitkitetty samalla tavalla kuin 
ennenkin. Niihin osaaottavat naiset kokoontuivat jokaisena 
keskiviikko-iltana yhdistyksen huoneistoon, osaksi omilla varoil
lansa ostamista, osittain toimikunnan kankkimista aineista val
mistamaan kaikenlaisia töitä, jotka sitten myytiin yhdistyksen 
hyväksi allekirjoittaneitten toimeenpanemassa basarissa.

Basarista oli tuloja 1,600 m., joista 1,400 m. annettiin 
johtokunnalle. Että onnistuimme saamaan kokoon tämmöisen 
summan, tulee suureksi osaksi siitä, että saimme useilta liike- 
miehiltä lahjoja, osaksi hyvinkin kallisarvoisia, joka myöskin 
tavallansa todistanee, että työväen-yhdistystä laveissa piireissä 
suuresti suositaan.

Koska useissa naisten käsitöissä taitavia henkilöitä on 
ollut työssä osallisena ja ovat hyväntahtoisesti neuvoneet jokaista, 
joka opetusta on pyytänyt, on siten erilaisten töitten tuntemistakin 
melkoisesti edistetty.

Yhdistääkseen hyötyä ja hupia, on käsityö-iltamissa luettu 
kaunokirjallisia teoksia ja toivomme, että käsityö-iltamat ovat 
sen kautta tulleet monellekin mieluisaksi lomaksi viikon yksi
toikkoisissa ja vaivaloisissa puuhissa.

Valitettavasti eivät vielä likimainkaan kaikki yhdistyksen 
naispuoliset jäsenet ole ottaneet osaa käsityö-iltamiin, mutta 
toivomme että harrastus enenee yhä enemmän ja enemmän, sillä 
naispuoliset jäsenet tajuavat vallan hyvin, että myöskin he ovat 
velvolliset voimainsa mukaan edistämääu yhdistyksen jaloja ja 
hyödyllisiä pyrintöjä.

Helsingissä, Tammikuun 31 p:nä 1887.

Käsityö-iltamiin osaa-ottaneitten naisten puolesta:
Niiden toimikunta.'1

Käsityö-opetusta. Koska kysymys oli nostettu käsityö-ope
tuksen toimittamisesta yhdistyksen naispuolisille jäsenille, päätet
tiin kokouksessa Tammikuun 18 p:nä lykätä kysymys semmoisen 
opetuksen aikaansaamisesta käsityö-iltamain toimikunnan päätettä
väksi. Vastaukseksi saatiin näinkuuluva kirjoitus:
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»Helsingin Työväen-yhdistyksen Johtokunnalle.

Koska Johtokunta, kuukauskokouksessa Joulukuun 20 p:nä 
v. v. tehdyn päätöksen johdosta, että niille yhdistyksen nais
puolisille jäsenille, jotka sitä haluavat, pitäisi hankkia tilaisuutta 
käsityö-opetuksen nauttimiseen, on lykännyt kysymyksen alle
kirjoittaneiden harkittavaksi, saamme siitä antaa seuraavan lau
sunnon:

Käsityö-opetus on epäilemättä erittäin suuresta arvosta 
niinhyvin henkiseltä kuin aineelliseltakin kannalta katsoen sekä 
miehille että naisille, kaikista säätyluokista, eikä suinkaan vä
hemmän niille, joiden tulee turvautua omaan kykyynsä elatus
tansa hankkiessaan. Tämän lauseen totuus voittaa päivä päi
vältä yhä suurempaa tunnustamista meidänkin maassamme, joka 
m. m. nähdään siitä, että sekä valtio että yksityinen yrittäväi- 
syys yhä enentyvällä innolla on ruvennut harrastamaan käsityö- 
opetuksen kehittämistä. Nämä pyrinnöt ovatkin saaneet iloita 
ei ainoastaan lisääntyvästä harrastuksesta, vaan myöskin huo
mattavasta edistyksestä, niin että käsityö-opetus on jo kauan 
ollut pakollisena aineena maamme kansakouluissa. Useimmissa 
muissakin maissa tunnustetaan kyllä käsityö-opetuksen suuri merki
tys, mutta ei kuitenkaan ole kaikkialla onnistuttu sitä saamaan 
pakolliseksi oppi-aineeksi kansakouluissa.

Seuraukset käsityö-opetuksesta tyttökansakouluissamme ovat 
näkyneet myöskin Työväen-yhdistyksen käsityö-iltamissa. Viime 
vuonna valmistetut teokset ovat siitä kauniina todistuksena. Tänä 
vuonna on osan-ottajattarien lukumäärä melkoisesti enentyuyt, 
josta on ollut se ilahuttava seuraus, että jotain erityistä käsityö- 
haaraa erittäin taitavien lukumäärä on nähtävästi lisääntynyt. 
Koska kaikki nämä spesialistit naisten käsitöissä suurella koh
teliaisuudella ovat luvanneet antaa käsityö-iltamiin osaa ottaville 
naisille opetusta sen verran minkä taitavat, niin, Työväen-yhdis
tyksen vähäisiin varoihin katsoen, ei ainakaan toistaiseksi liene 
tarpeellista palkata erityisiä käsityön-opettajattaria. Ehdoltamme 
sen vuoksi:

että käsityö-opetus Työväen-yhdistyksen käsi
työ-iltamissa annettakoon edelleenkin olla niiden
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osanottajattarien toimena joilla on siihen tarpeel
lista taitoa ja hyväntahtoisesti tahtovat toisia 
opettaa.

Helsingissä, Huhtikuun 14 p:nä 1886.
Käsityö-iltamain toimikunnan puolesta:

Ida Pettersson.
Hilda HazardP

Tämän johdosta päätti johtokunta kokouksessaan Huhti
kuun 14 p:nä jättää kysymyksen sikseen toistaiseksi.

Lahjoituksia yhdistykselle. Lahjoina yhdistykselle on johto
kunnalle annettu, paitsi toisessa paikassa mainittuja, m. m. seu
raa vat: ^Förhandlingar ved Det Tredie norske Arbeidermode 
afholdt i Kristianssand den 6:te Aug. 1885A (säilytetään ar
kistossa); Yksityisiltä jäseniltä kirjastorahastoon 100 m., joka 
oli puhdas tulo yhdistyksen huoneistossa toimeenpannuista 
teaterinäytännöistä; tehtailija A. L. HartvalFilta aikakauskirjat 
,,Aret omu ja „Relsovännenu vuodelta 1886; kirjasinvalaja 
F. Hanemani’ilta sinettileimasimen; Suomen Teollisuushallitukselta 
sen tähän saakka julkaisemat tiedon-annot, (säilytetään käsi
kirjastossa) sekä Helsingin Anniskelu-osakeyhtiöltä 1,000 m. 
Näistä arvokkaista lahjoista lausuu johtokunta täten yhdistyksen 
puolesta sulimmat kiitokset.

Lanlukunta on vaikutuksestaan antanut seuraavan kerto
muksen :

„Kuluneena vuotena, jolloin Työväen-yhdistyksen laulu- 
kunnalla on ollut vahvistettujen sääntöjen mukaan valittu toimi
kunta, on tapahtunut mitä tässä lyhykäisesti kerromme:

Hra K. Sjöblom erosi laulunjohtajan toimesta Maaliskuun 
1 p:nä 1886, jonka jälkeen hra A. Tavaststjerna valittiin johta
jaksi, mutta joka erosi siitä toimesta jo Toukokuussa samana 
vuonna. Kun laulukunta sai johtokunnan ja juhlatoimikunnan 
vahvistamat säännöt, valittiin toimikunta: hra A. L. Hartwall, 
puheenjohtajaksi ja jäseniksi neidet A. Sandell ja H. Hazard, 
sekä hrat O. Lindstedt ja M. Lindfors; kirjaston hoitajaksi 
valitsi toimikunta M. Lindforsin ja O. Lindstedt valittiin toimi
kunnan pöytäkirjojen kirjoittajaksi. Hra Tavaststjernan erottua,
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otettiin arkitehti B. Blomkwist laulunjohtajaksi. Melkein samaan 
aikaan erosi hra Hartvall puheenjohtajan toimesta ja hänen 
sijaansa valittiin M. Lindfors, joka tähän saakka on hoitanut 
myöskin kirjastoa. Toimikunnan jäseneksi valittiin E. Tallgrén. 
Koska arveltiin varajäsenetkin tarpeellisiksi, valittiin niiksi neiti
I. Lindstedt ja hra J. H. Henriksson.

Laulukunta aloitti harjoituksensa Elokuussa; hankittiin 
matrikkeli, johon laulukunnan jäsenet omakätisesti kirjoittivat 
nimensä, ammattinsa sekä jäsenlippunsa numeron. Nykyjään 
kuuluu laulukuntaan seuraavat 54 henkilöä:

Soprani: neidet A. Sandell, I. Tuliainen, C. Gummerus, 
Augusta Pettersson, F. Hallen, A. Rosengren, S. Lindroos, M. 
Rehell, I. Johansson, M. Schneider, A. Huttunen, A. Söderlund. 
O. Kaartinen, H. Ahlfors, M. Jernvall, M. Sairanen O. Törn
ström, H. Törnström, ja rouva O. Gummerus.

Aito: neidet H. Hazard, I. Lindstedt, O. Emiljanoff, A. 
Ågren, M. Strömberg, A. Holmberg, I. Forsström, S. Hasselgren,
I. Nyman, E. Hellberg, ja L. Segerhorn.

Tenori: hrat E. Tallgrén, G. Engström, H. Österlund,
J. Paischeff, A. Söderlund, O. Kronström, J. Henriksson, G. 
Grefveberg, A. Pethman, J. Jefremoff, A. Söderlund ja R. Hind
ström.

Basso: hrat M. Lindfors, O. Lindstedt, E. Valkonen, A. 
Söderlund, K. Lodman, L. Lindström, F. Forslund, A. Frö
berg, A. Lillström, A. Engström, G. Gummerus ja II. Puttonen.

Vuoden kuluessa on laulukunta harjoitellut seuraavat laulut: 
..Skördefolkets visa", sävelt. Linsen; «Muisto", H. B—s; «Brude- 
färden i Hardanger", Kjerulf; «I skogen", Mangold; „Suomis 
sång", Pacius; „Skades klagan", Haeffner; „Oi hellät tuuloset", 
Mendelssohn; «Morgonsång", Abt; „Sångfåglarnc“, Lindblad; 
»Iltakellot", Hermes; «Savolaisen laulu", Collan sekä «Tuoli’ 
on mun kultani", saman säveltäjän sovittamana.

Sen käytännöllisen muutoksen on toimikunta aikaansaanut, 
että lauluharjoitukset pidetään nyt kolmena iltana viikossa, nim. 
mieskööri maanantaisin, naiskööri tiistaisin ja yhteisharjoitus 
perjantaisin. Ennen oli harjoituksia vaan kahtena iltana viikossa. 
Tämän muutoksen kautta on voitu tarkemmin kutakin ääntä
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harjoittaa ja turha odotteleminen ja ajan hukka on vältetty. 
Joulujuhlaan Tammikuun 1 p:nä 1887 lisättiin laulukunta 29 
pojalla ylemmästä kansakoulusta, sekä noin 15 laulukuntaan 
kuulumattomalla naisella ja herralla. Tässä juhlassa oli laulu- 
kunnan jäsenillä ensi kerran juhlatoimikunnan lahjoittamat laulaja- 
merkit. Mainittakoon vielä, että hra K. Sjöblom on hyvän
tahtoisesti, maksutta, laulukuntaa varten sekaköörille sovittanut 
Abt’in säveltämän kauniin Aaamulaulun.

Tähän loppuu laulukunnan lyhyt kertomus vuodelta 1886. 
Kuten siitä nähdään, ei ole suuria aikaansaatu, mutta toivotaan, 
että 1887—1888 vuoden laulukunnan toimikunta voipi antaa 
pitemmän kertomuksen laulukunnan vaikutuksesta, kuin mitä nyt 
eroava on voinut.

Helsingissä, Helmikuussa 1887.

Amanda Sandell. 
Emil Tallgren.

Magnus Lindfors.
Hilda Hazard. 
Otto Lindstedt11.

Luettelo asetetuista komiteoista. Puheenjohtajan ehdoituk- 
sesta annettiin johtokunnan kokouksessa Jouluk. 28 p:nä sihte- 
rille toimeksi v. 1887 alusta muistiin kirjoittaa johtokunnan ja 
yhdistyksen asettamat komiteat, milloin ne valittiin, jäsenten 
nimet, kuka määrättiin komitean kokoonkutsujaksi ja päivä, jol
loin komitea on tehtävänsä suorittanut.

Luettelo yhdistyksen irtaimesta omaisuudesta. Johtokunnan 
kokouksessa Joulukuun 28 p:nä valittiin hrat puusepäntyömies 
E. Lindstedt ja kelloseppämestari K. Palmgren tarkastamaan 
yhdistyksen omaisuutta sekä siitä uutta luetteloa ja tarpeellista 
arviohinnan alennusta tekemään.

Lukusaliin on vuoden kuluessa tullut seuraavat sanomalehdet: 
Suomessa ilmestyvistä suomenkielisistä: Aamulehti, Aura, Aamun
airut, Ilmarinen, Hämeen Sanomat, Keski-Suomi, Oulun Lehti, 
Kyläkirjaston Kuvalehti, Laatokka, Lappeenrannan Uutiset, Matti 
Meikäläinen, Mikkelin Sanomat, Satakunta, Savo, Suomalainen 
Wirallinen Lehti, Suomen Raittiuden Seuran Lehti, Uusi Suome
tar, Walvoja, Waasan Lehti, Kristillisiä Sanomia, Suomen lähe
tyssanomat ynnä lisälehti (hra Theman’in lahjoittamat) sekä Wii-
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purin Sanomat; ruotsinkielisistä: Finlanrls Allmänna Tidning, 
Folkvännen, Helsingfors Dagblad, Hufvudstadsbladet, Finland, 
Nya Pressen, Sporten, Tammerfors Aftonblad, Uleåborgs Tidning, 
Wasa Tidning, Åbo Tidning, Åbo Underrättelser, Östra Finland, 
Österbottniska Posten ja Spets; Pietarissa ilmestyvä Inkeri, 
Amerikasta: Uusi Kotimaa, Ruotsista: Arbetarebladet, Arbeta
rens vän, Hemvännen, Norden, Tiden (puoliviikkopainos), Figaro, 
Nordisk Typograf-Tidning ja Söndags-Nisse: sekä Saksanmaalta: 
Kölnische Zeitung (viikkopainos).

Lukusali Vanhassakaupungissa. Siitä nostetun kysymyksen 
vuoksi asetettu komitea on johtokunnalle antanut seuraavat si
toumukset:

„Jos Helsingin Työväen-yhdistys suostuu perustamaan haara
osaston Vanhaankaupunkiin, sitoutuu allekirjoittaneet sitä tar
koitusta varten yhdeksi vuodeksi, Tammikuun 1 p:stä 18S6 Tam
mik. 1 p:ään 1887, yhdistyksen käytettäväksi antamaan huoneis
ton, johon kuuluu: suuri sali, jonka lattian pinta-ala on noin 
tuhat (1,000) neliöjalkaa, sen vieressä pienempi huone kirjastoa 
varten, sekä etehiset, ensimmäisiltä kuukausilta, Tammi-, Helmi- 
ja Maaliskuulta kymmenen (10) ja muilta kuukausilta viidenkym
menen (50) markan kuukautista vuokraa vastaan, huoneiston 
lämmitys ja valaiseminen siihen luettuna. Kuitenkin rajoittaen 
nämät maksun määräykset siten, että jos tulot, joita ilmoitus-, 
sisäänkirjoitus- ja kuukausi-maksuista karttuu, eivät riitä l:ksi 
ylempänä mainitun huoneiston vuokran, lämmön ja valon, sekä 
2:ksi haara-osaston ylläpitämisestä syntyvien kustannusten mak
samiseksi, niin on mainituista tuloista 2:sessä kohdassa mainitut 
menot ensin täysin suoritettavat ja jäännöksestä maksetaan huo
neiston vuokraa sen verran kuin voidaan, jonka jäännöksen minä 
sitoudun pitämään täysin riittävänä.

Helsingissä, Tammikuun 7 p:nä 1886.
H. V. Nordiin.

Jos Helsingin Työväen-yhdistys suostuu perustamaan haara
osaston Vanhaankaupunkiin, suostuu allekirjoittanut hoitamaan kir
jastonhoitajan tointa siellä yhden vuoden aikana, luettu Tammik. 1 
p:stä 1886 Tammik. 1 p:ään 1887, viidenkymmenen (50) markan
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vuotuisesta palkkiosta. Kuitenkin sillä rajoituksella, että jos 
haara-osaston vastaisilta jäseniltä tulevat varat, kun niistä on 
poisvedetty hoito-kustannukset, sanomalehden tilausrahat, kirjas
ton ylläpito y. m., eivät riittäisi yllämainitun viidenkymmenen (50) 
markan maksamiseksi, tyydyn siihen mitä jäännökseksi jääpi.

Helsingissä, Tammikuun 7 p:nä 1886.
Verna Lindholm.1''

Komitea ehdoitti myöskin, että koska se ei tuottaisi yh
distykselle mitään taloudellisia uhrauksia, johtokunta kuukaus
kokouksessa puolustaisi ehdoitellun lukusalin perustamista.

Johtokunnan ehdoituksen hyväksyi kuukauskokous. Apu- 
lais-järjestysvaliokunta on toimistaan antanut seuraavan kerto
muksen:

«Pöytäkirjan otteella ilmoitti Helsingin Työväen-yhdistyksen 
johtokunta, että vakinainen järjestysvaliokunta oli avukseen, val
vomaan järjestystä yhdistyksen lukusalissa Vanhassakaupungissa, 
valinnut hrat Karl Blomqvisfin, G. Hellmanin, H. V. Nordlin’in,
J. F. Riipisen, J. W. Saarelan ja Joh. Sandén’in, kokouksessaan 
Helmik. 25 p:nä valitsivat nämä puheenjohtajakseen hra H. V. 
Nordlin’in, sihteriksi Karl Blomqvisfin ja rahastonhoitajaksi J. F. 
Riipisen.

Vuoden kuluessa on hra J. W. Saarela eronnut ja hänen 
sijaansa valittiin täällä asuva poslinitehtaan työmies hra J. Linde- 
berg, ja kun myöskin hän muutti pois, hänen sijaansa hra A. 
Wallenius.

Sitä paitsi on apulais-järjestysvaliokunta juhlatoimikunnan 
asemesta avuksensa valinnut seuraavat neljä henkilöä, nim.: hrat
K. Andersson, S. Hägg, G. A. Liljeberg ja E. Johansson.

Vuoden kuluessa on valiokunta pitänyt 20 kokousta, joissa 
keskusteltavana on ollut pääasiallisesti se millä keinoin täkäläi
nen väestö saataisiin harrastamaan kirjaston ja lukusalin hyötyä 
ja tarkoitusta, ja toivomme, että harrastus on tuleva suuremmaksi 
kuin se tähän asti on ollut.

Muutoin on valiokunta, sääntöjen mukaan, valvonut järjes
tystä lukusalissa niinä aikoina kuin se on ollut avoinna lukijoita
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varten, sekä myöskin siinä toimeenpannuissa huveissa ja voipi 
mielihyvällä ilmoittaa, ett’ei mitään rettelöitä ole tapahtunut.

Kirjastoa on suurimman osan vuodesta hoitanut neiti Verna 
Lindholm ja sittemmin tehtaantyöntekijätär Bertha Lindeberg.

Juhlatoimikunnan tehtävät on tänä vuonna täkäläinen apu
lais-järjestysvaliokunta toimittanut, mutta tulevaksi vuodeksi va
litaan apulais-juhlatoimikunta. Huveja on pidetty kaikkiaan 12, 
joissa, paitsi kahtena kertana, Arabian soittokunta on ollut 
soittamassa.

Yksi niistä on ollut yleinen, mainitun soittokunnan hyväksi 
pidetty, mutta johon, samaan aikaan Oulunkylässä pidettyjen 
kilpa-ajojen vuoksi, oli saapunut jokseenkin vähän väkeä, joten 
säästöä jäi ainoastaan 49 m. 50 p., jotka annettiin silloiselle 
soittokunnan johtajalle hra F. Cederroth’ille. Muista huveista 
voidaan mainita ainoastaan Joulukuun 26 p:nä pidetty lasten- 
juhla, jonka toimeenpanijoina olivat rouvat Amalia Nordiin, Emma 
Andersson, Anna Sandén ja neiti Mathilda Nordiin. Juhla oli 
kaikin puolin erittäin onnistunut, joulukuusi iso ja komea. Ma
keisten jakeleminen oli erinomaisesti järjestetty, joka tuotti kun
niaa toimeenpanijoille. Juhlassa lausui hra H. V. Nordiin 
muutamia kehoittavaisia sanoja, jotka hra Hellman tulkitsi 
suomeksi.

Juhlarahastolla on ollut tuloja............................ 311: 75.
johon lisäksi tulee lahjana hra Grönlundilta . . „ 5: —

Yhteensä 316: 75.
Menoja huveista.......................................................„ 289: 35.
Rahaa kassassa........................................................ ..... 27: 40.

Yhteensä iJmfi 316; 75.
Lukusalin tulot, tilin mukaan..................................... „ 619: —
Kaikenlaisia menoja, tilin mukaan..........................„ 403: 05.
Huoneiston vuokraa, tilin mukaan..........................„ 215: 95

Yhteensä 619: — 
Apulais-järjestysvaliokunnan puolesta:

H. V. Nordiin. J. F. Riipinen^
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Moista paikkakunnista tulleen työväen veroittaminen. Asiaa 
käsittelemään asetettu komitea antoi kuukauskokoukselle Heinä
kuun 29 p:nä näin kuuluvan mietinnön:

„ Valiokunnan mietintö, kos
keva satunnaista työansiota var
ten Helsingissä oleskelevien, muil
ta seuduilta kotoisin olevien työ
miesten veroittamista.

Koska Helsingin Työväen-yhdistys, paremmin selkoa saa- 
daksensa tästä, työväen kesken useasti keskustelun alaisena ol
leesta, tärkeästä kysymyksestä, on lykännyt sen yhdistyksen, 
Teollisuushallituksen kiertokirjeen 8 p:ltä Heinäkuuta 1885 vas
taamista varten asettamaan komiteaan, saa komitea täten antaa 
seuraavan mietinnön:

Vaikka komiteassa kyllä tehtiin erilaisia ehdoituksia siitä, 
mitenkä voitaisiin estää työmiehiä satunnaista työansiota varten 
asettumasta Helsinkiin pidemmäksi tai lyhemmäksi ajaksi ja si
ten kilpailemasta täällä asuvien työmiesten kanssa, ei niistä kui
tenkaan yksikään saanut kannatusta, koska ne katsottiin epä
käytännöllisiksi ja mahdottomiksi käytännössä toimeen panna.

Sitä ehdoitusta vastaan, jossa tahdottiin mainituille työmie
hille pantavaksi vähäinen vero, jonka tarkoituksena sanottiin ole
van kaupungin kassan rikastuttamisen, eikä niin paljon sisään- 
muuton ehkäisemisen, lausuttiin, että verojen kannosta tulisi niin 
paljon puuhaa, ett’ei se olisi kohtuullisessa suhteessa saatuihin 
tuloihin. Jos vero määrättäisiin niin suureksi, että se ehkäisisi 
työtä hakevien tänne tuloa, niin arveltiin sen tuottavan vaaraa 
pääkaupungin kehittymiselle, joka on melkoisesti riippuva tarjona 
olevasta työvoimasta, ja myöskin työväelle itselleen, jolle täällä 
tarjotaan työnansiota, jota muualla ei ole saatavissa.

Järjestettäköön verojen kanto kuinka hyvään, niin käypi 
se hankalaksi. Jos vero olisi suoritettava poliisikamariin heti 
paikkakunnalle tultua, syntyisi se vaikeus, että monellakaan työ- 
mieheilä ei olisi tarvittavia rahoja tänne muuttaessaan; moni 
taas ei ensinkään ilmoittaisi itseänsä poliisille ja voisi siten3
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päästä koko verosta, josta kaikesta seuraisi hyvin tuntuvia vas
tuksia. Jos taas vero vaadittaisiin sitte, kun veronalainen on 
jonkun aikaa täällä oleskellut, kävisi luultavasti monessa tapauk
sessa mahdottomaksi tavata veronalaista, joka jo monet kerrat 
on voinut työpaikkaansa muuttaa, vieläpä paikkakunnalta poiskin 
mennä. Jos taas koetettaisiin periä verot kultakin hänen lailli
sessa kotopaikassaan, tuottaisi se niin monta vastusta, etteivät 
virastot siihen rupeaisi.

Koko sitä tuumaa vastaan, että nim. pääkaupunki verot
taisi täällä satunnaisesti oleskelevia työmiehiä, lausuttiin, että se 
pian voisi antaa maalaiskunnille aihetta veroittamaan kaupunki
laisia työmiehiä, jotka maalla mahdollisesti ilmaantuvia töitä te
kevät; tämä taas tuottaisi ikäviä selkkauksia.

Tärkein syy näitä veroitus-ehdoituksia vastaan on kuiten
kin voimassa olevissa lainsäännöissä, jotka eivät myönnä muuta 
veroitusta, kun mikä kullekin hänen kotoseudullaan määrätään.

Komitea, käsitellessään kysymyksessä olevaa asiaa, otti myös 
puheeksi erään toisen kohdan, sen nim., että valtio satunnaisia 
töitä teettäessään käyttää vierasta työvoimaa, mikä seikka, var
sinkin nykyisinä ahtaina aikoina, lisää puutetta omille työmie- 
hillemme. Komitea arvelee, että Työväen-yhdistyksen pitäisi koet
taa saada tätä epäkohtaa poistetuksi.

Lyhyesti lausuen ehdottelee siis komitea:

että työmiehiä, jotka maamme muista paikka
kunnista tulevat tänne satunnaisen työnansion ha
kuun, älköön veroitettako, sekä

että Työväen-yhdistys kääntyisi maamme 
hallituksen puoleen pyynnöllä, että satunnaisten 
yleisten töitten tekemiseen, etusijassa ja niin pal
jon kuin mahdollista, käytettäisiin kotimaisia 
työmiehiä, jos he ovat yhtä taitavia ja kelvollisia, 
kuin ulkomaalaiset työmiehet.

Komitean puolesta:
V. von Wright.

A. Järvenpää.11
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Kysymys lykättiin kunkanskokoukseen Syyskuun 19 p:nä, 
jolloin se vieläkin jätettiin pöydälle ja vasta Lokakuun 31 p:nä 
pidetyssä kuukauskokouksessa päätettiin hyväksyä mietintö sekä 
valtuuttaa johtokunta laatimaan siinä ehdoiteltun kirjoituksen. 
Johtokunta antoi kokouksessaan Marraskuun 9 p:nä herroille K. 
V. Bergmanille, P. W. Grahn’ille ja V. Holmberg’ille toimeksi 
ehdoituksen tekemisen tähän kirjoitukseen ja, kunnes se valmis
tuu, on kysymys vielä avoinna.

Neuvoja ja apua kunnallistaksoitusta koskevissa asioissa. Ko
kouksessaan Tammikuun 6 p:nä päätti johtokunta, että näissä 
tärkeissä asioissa, joista viime vuonna oli keskusteltu, annettai
siin työmiehille neuvoja ja tietoja ja suostuivat johtokunnan jäse
net hrat Bergman, Hindström, Lundqvist ja v. Wright yhdistyk
sen huoneistossa antamaan haluaville puheenaolevia neuvoja jo
kaisena sunnuntaina sillä aikaa kuin taksoitusta kestää k:o 3—7. 
Tämän toimen laveuden jätti johtokunta yhdistyksen määrättä
väksi, joka kuukauskokouksessaan Tammikuun 10 p:nä päätti, 
että tällä erää annettakoon neuvoja ainoastaan yhdistyksen 
jäsenille.

Suuri osa niistä, jotka komitealta neuvoa pyysivät, halusi
vat vaan tietoja siitä kuinka suuret tulot ovat veroituksen alai
set, jotta sitten itse saattoivat tarpeellisiin toimiin ryhtyä. Komi
tean kautta annettiin taksoituslautakunnalle tieto noin 35—40 
henkilön vuotuisista tuloista, ja voimme mielihyvällä todistaa, 
että kaikki ne henkilöt, joiden puolesta tiedot annettiin, joko 
kerrassaan veroista vapautettiin tai tulivat veroitetuiksi toivonsa 
mukaan. Että niin tapahtui oli aivan luonnollista, sillä kaikkia 
tiedon-antoja seurasi todistukset asianomaisten henkilöjen tuloista.

Se ei ole mitään suurenlaista mitä Työväen-yhdistys tällä 
ensi kerralla on voinut aikaan saada, mutta se on kumminkin 
toimittanut monelle köyhälle perheen-isälle oikeudenmukaisen ve
roituksen tai kerrassaan veronmaksusta vapauttanut, ja mikä on 
vielä enemmän, se on antanut kaikille Työväen-yhdistyksen jäse
nille tilaisuuden uhrauksitta varmuudella päästä väärän taksoi
tuksen raskaista seurauksista.

Ohjesäännöt juhlatoimikunnalle. Välttääkseen selkkauksia, 
joita mahdollisesti voisi syntyä, koska juhlatoimikunnan vaiku
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tusta ja suhdetta johtokuntaan ei yhdistyksen säännöissä tarkem
min määrätä, päätti johtokunta kokouksessaan Elokuun 26 p:nä 
asettaa komitean laatimaan ohjesääntöjä juhlatoimikunnalle. Johto
kunta puolestansa valitsi siihen hra Bergmanin ja Lundqvisfin 
ja juhlatoimikunta hra Göhle’n ja Tammelander’in. Kunnes komi
tea on mietintönsä antanut on kysymys avoinna.

Paikanvälitys-toimisto. Koska yhdistyksen toimeenpanema 
paikanvälitys-toimisto (hoitaja hra K. Löfman) ei ollut tarkoitus
tansa täyttänyt ja sen vuoksi on vaikutuksensa lopettanut, antoi 
johtokunta kokouksessaan Lokakuun 4 p:nä liroille Grahn’ille 
ja Nordlingille toimeksi laatia ehdoitus sen uudestaan järjes
tämiseksi. Kokouksessa Joulukuun 28 p:nä antoivat mainitut 
hrat seuraavan elidoituksen:

„Työväen-yhdistyksen johtokunta hankkii 
jonkun henkilön, joka alempana määrättyjä mak
suja vastaan, on halukas toimittamaan paikkoja 
miespuolisille ammattityöntekijöille.

Paikanvälitys-toimiston hoitajan tulee ruveta 
yhteyteen sekä helsinkiläisten että muissakin 
m aamme kaupungeissa asuvain työnteettäjäin 
kanssa.

Toimiston hoitaja on velvollinen, määrää- 
mällänsä ajalla ja paikalla, olemaan paikkaa 
etsivien tavattavana.

Paikan etsijän tulee ilmoittautuessaan si
sään antaa otteet todistuksistansa sekä ilmoitus- 
maksuksi 50 penniä. Paikan saatuansa tulee 
hakijan maksaa lisäksi 1 m. 50 p. Postirahat 
maksetaan erittäin P

Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin, että toimisto antaisi 
apuansa myöskin naispuolisille ammattityöntekijöille ja että 
toimistonhoitajan tulee vuosittain antaa Johtokunnalle kertomus 
toimiston vaikutuksesta. Nämä määräykset hyväksyttiin ja asia 
pantiin pöydälle toistaiseksi.

Passivapautta Tyiiväen-yhdistyksen jäsenille. Yhdistyksen johto
kunnan Uudenmaan läänin kuvernöörille antamaan anomukseen,
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että ne yhdistyksen jäsenet, jotka ottivat osaa huvimatkaan Tuk
holmaan, vapautettaisiin passin ottamisesta, antoi Keis. Suomen 
Senatin sivilitoimituskunta, mainitun kuvernörin kautta, kieltävän 
vastauksen.

Rahastonhoitajan tointa hoiti Tammikuun loppupuoleen saakka 
pankinvirkamies A. Broberg sekä sittemmin, koska hra Bro
bergen täytyi virkatoimessaan muuttaa pois paikkakunnalta, hä
nen sijaisensa, pankinvirkamies A. Biese. Rahasto on tänäkin 
vuonna ollut avoinna lauantaisin k:o 7—9 j. pp., sunnuntaisin 
k:o 5—6 j. pp. sekä sitäpaitsi kuukauskokousten aikana. Johto
kunnan kokouksessa Lokakuun 19 p:nä ilmoitti v. t. rahaston
hoitaja että hän, «vetääkseen korren yhteiseen pesään", vast’- 
edes, kunnes yhdistyksen yleisessä rahastossa löytyy vähintäinkin 
1,000 m., hoitaa rahastonhoitajan tointa maksuttomasti. Johto
kunta pyytää täten saada julkisesti lausua hra Bieselle sulimmat 
kiitoksensa.

Ravintola. Entisen ravintolanpitäjän H. E. LindholnTin 
eroamisen kautta avonaiseksi joutunutta ravintolanhoitajantointa 
oli hakemus-ajan päätyttyä Tammik. 15 p:nä hakenut 16 hakijaa, 
joista johtokunta kokouksessaan Tammik. 18 p:nä yksimielisesti 
valitsi koneenkäyttäjä A. Tukiaisen, joka sittemmin on kontrah
dilla yhdistykseen sidottu. Että johtokunta onnistui saamaan 
soveliaan henkilön, nähdään siitä hyvästä järjestyksestä, jolla 
ravintolaa nyt hoidetaan. Saadakseen vieläkin anniskelu-oikeu
den, päätti johtokunta kokouksessaan Lokakuun 31 p:nä antaa 
siitä hakemuksen ja myönsivätkin Kaupunginvaltuusmiehet sen 
1888 vuoden loppuun saakka.

Sanomalehti Työväen-yhdistykselle. Kysymys oman sanoma
lehden perustamisesta yhdistykselle (katso 1885 v. vaosikert. 
sivu 19) otettiin uudestaan esille johtokunnan kokouksessa Tam
mikuun 6 p:nä ja valittiin silloin lirat Höilund, Lagerbohm ja 
Lundqvist tekemään ehdoitusta yrityksen järjestämiseksi. Sille 
uskotun toimen täytettyänsä, antoi tämä valiokunta Huhtikuun 22 
p:nä näin kuuluvan mietinnön *):Hra Lagerbohm otti osaa komitean töihin, vaikka mietinnöstä puuttuu hänen allekirjoituksensa; hän kuoli nim. päivää ennen mietinnön antamista.



38

«Allekirjoittaneet, jotka johtokunta valitsi uudestaan käsit
telemään, jo erään aikaisemman valiokunnan käsiteltävänä ollutta, 
johtokunnassa tehtyä ehdoitusta yhdistykselle oman, suomen ja 
ruotsinkielellä painetun, äänenkannattajan perustamisesta, saavat 
täten antaa seuraavan mietinnön:

Kysyttyä josko ja millä ehdoilla „Uuden Suomettarena sekä 
„Folkvännen“ toimitukset suostuisivat lehteensä painattamaan 
kolmen palstan levyisen, neljälle sivulle taitetun ja kuten „Nya 
Pressen’in“ maanviljelys-osasto, irtileikattavaksi sovitetun osas
ton, on valiokunnalla ollut ilo saada «Uuden Suomettaren" toi
mitukselta kaikin puolin suotuisa vastaus ja „Folkvännen“ johto
kunnalta myöntävän kirjoituksen. Sen vuoksi ehdoittaa valio
kunta :

1) Johtokunta valitsee 5-miehisen toimittaja-valiokunnan, 
jolla on oikeus avuksensa kutsua sopivia henkilöitä. Tämä va
liokunta jakaa keskenänsä sanomalehden toimituksesta syntyvät 
työt ja mahdollisuuden mukaan myöskin käännöstyön, sekä vas
taa sanomalehden säännöllisestä ilmestymisestä ja myöskin sen 
sisällöstä.

2) Johtokunta pidättää itsellensä oikeuden sanomalehteen 
aiottujen kirjoitusten tarkastamiseen.

3) Molemmat lehdet ovat sisältönsä puolesta samanlaiset.
4) Lehdet ilmestyvät jokaisena pyhättömänä Lauantaina. 

Jos Lauantai sattuu olemaan juhlapäivä, ilmestyvät ne lähinnä 
sitä ennen olevana arkipäivänä.

5) Henkilöt, jotka eivät tilaa sanomalehtiä «Uusi Suome
tar" ja «Folkvännen", voivat tilata lehdet erikseen toimittajakun
nalta yhdistyksen huoneistossa, jossa se myöskin jaetaan kau
pungissa asuville tilaajille.

6) Suomalaisen ja ruotsalaisen lehden tulee olla samanhin
taiset ja, jos mahdollista, ei 2 m. 60 p:iä kalliimman 52 n:rolta.

Maaseuduille ja ulkomaille tilattaessa tulee siihen lisäksi 
postimaksu ristisiteestä.

7) Lehden l:sen numeron pitäisi, jos mahdollista, ilmestyä 
Lauantaina Kesäkuun 5 p:nä 1886.

Helsingissä, 16/4 1886.
August Lundqvist. J. Höilund*
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Sittenkuin kysymykseen kuuluvat asiakirjat olivat olleet 
johtokunnnan jäsenten luettavina, otettiin asia uudelleen käsitel
täväksi johtokunnan kokouksessa Toukokuun 6 p:nä ja pantiin 
silloin ehdolle valittavaan toimittajakuntaan hrat tehtailija V. v. 
Wright, faktorit R. Ahlstedt ja V. Pettersson, räätälimestari O. 
Olander, viivoittaja A. Järvenpää, ylioppilas E. Henriksson sekä 
kansakoulunopettaja P. Solstrand. Aikaisemman valiokunnan 
asiasta antama mietintö päätettiin myöskin antaa tulevan toimit
tajakunnan arvosteltavaksi ja tuli toimittajakunnan myöskin tehdä 
lopullinen sopimus asianomaisten sanomalehtien toimitusten kanssa. 
Johtokunnan kokouksessa Toukokuun 13 p:nä valittiin kysymyk
sessä oleva toimittajakunta ja tulivat siihen ylioppilas E. Hen
riksson (6 äänellä), tehtailija V. v. Wright (5 ään.), faktorit V. 
Pettersson (5 ään.) ja R. Ahlstedt (4 ään.) sekä kansakoulun
opettaja P. Solstrand (3 äänellä). Samalla päätettiin valita myös
kin 10-miehinen lisätty toimittajisto, joka ottaisi osaa periaat
teellisten kysymysten keskustelemiseen ja päättämiseen. Ehdok
kaiksi siihen valittiiin johtokunnan kokouksessa Heinäkuun 29 
p:nä hrat kuparisepän työmies P. W. Grahn, läkkisepän työmies 
V. Holmberg, paju- ja rottinkitehtaan työmies J. Höilund, vii
voittaja A. Järvenpää, ylioppilas B. Lindgrén, kuparinsepän työ
mies K. W. Lindroos, satulantekijä A. Lönnroos, räätälimestari 
O. Olander sekä kirjapainotaiturit J. Pehkonen ja J. Snell. 
Kuukauskokouksessa Elokuun 8 p:nä saattoi puheenjohtaja il
moittaa sen ilosanoman, että työväen sanomalehti tulee ilmesty
mään. Sanomalehdet „Uusi Suometar" ja „Folkvännen“ olivat 
nim. sitoutuneet irtileikattavaksi sovitettuna osastona Lauantai
numerossaan Syyskuun 1 p:stä alkaen julkaisemaan puheena-ole- 
van sanomalehden, nimeltä „Työmies“ („Arbetaren“) ja jota 
Työväen-yhdistys toimittaa johtokunnan, kokouksessaan Touko
kuun 13 p:nä, valitseman toimittajakunnan kautta.

Yhdistys hyväksyi sen, kuin myöskin johtokunnan ehdot
tamat jäsenet lisättyyn toimittajakuntaan. Toimittajakunta on 
antanut toimistansa seuraavan kertomuksen:

»Sanomalehden ensimmäisessä numerossa, joka ilmestyi 
Syyskuun 4 p:nä, sanottiin »Työmies"—„Arbetaren“-lehden ole
van aiotun kaikille Suomen työväen-yhdistyksille yhteiseksi äänen
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kannattajaksi ja toimittajakunta toivoi saavansa tukea niiltä ja 
niiden edustamalta työmiehistöltä.

»Työmies"—»Arbetaren" aikoo — sanottiin siinä — »ujos
telematta, vaan samalla siivosti koettaa puhua Suomen työmie- 
histön puolesta ja sen ohessa, pitäen tarkasti kiinni laillisuudesta, 
saada toimeen semmoisia muutoksia, jotka voivat parantaa työ
miesten asemaa ja aikaansaada hyvää suhdetta työntekijäin ja 
työnantajain kesken/

Tämän lupauksensa onkin toimittajakunta pitänyt. Että 
toisinaan olemme tulleet lausuneeksi ankarankin sanan, josta ker
ran oli seurauksena lehden takavarikkoon-otto, pitänee jokainen 
työväen oloja tunteva varsin luonnollisena. Moitteellamme emme 
kuitenkaan koskaan ole tahtoneet kylvää vihaa ylhäisten ja al
haisten kesken, vaan kun olemme näyttäneet että epäkohtia on 
olemassa, olemme sen tehneet sen vuoksi, että ne saataisiin 
poistetuiksi ja siten myöskin tyytymättömyyden aiheet vähen
netyiksi.

Työmiehet katselevat useinkin lakia laativan ja hallitsevan 
vallan toimia jonkinlaisella epäluulolla, ja useastikin arvelevat 
valtion olevan syypään heidän huonoon tilaansa. Toimittajakunta 
sen sijaan on lähtenyt siitä säätyjen ja hallituksen toimien tar
kan vaarinpidon kautta vakaantuneesta mielipiteestä, että hyvä 
tahto on säätyjä ja hallitusta elähdyttänyt heidän järjestäessään 
työväen olojamme.

Kansan edustuskuntain ja hallitusten valta on riittämätöin 
kaikkia epäkohtia poistamaan ja useinhan sitä paitsi ollaan eri
mielisiä siitä miten ne parhaiten poistettaisiin. Paljon, kenties 
suurin osa, voidaan ajan pitkään parantaa, mutta jos sen mieli 
onnistua, tulee työmiesten muistaa, ett’ei kukaan siitä lukua pidä, 
joka ou asiansa suhteen välinpitämätöin, jota vastoin ne, jotka 
itse innolla ja pontevuudella työskentelevät tilansa parantami
seksi, voittavat kunnioitusta ja myötävaikutusta, vieläpä entisten 
vastustajainsakin.

Toivomuksiamme esiintuodessamme olemme koettaneet tar
koin välttää, ett’emme pyytäisi muuta kuin minkä toteuttamisesta 
olisi hyötyä koko maalle, sillä juuri sitä — niin toivomme — 
tarkoittavat aina säätyjen ja hallituksen päätökset.
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Tämä katsantotapamme havaittanee helposti tavasta, jolla 
olemme tähän kuuluvia kysymyksiä käsitelleet.

Mutta kun työmiehet ovat jostakin syystä nurisseet ja va
littaneet, olemme saattaneet heidän ajatuksensa suuren yleisön 
tietoon, sillä olemme arvelleet paremmaksi, että valitukset tule
vat julkisen tarkastuksen alaisiksi, kuin että ne, muiden yhteis
kunnan luokkain arvostelematta, miehestä mieheen kuiskaillaan.

Toimittajakunta on kokenut sekä pitempäin kirjoitusten 
että uutisten muodossa kertoa mainittavimmat seikat työväen 
piireistä sekä koti- että ulkomailla, jotta lehdessä löytyisi ei ai
noastaan hyödyllistä lukemista hetkeksi, vaan että se vuoden lo
pussa olisi pysyväisestä arvosta niille, jotka haluavat tutkia 
työväen oloja.

Toimitustyön ovat toimittajakunnan jäsenet keskenänsä ja
kaneet siten, että sen puheenjohtaja hra v. Wright on ollut joh
tavana henkilönä, määrännyt lehden sisällön, kirjoittanut useim
mat toimituksen puolesta tehdyt kirjoitukset sekä kaikki refera- 
tit Työväen-yhdistyksestä sekä silmäillyt vieraskieliset sanoma
lehdet, joista on otettu uutisia ja pitempiäkin kirjoituksia. Hrat 
Ahlstedt, Pettersson ja Solstrand ovat kirjoittaneet osan uutisista, 
käännöksiä tehneet ja hoitaneet toimitustyön teknillisen puolen. 
Hra Henriksson on tarkastanut suomalaista painosta kielellisessä 
suhteessa.

„Työmies“—„Arhetaren’ia“ levisi v. 1886 noin 6—7,000 
kappaletta, vaan siitä meidän on kiittäminen niitä lehtiä, joissa 
se on ollut osastona. On siis aivan välttämätöintä että lehden 
levittämiseksi työväen piireihin innolla työskennellään ja jokaisen 
ajattelevan työmiehen pitäisi puolestansa koettaa sen levittämistä 
edistää.

Jättäen lehden lukijain arvosteltavaksi kuinka olemme on
nistuneet lehden toimittamisessa, pyydämme saada lausua sydäm- 
melliset kiitoksemme kaikille, jotka tavalla tai toisella ovat meitä 
auttaneet. Niiden joukosta mainitsemme kirjapainotaituri J. Peh
kosen ja J. SnelPin, jotka ovat olleet suomentajinamme sekä 
lehden jakajan insinöri R. Hindström’in, jotka, kuten mekin, 
palkattomasi ovat olleet työhön osallisina. Erittäinkin hra Peh
koselle ovat toim.-kunta sekä kaikki lehteä harrastavat suuressa
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kiitollisuudenvelassa, koska hän, vaikka hänelle on ollut uskot
tuna, myöskin palkatoin, paljotöinen Työväen-yhdistyksen sihterin 
toimikin, kuitenkin on suomentanut suurimman osan «Työmiehen41 
sisällöstä ja siten tehnyt sanomalehti-yrityksen mahdolliseksi, il
maiseksi tekemällä sen työn, jonka kustantamiseksi toimittaja- 
kunnalta puuttuisi varoja.

Lopuksi tahtoisimme lausua sen toivon, että kaikki valistu
neemmat työntekijät tulevat pitämään velvollisuutenansa ottaa 
osaa työväen pyrintöihin ja sen vuoksi hankkivat itsellensä leh
den, sillä ainoastaan siten saapi se semmoisen vaikutusvoiman, 
jota se tarvitsee, voidakseen pontevuudella työväen-asiaa ajaa.

Helsingissä, Tammikuun 30 p. 1887.
»Työmies*—„Arbetaren’in“ toimittajakunta.

Sihterin toimi. Koska yhdistyksen entinen sihteri, yli
oppilas B. Grönlund, Maaliskuun 28 p:nä pidetyssä kokouksessa 
ilmoitti luopuvansa mainitusta toimesta, suostuivat allekirjoitta
neet Aug. Lundqvist ja J. Pehkonen maksuttomasti laatimaan 
yhdistyksen pöytäkirjat ja olemme jakaneet työn keskenämme 
siten että allekirjoittanut Lundqvist on laatinut pöytäkirjat johto
kunnan kokouksissa. Niiden suomentaminen ynnä pöytäkirjan 
laatiminen kuukauskokouksissa on ollut hra Pehkosen tehtävänä.

„ Suomen työn suosijat44. Kuukauskokouksessa Maaliskuun 
28 p:nä ehdoitti läkkisepän työmies V. Holmberg keskustelta
vaksi eikö Työväen-yhdistyskin puolestansa voisi jotain tehdä sen 
asian hyväksi jota varten «Suomen työn suosijain Seura11 Hä
meenlinnassa on perustettu. Koska kysymys oli aivan uusi, ei 
kokous luullut voivansa sitä heti keskusteltavakseen ottaa, vaan 
valtuutti johtokunnan valitsemaan viisi-miehisen komitean asiata 
valmistelemaan. Tähän komiteaan valitsi johtokunta kokoukses
saan Huhtikuun 10 p:nä hrat lehtori A. Almberg’in, kuparise- 
pän työmies P. W. Grahn’in, läkkisepän työmies V. Holmberg’in, 
konetehtaan työm. K. Lindroth’in ja räätälimestari O. Olanderen 
sekä varamieheksi satulantekijän työm. A. Lönnroos’in. Komitea 
antoi kuukauskokoukselle Toukok. 23 p:nä seuraavan mietinnön:
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„ Helsingin Työväen-yhdistykselle.

Se komitea, jonka Helsingin Työväen-yhdistys on asettanut 
antamaan mietintöä kotimaisten teollisuustuotteitten menekin edis
tämisestä, saapi täten kunnian, asiata tutkittuansa, siitä esiin
tuoda seuraavan lausunnon.

Jos yleensä kaikkien kansalaisten tulisi lämpimästi harras
taa kotimaisen teollisuutemme kohottamista, tämän kautta kun 
kansamme taloudellisen tilan parantamista melkoisesti edistetään, 
niin sopii tämmöistä harrastusta erittäinkin työväenluokalta odot
taa. Sillä selvää on, että jota enemmän kotimainen teollisuus 
edistyy, jota kukoistavampaan tilaan se pääsee, sitä suurempi 
toive ja varmuuskin on työväellä, joka tämän teollisuuden pal
veluksessa on, saada tarpeeksi työtä ja parempaa palkkaa työs
tään. Jo heidän oma etunsakin käskee siis työväkeä kaikin ta
voin suosimaan kotimaista teollisuutta ja sen tuotteitten leviä
mistä, puhumatta siitä isänmaallisesta velvollisuudesta, joka heillä 
niinkuin kaikilla muillakin kansalaisilla tässä suhteessa on. Var
sin paikallaan on niinmuodoin, että Helsingin Työväen-yhdistyskin 
on tähän tärkeään asiaan huomionsa kääntänyt.

Mitä sitte siihen kysymykseen tulee, millä keinolla koti
maisten teollisuustuotteitten menekkiä olisi paraiten edistettävä, 
niin vastausta siihen ei ole vaikea löytää. Paras ja tehokkain 
keino siihen tietysti on se, että kotimaisen teollisuuden tuotteita 
mahdollisimmin suuressa määrässä ostetaan. Sillä jota enemmän 
niitä kaupaksi käy, sitä enemmän niitä tietysti valmistetaan, sitä 
paremmiksi ja helpommiksi ne tulevat, sitä korkeammalle teolli
suutemme kohoaa. Nykyisissä oloissamme lienee tämä keino sitä 
paitsi ehkä ainoa mahdollinen, joka saattaa kysymykseen tulla, 
jos nimittäin tahtoo jotain todellisia tuloksia puheenalaisessa 
suhteessa aikaan saada.

Mutta yhtä yksinkertaiselta kuin mainittu keino yhdeltä 
puolen näyttääkin, yhtä vaikea se kuitenkin on toiselta puolen 
katsottuna. On kyllä helppo neuvoa: „osta vaan kotimaisia ta
varoita”, mutta kun tätä neuvoa on todenteolla seuraaminen, käy 
asia jo vaikeammaksi. Tunnettu on, että monet ulkomaiset ta
varat — helposti käsitetyistä syistä, joita ei lienee tarvis tässä
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ruveta tarkemmin selittämään — ovat hinnaltaan huokeammat 
ja usein myöskin ulkonäöltään sievemmät, kuin meidän omat koti
maiset. Että ne sen sijaan usein ovat heikompia ja vähemmin 
kestäviä, kuin näraät, on seikka, jota useimmat ostajat eivät tahdo 
huomioon ottaa. Kun tavara vaan on helppohintainen ja sil
mälle näyttää korealta ja komealta, niin sillä hyvä.

Tästä totutusta pahasta tavasta olisivat siis ihmiset saata
vat luopumaan, siinä päätehtävä. Mutta siihen vaaditaan lujaa 
tahtoa ja alttiutta jotain uhrauksia tekemään, siihen vaaditaan 
ennen kaikkea isänmaallista harrastusta ja innostusta.

Tämmöisen harrastuksen herättämiseksi on komitean mie
lestä erityinen, nimenomaan ylempänä mainittua tarkoitusta var
ten perustettu yhdistys tarpeellinen. Komitea luulee näet, että 
yhdyshenki tässä asiassa, niinkuin niin monessa muussakin mei
dän aikakautenamme, voi aikaan saada sitä, mitä muutamille yksi
tyisille, olkootpa kuinkakin innostuneita, jos he kukin itsekseen 
toimivat, aina käy vaikeaksi, milfei mahdottomaksi. ”Yhdisty
nein voimin11! olkoon siis tuunussana kotimaisen teollisuuden suo
jelemisen ja edistämisen asiassa, samoin kuin muissakin isän
maallisissa yrityksissä.

Tämmöinen yhdistys onkin jo olemassa. Hämeenlinnassa 
on, hallituksen luvalla, perustettu ,,Suomen työn suosijain seura“, 
jonka tarkoituksena on „saada kotimaista työtä ja sen tuotteita 
käytäntöön niin paljon kuin mahdollista on“. Millä tavoin se 
tätä tarkoitustaan koettaa saavuttaa ja mitenkä se muuten aikoo 
itsensä järjestää, nähdään sen säännöistä, jotka komitea tähän 
lausuntoonsa on liittänyt. Komitean mielestä ovat nämät sään
nöt, joita se on ottanut tarkastaakseen, varsin hyvin laaditut, 
eikä sillä puolestaan ole ollut mitään niitä vastaan muistuttamista.

Komitea saa sen vuoksi kunnian ehdottaa:
l:ksi: että Helsingin Työväen-yhdistyksen jäsenet miehissä

rupeisivat „Suomen työn suosijain seuran11 jäseniksi;
2:ksi: että Helsingin Työväen-yhdistys täkäläiselle Käsityö- 

ja Tehdasyhdistykselle lähetettävässä kiertokirjeessä kehoittaisi 
näittenkin jäseniä mainittuun seuraan liittymään;

3:ksi: että yhdistyksen jäsenet koettaisivat saada niin pal
jon kuin suinkin yhdistyksen ulkopuolellakin seisovia henkilöitä,
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etupäässä työväen- mutta myöskin muihin kansanluokkiin kuulu
via, sanottuun seuraan yhtymään: sekä

4:ksi: että Helsingin Työväen-yhdistys puheenjohtajansa 
kautta, joka olisi yhdeksi seuran asiamieheksi täällä pääkaupun
gissa valittava, ryhtyisi kirjeenvaihtoon ,,Suomen työn suosijain 
seuran'1 Toimikunnan kanssa Hämeenlinnassa, pyytäen siltä tar
kempia tietoja niitten toimenpiteitten laadusta, joihin Seuran 
tarkoitusperän saavuttamiseksi olisi ryhdyttävä.“

Tämän johdosta ilmoitti tehtailija V. v. Wright ei voivansa 
vastaanottaa hänelle ehdoiteltua asiamiehentointa ja chdoitti sa
malla että komitean mietintö lähetettäisiin mainitun seuran toi
mikunnalle Hämeenlinnaan jotta se saisi lausua ajatuksensa mie
tinnössä tehdyistä ehdoituksista, sekä että asia muutoin jätettäi
siin johtokunnan käsiteltäväksi. Kokous hyväksyikin nämä eh- 
doitukset. Johtokunnan kokouksessa Kesäk. 28 p:nä luettiin 
puheenaolevan seuran toimikunnalta tullut kirje, jossa pyydettiin 
Työväen-yhdistystä lähettämään jonkun edusmiehekseen Hämeen
linnassa Heinäkuun 2 p:nä pidettävään yleiseen kokoukseen, jossa 
keskustellaan seuran toiminnan järjestämisestä. Johtokunta ei 
kuitenkaan luullut voivansa tätä pyyntöä täyttää. Seuran toimi
kunnalta tuli sittemmin seuraava kirjoitus:

„Helsingin Työväen-yhdistykselle!

Sittekuin täkäläinen Suomen työn suosijain seura on saatu 
lopullisesti järjestetyksi, saatamme vastata Työväen-yhdistyksen 
arvoisaan kirjeesen 18 p:ltä Kesäkuuta. Kun seuran aate ja 
tarkoitus on monelle omassakin seudussamme ollut hämärä, jopa 
siihen määrään, että eräs sanomalehti on noussut sitä julkisesti 
vastustamaankin, olemme sitä iloisemmat, että niin suuri seura 
kun Helsingin Työväen-yhdistys on meidän asiamme heti käsittä
nyt ja ryhtynyt sitä kannattamaan.

Työväen-yhdistyksen asettaman komitean ehdotuksista saam
me yhdistyksen pyynnöstä antaa seuraavan lausunnon:

l:sen kohdan hyväksymme kiitollisuudella.
2:sen kohdan johdosta arvelemme, että asia saa isompaa 

vauhtia, jos Työväen-yhdistys kääntyy kiertokirjeellä siinä mai
nittujen yhdistysten puoleen. Voimme kuitenkin mainita, että
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Suomen työn snosijain Toimikunnan jäsen, tehtailija J. Nissinen, 
ollen puheenjohtajana Helsingin Käsityö- ja Tehdasybdistyksessä, 
on luvannut ottaa asian siellä puheeksi. Myöhemmin, saatuamme 
vastaukset sanomalehtien toimituksille lähetettyyn kiertokirjee- 
semme, aiomme mekin kiertokirjeellä kääntyä myöskin maamme 
työväen- ja käsityö- ja tehdasyhdistyksien puoleen. Teidän kierto
kirjeenne siis ehtisi raivata tietä jälkimäiselle.

3:mas kohta hyväksytään.
5:nnen kohdan johdosta saamme ilmoittaa, että koska Suo

men työn suosijoita näyttää ilmestyvän muissakin pääkaupungin 
yhdistyksissä, olisi edullista, että esim. Työväen-yhdistyksen, 
Käsityö- ja Tehdasyhdistyksen sekä Suomalaisen Sivistysseuran 
valitsemat seuramme asiamiehet rupeisivat yhteyteen keskenään, 
valiten yhteisen pää-asiamiehen Helsinkiä varten, joka olisi pu
heenjohtajana sekä asiamiehistössä että paikkakunnan Suomen 
työn suosijain yhteisissä kokouksissa ja välittäisi kirjevaihtoa 
meidän kanssamme. Siten voisi työ käydä paremmin yhdenmu
kaisesti, eivätkä toisen tai toisen paikkakunnan Suomen työn 
suosijat joutuisi toisistaan tietämättä satunnaiseen turhaan kil
pailuun tai ristiriitaisiin toimiin, vaan aikaa myöten muodostuisi 
luonnollinen työnjako.

Hämeenlinnassa Syyskuun 24 p:nä 1886.
Suomen työn suosijain toimikunnan puolesta:

Arvid Genetz.
O. A. F. Lönnbohm.“

joka luettiin kuukauskokouksessa Lokakuun 31 p:nä, jolloin 
myöskin päätettiin asian käsittelemistä varten pitää yleinen ko
kous, johon yhdistykseen kuulumattomatkin asiaa harrastavat 
kutsuttaisiin osaa ottamaan. Kokous pidettiin Marraskuun 14 
p:nä k:lo 5 j. p. p. laboratorion isossa salissa ja oli siihen saa
punut noin 150—200 henkeä. Pari tuntia vilkkaasti keskustel
tua, johon m. m. kunnallisneuvos Meurman, tehtailijat v. Wright 
ja Nissinen, sanomalehden toimittaja Löfgren sekä lehtori Göös, 
osaa ottivat, hyväksyttiin Työväen-yhdistyksen puheenjohtajan te
kemä ehdoitus:
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„että kokous valitsee komitean, jolle annetaan toimeksi:
a) Suomen työn suosijain seuran sääntöjen 

perustuksella laatia ehdoitus mainitun seuran toi
minnan järjestämiseksi Helsingissä;

b) asettaa esille listoja jäseneksi mainittuun 
seuraan ilmoittaumista varten;

c) kutsua kokoon listoihin nimensä kirjoit
taneet henkilöt keskustelemaan ja päättämään ko
mitean ehdotuksista."

Jäseniksi tähän komiteaan valitttin hrat lehtori K. Göös, 
tehtailija J. Nissinen, arkitehti J. Stenbäck, läkkisepän työmies 
V. Holmberg ja kauppias R. Lång.

Sääntöjen mnutos. Hra H. V. Nordlin’in tekemä ehdoitus, 
että sääntöjen 4 § muutettaisiin siihen suuntaan, että mies ja 
hänen vaimonsa pääsisivät samalla sisäänkirjoitusmaksulla yhdis
tyksen jäseniksi, otettiin keskusteltavaksi johtokunnan kokouk
sessa Toukokuun 6 p:nä ja valittiin hrat K. V. Bergman, Aug. 
Lundqvist ja V. Pettersson sääntöjä tarkastamaan ja niihin 
muutos-ehdoituksia tekemään. Tämä komitea on jo tehtävänsä 
suorittanut, mutta voitanee sen ehdoituksista antaa tarkempia 
tietoja tulevan vuoden kertomuksessa.

Teollisuushallituksen kiertokirje. (Katso 1885 vuod. kert.) 
Komitea, joka asetettiin laatimaan vastaus-ehdoitusta mainitussa 
kiertokirjeessä oleviin kysymyksiin, on antanut yhdistykselle vas- 
taus-ehdoituksensa, jonka yhdistys hyväksyi kuukauskokoukses- 
saan Huhtikuun 26 p:nä. Vastaus, jonka yhdistyksen puheen
johtaja antoi Teollisuushallitukselle Toukokuun 11 p:nä, oli näin 
kuuluva:

Suomen Teollisuushallitukselle.Helsingin Työväen-yhdistyksen vastaus Teollisuushallituksen kiertokirjeesen Heinäkuun 8 p:ltä 1885.
Vaikka Helsingin Työväen-yhdistys, laatiessaan vastauksia 

Teollisuushallituksen kiertokirjeesen, yleensä on asettunut ny
kyistä elinkeinolakia, vuodelta 1879, suosivalle kannalle, ei se
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suinkaan ole tapahtunut sen vuoksi, että työntekijät pitäisivät 
teollisuutemme nykyisen kannan tyydyttävänä. Työväen-yhdistys 
on päinvastoin huomannut maamme teollisuutta koskevissa oloissa 
olevan paljon ja suuria puutteita, vaan nämät eivät yhdistyksen 
mielestä ole seurauksia uudesta elinkeinolaista vaan kauppa- 
alamme ahtaus, yritteliäisyyden ja sen palvelukseen tarvittavan 
huokean pääoman, sekä teollisuuden edistämiseksi työskentelevien 
koulujen puute y. m. y. m., ovat niihin syynä.

Nojautuen näihin yleisiin edellytyksiin on yhdistys tarkan 
tutkimuksen jälkeen päättänyt antaa seuraavan vastauksen:

1, 2 ja 3 kysymys.Mihin perustuu se ajatus, että ammattitaito, sen perästä kun elinkeinovapaus pantiin maassamme toimeen, muka on vähentynyt ja nyt alhaisemmalla kannalla kuin sitä ennen?Jos niin on, että käsityöläiset eivät enään harjota ammattiansa yhtä taitavasti ja samaa asiantuntemista osoittavalla tavalla kuin ammattilaitoksen aikoina, niin missä ammateissa on tämä taidon huononeminen etenkin ollut huomattavana?Mitä valituksia on tähän katsoen yleisön puolelta kuulunut ja tullut yhdistyksen tietoon?
Luulo, että ammattitaito olisi vähentynyt nykyisen elinkei

nokin vaikutuksesta, lienee syntynyt teollisuudenharjoittajain ta
loudellisiin syihin perustavasta yleisestä tyytymättömyydestä va
paaseen elinkeinolakiin, ja syy siihen, että tämä mielipide on 
voittanut niin paljon suosiota, johtuu väärinkäsityksestä. On 
nimittäin arveltu, että ammattitaitavuus ja kykeneväisyys valmis
taa ammatissa ilmaantuvaa monta eri työtä, merkitsisivät yhtä. 
Vaan niin ei ole laita. Ammattitaidolla olisi paremmin ymmär
rettävä työntekijän kykyä taitavasti valmistaa isomman tahi vä
hemmän osan ammattiinsa kuuluvaa hienompaa tai yksinkertai
sempaa ja huokeampaa tavaraa. Koska teollisuuden alalla vie
läkin kyetään valmistamaan hyvää ja kuluttajain tarpeita tyydyt
tävää tavaraa, niin lausuu Työväen-yhdistys siis:

а) että luulo ammattitaidon yleisestä huonontumisesta on 
kaikkia päteviä perusteita vailla, sillä

б) taantumista huomataan ainoastaan joissakuissa erityisissä 
ammateissa, jonka tähden myöskään
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c) mitään oikeutetuksi todistettuja valituksia yleisön puo
lelta ei ole tullut yhdistyksen tiedoksi.

4 kysymys:Onko tapahtunut, että valitukset kelvottomasta työstäjä pilalle menneestä teoksesta sekä sen kautta tulleesta vahingosta ja tappiosta" (Elinkeinolaki 46 §) ovat aikaansaattaneet oikeudenkäyntiä? Voidaanko sanoa, missä ja milloin semmoista on tapahtunut ja mikä päätökseksi on tullut.
„ Valitukset kelvottomasta työstä ja pilalle menneestä teok

sesta, sekä sen kautta tulleesta vahingosta ja tappiosta14 eivät, aina
kaan yhdistyksen tieten, ole täällä aikaansaatianeet oikeudenkäyntiä.

5 ja 6 kysymys:Onko syytä yleensä pitää työntuotetta, joka osottaa vähempää ammattitaitoa, hutiloimisena tai petollisena työnä? Eikö sen ala-arvoisuus useimmiten johdu siitä, että huokeampia aineita on käytetty, että muotoa ja pintaa on vähemmän muokattu, joten on saatu yksinkertaisempi (halvempi) tuote (niin kutsuttu toisen luokan tavara) joka on aiottu yksinkertaisempia (jokapäiväisempiä) tarpeita ja vä- hempivaraisia ostajia varten?Voipiko tämä alemmanlaatuinen työ, jolla on omat erityiset tarkoitusperänsä ja ostajansa, todella tehdä haittaa sille täydellisem- mälle työlle, joka on isompain, taitavammalla työväellä varustettuni työhuonetten aikaansaatava ?
Vastaukseksi näihin lausuttiin:
1) että vähempää ammattitaitoa osoittavaa tuotetta, jota 

valmistetaan halvemmista raaka-aineista, vaikka se tosin kilpailee 
kallisarvoisemman l:sen luokan tavaran kanssa, koska varak
kaammatkin sitä ostavat, ei yleensä voi sanoa „hutiloimiseksi“, 
„petolliseksi“ työksi, tai ,,ala-arvoiseksi“, jos tavara vaan muu
ten on täysin tarkoitustansa vastaavaa ja sen yksinkertaisempaa, 
jokapäiväisempää laatua ei pintaa koristelemalla tai muulla tavoin 
peitellä ja koeteta sillä tavoin kohottaa sen todellista arvoa suu
remmaksi.

2) että 2:seu luokan teollisuustuotteisin useinkin käytetään 
halvempaa raaka-ainetta, eikä valmiita teoksia kuitenkaan voida 
sanoa ala-arvoisiksi.

3) että halpa-arvoisempi 2:sen luokan tavara kyllä kil
pailee kallisarvoisemman l:sen luokan tavaran kanssa, koska os-

4



50

tajat, joilla kyllä olisi varaa ostaa parasta tavaraa, useinkin tyy
tyvät halvempiarvoiseen, koska sellaista on saatavissa; niin hyvin 
tekijöille kuin ostajillekin on toisen luokan tavaran oleminen 
kaupassa välttämättömän tarpeellinen, sillä eihän vähemmän tai
tavaakaan työmiestä voi kieltää rehellisellä työllä itseään ja 
omaisiaan elättämästä ja sitäpaitsi täyttää hänen valmistamansa 
yksinkertaisempi tuote kansan enemmistön tarpeet tavaroilla, joita 
vähempi-varainen ei voisi itselleen hankkia, jos ainoastaan kal
liita l:sen luokan tavaroita valmistettaisiin.

7 kysymys:Jos on tosi että „työ ja ajan hyödyllinen käyttäminen ovat korvaamattomana terveyttä tuottavana voimana ihmiselle annetut1', niin eikö silloin olisi ihmisyytä vastaan sotivaa, jos rangaistusvan- gilta kiellettäisiin pääsy tämän terveyslähteen luo tahi eikö se olisi ainakin yhtä kohtuutonta, kuin jos häneltä riistettäisiin kaikki henkinen virkistys? Saattaako hänen tekemänsä ja kaupaksi tarjottu käsityö, jos sille pannaan kohtuullinen hinta, todellakin synnyttää mitään vapaalle työlle vaarallista kilpailua?
Yhdistys ei millään muotoa tahdo kieltää rangaistusvan- 

geilta tilaisuutta työhöD, vaan katsoo, että vankilain teollisuus- 
liike nykyään masentavasti koskee vapaata työtä, jonkatähden 
yhdistys Teollisuushallitukselle esittelee, että annettaisi asiaa- 
ymmärtäville henkilöille toimeksi tarkasti tutkia, eikö voitaisi 
ryhtyä toimiin epäkohtien poistamiseksi.

8 ja 9 kysymys:Koska hyvinkin yleisesti valitetaan oppipoikain ja kisällien taipumattomuutta hyväkseen käyttämään opetusta heidän kehitty- mistään varten perustetuissa kouluissa, niin kysytään: Ovatko heidän isäntänsä kylliksi toden perästä koettaneet saada heitä ahkerasti käymään koulussa? Eikö olisi syytä sakon uhalla velvottaa mestareita ja isäntiä niin järjestämään työtunteja työhuoneessa, ettfei koulunkäynti työhuone- eli n. k. firaabelityön kautta kärsisi haittaa tahi vaikeutuisi?Eikö toisaalta taas kävisi säätäminen, että oppipoikaa, joka ei ota varoituksista parantuakseen, vaan huolimattomuudesta tai laiskuudesta laiminlyö koulunkäyntinsä, pidettäisiin ja kohdeltaisiin irtolaisena, tahi että samaa tarkotusta varten käytettäisiin muita tehokkaita keinoja.
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Koska epäilemätöntä on, että suuri osa oppipojista ja 
nuoremmista työmiehistä, arvaamattomaksi vahingoksi omalle 
vaurastumiselleen ja teollisuuden edistymiselle, haluttomuuden, 
laiskuuden ja muiden syiden tähden laiminlyövät koulunkäyntinsä, 
eivätkä nuhteesta väliä pidä, tahtoisi Työväen-yhdistys Teollisuus- 
hallituksen mietittäväksi esitellä määräyksiä seuraavaan suuntaan:

1) Jokaisen kaupungissa työskentelevän työläisen, joka ei 
ole täyttänyt 21 vuotta, on, ellei hän todistuksella alemmasta 
tahi ylemmästä käsityökoulusta voi todistaa omistavansa Däissä 
oppilaitoksissa saatavaa tietoa, asetuksen mukaan 26 päivältä 
Marraskuuta 1885, käytävä jommassakummassa näistä kouluista.

2) Työnantajan on sakon uhalla, joka voimassa olevassa 
elinkeinolaissa säädetään, järjestäminen työnsä siten, että työ
läisten koulunkäyminen ei tule estetyksi. Koulumaksut maksaa 
työnantaja.

3) Ennen Tammi-, Touko- ja Syyskuun kolmannen päivän 
loppua on kaikkein työnantajain, luetteloilla, joita yleisten am
mattiyhdistysten valtuutetut, joina pitäisi olla työläisiä ja työn
antajia, ovat tarkastaneet, annettava tieto koulunjohtokunnalle 
kunkin luonna olevista työläisistä ja oppipojista, joiden on kou
lua käytävä.

4) Se, joka laillisetta syyttä laiminlyö koulunkäyntinsä, 
maksakoon sakkoa kolmesta ensi kerrasta markan kerraltaan ja 
sitten samaten joka kerralta, ellei hän varoituksesta ota vaaria, 
kolmannen osan viikkopalkastaan.

5) Koulunjohtokunta antaa kuukausittain työnantajille tie
don heidän oppilastensa tahi työläistensä maksettaviksi langen
neista sakoista, jotka sitte työnantaja vähentää sakkoon tuomitun 
palkasta ja 8 päivän kuluessa toimittaa koulunjohtokunnalle.

6) Sakot lankeavat koulujen palkinto- ja stipendiorahastoon.
7) Jos työnantaja ei noudata 2:ssa ja 3:ssa pykälässä 

säädetyitä määräyksiä, maksakoon sakkoa: ensikerralla 5 ja 
seuraaviila kerroilla 10 markkaa.

10 ja 11 kysymys:Eikö olisi syytä säätää, ettei kukaan pääsisi kisälliksi, joka ei ole käynyt alemman käsityökoulun läpi, ei kukaan mestariksi
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Arvellen yhdeksi pääsyyksi siihen, että nykyaikaan niin 

vähäinen luku kisälli- ja mestarikirjoja annetaan, olevan sen, 
että ammattinäytteen suorittaminen ei tuota sellaisia takeita 
siitä ammattitaidosta, jota työnantaja ja yleisö voi vaatia näytteen 
suorittaneelta ammattimieheltä, että hänellä olisi mitään etu
oikeuksin sen rinnalla, joka ei ole ammattinäytettä suorittanut, 
ehdottaa Työväen-yhdistys sen vuoksi:

a) että kukaan ci pääsisi kisälliksi, joka ei ole läpikäynyt 
alempaa käsityökoulua, eikä kukaan mestariksi, ellei hänellä 
olisi korkeamman käsityökoulun oppijaksoa vastaavat tiedot;

h) että amir.attinäytteet ehdottomasti olisivat kahden samaan 
ammattiin kuuluvan miehen tarkastettavat ja arvosteltavat;

c) että näitten arvostelumiesten lausunto tehtäisiin kirjalli
sesti ja jätettäisiin ammattiyhdistyksen valtuutetuille, jotta ne 
sitten siihen sekä itse työkappaleesen ja koulutodistukseen arvo
sanansa perustaisivat;

d) että yllämaituista arvostelijamiehistä, jotka ammatti
yhdistyksen valtuuskunta määrää, toisen tulisi olla työnantaja, 
toisen työntekijä, sekä

e) että ammattinäytteen suorittaminen tapahtuisi samojen 
perusteiden mukaan koko maassa; sen vuoksi olisi valiokunta 
asianymmärtäviä miehiä, osaksi työntekijöitä, osaksi työnantajia, 
asettava tekemään ehdotusta säänöiksi, joita tässä kohdin nouda
tettaisiin.

12 kysymys:Kuinka monta mestari- ja kisällikirjaa on paikkakunnalla annettu kutakin käsityölajia kohti, etenkin viidenvuoden aikakausina ennen ja jälkeen vuotta 1880? Missä käsitöissä on vähennys tässä kohdin ollut huomattavin?
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Koska yhdistykseltä puuttui tämän kysymyksen vastaamiseen 
tarvittavia tietoja, jätettiin se vastaamatta.

13 kysymys:Olisiko kohtuullista, että henkilö, joka on hankkinut taitoa ammatissaan ja nauttii lukuisain ostajain luottamusta ei saisi käyttää palkatuita työmiehiä tahi ottaa oppilaisia sentähden, että hän ei ole suorittanut mestarikoetta?
Koska tämä kysymyksessä oleva seikka, että henkilö, joka 

on voittanut lukuisain ostajain suosion, voisi menettää säätylakiin 
perustuvan oikeutensa käyttää palkatuita työmiehiä, on väki
valtaista oikeuden sortamista, katsoo Työväen-yhdistys sen olevan 
hyvin surkuteltavaa, jos tämä kysymys joutuisi hallitusvallan 
keskustelun alaiseksi, jonka tähden yhdistys lausuu sen toivomuk
sen: että kaikki teollisuudenharjoittajat, huolimatta siitä, ovatko 
he suorittaneet mestarikoetta vai ei, ehdottomasti saisivat pitää 
laillisesti hankkimat oikeutensa, joihin myöskin kuuluu työmiesten 
ja oppipoikain pitäminen.

11 kysymys:Voipiko elinkeinonharjottaja, joka on ammatissaan taitamaton, todella niin vetää oppilaisia puoleensa, että hänen kykenemättömyytensä antamaan niille oikeata ammattitaitoa voisi haitallisesti vaikuttaa ammattitaitoon yleensä tahi laajemmalla alalla? Eikö ole otaksuttava, että useimmat, jotka johonkin käsityöhön antautuvat, sekä luonnon halusta, että oman etunsa tähden pyrkivät ammatissaan saavuttamaan niin täydellistä kehitystä kuin suinkin voivat, joka näyttää helpoimmin tapahtuvan kunnollisten päällysmiesten johdannolla kelvollisissa työhuoneissa?
Jos paikkaa hakevilla nuorukaisilla ja heidän holhoojillaan 

olisi tilaisuus vapaasti valita kelle he tahtovat uskoa oman 
tahi holhokkiensa kasvatuksen, niin on sangen luultavaa, että 
elinkeinonharjoittajat, jotka ovat siinä määrässä kykenemättömät 
ammatissaan, että heidän opetuksensa haitallisesti vaikuttaa 
ammattitaitoon, melkeen kokonaan tulisivat olemaan oppilaitta; 
vaan koska, niinkuin asianlaita todellisuudessa on, teollisuuden 
alalle antauvat nuorukaiset useasti, ehkäpä useimmissa tapauk
sissa, taloudellisista syistä ovat pakoitetut menemään vähemmin
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kelvollisten teollisundenharjoittajain palvelukseen, koska työtä 
muilla ei ole, niin ei ainakaan nykyään voitane välttää:

että monella taholla ilmaantuva taitamattomuus elinkeinon
harjoittajissa haitallisesti vaikuttaa ammattitaidon edistymiseen.

15 kysymys:Eikö oma etu aina kehota työhuoneen johtajana pitämään taitavia ja luotettavia työmestareita ? Tai-vitseeko sellaista lain kautta määrätä?
Luonnollista on, että oma etu kyllä kehoittaa teollisuuden- 

harjoittajia työnjohtajiksi ottamaan niin taitavia ja luotettavia 
henkilöitä kuin suinkin sillä palkalla saapi, minkä he liikkeen 
tuloihin katsoen voivat maksaa. Lainmääräykset olisivat sen- 
tähden tässä tarpeettomat, vieläpä pienelle teollisuudelle rasitta- 
vatkin, voimatta kuitenkaan parantaa käsityön tai suurteollisuu
den tuotteita. Suurien tehdasten ja pääomain omistajien olisi 
verrattain helppoa hankkia tarpeellisilla todistuksilla varustettuja, 
ammatissaan taitavia työnjohtajia, mutta monelle käsityöläiselle, 
jolla ei ole mestarikokeen suorittamiseen tarpeellisia teoretisia 
ja käytännöllisiä tietoja, vaan joka on alkanut vähästä, esim. 
itsekseentyöskenteliästä, joilta elinkeino-oikeutta lain nojalla ei 
voida, eikä koskaan saisikaan kieltää, tekisi se apulaisen kanssa 
työskentelemisen ja siten myöskin liikkeen laventamisen vallan 
mahdottomaksi. Työväen-yhdistys luulee aivan varmaksi, että 
moni ammatinharjoittaja ja työnjohtaja, vaikka ei ole suorittanut 
eikä voikkaan mestarikoetta suorittaa, kuitenkin kykenee parem
min liikettä johtamaan, kuin usea mestarikokeen suorittanut, 
jonkatähden:

kaikki lainmääräykset työnjohtajan kykeneväisyydestä näyt
tävät epäkäytöllisiltä.

16 kysymys:Eikö useimmiten tapahdu, että hoitomies, joka panee alaikäisen käsityön oppiin, hänelle etsii mestarin ja työhuoneen, jossa varmaan tietää hänen saavan „hoitoa, opetusta ja säällistä kohtelua" (E. L. 23 §)?
Yhdistys ei ole voinut olla huomaamatta niitä vaikeuksia, 

joita hyvien oppipaikkojen hankkiminen tuottaa, vaikka löytyykin
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tarkoituksen mukainen lainsääntö puolivuotisesta koetusajasta. 
Usein lausuttuun valitukseen oppipoikien vaillinaisesta kehityksestä 
lienee yksi pääsyistä oppilasten puutteellisessa hoidossa, ja nämät 
epäkohdat eivät tullene poistetuiksi ennenkuin erityinen, oppi
poikien kasvatuksen järjestämistä maassamme valvova yhdistys 
saadaan toimeen. Sen vuoksi on Työväen-yhdistys yhtynyt seu- 
raavaan lausuntoon:

Voidaan otaksua aivan varmaksi, että holhojat kyllä koet
tavat saada holhottavillensa semmoisia oppipaikkoja, joissa op
pilaat saavat „hoitoa, opetusta ja säällistä kohtelua4*, mutta 
siinä on suuria vaikeuksia, ja varsinkin sellaisten nuorukaisten, 
joilla ei ole omaisia läheisyydessään, jotka heitä neuvoillaan 
auttaisivat, on vaikea päästä eteenpäin. Valitukset oppilasten 
puuttuvaisesta kehityksestä ja hoidosta eivät lopu, ennenkuin 
erityinen yhdistys oppilasten kehittämistä varten saadaan aikaan 
maassamme. Työväen-yhdistys pyytää, että Teollisuushallitus 
asianymmärtävän miehen kautta hankkisi tietoja tämmöisistä 
laitoksista ulkomailla, varsinkin Tanskassa, jossa ne ovat toimi
neet suurella menestyksellä, ja sitte koettaisi halustuttaa Suomen 
teollisuudenharjoittajia näihin pyrintöihin.

17 kysymys:Voidaanko millään tavalla todistaa, että oppilaiset nykyaikana enemmän kuin ennen pyrkivät rikkomaan oppiajasta tehtyjä sopimuksia ja luopumaan mestareistaan, ennenkun ovat täysin oppineita?
Vaikka Työväen-yhdistys ei voi numeroilla todistaa, että 

oppipojat nykyaikaan enemmän kuin ennen rikkoisivat tehtyjä 
välipuheita, luulee yhdistys kuitenkin voitavan otaksua, että 
nii on laita.

18 kysymys:Onko nykyaikana harvemmilla työmiehillä asunto ja ruoka työnantajilta kuin ennen vuotta 1880? Ovatko aikaiset avioliitot syynä siihen, että työmies keskeyttää oppiaikansa ja rupeaa tekemään työtä omin päinsä tahi perustaa oman työhuoneen?
Nykyaikaan on harvemmilla työmiehillä asunto ja ruoka 

työnantajan luona kuin ennen vuotta 1880, syystä, että työmies
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haluaa itse pitää huolen asunnostaan ja ruuastaan, voidakseen, 
jos mahdollista, saada enemmän varoja muihin tarpeisinsa ja 
saadakseen rajoittuneemman työ-ajan ja että työnantajainkin on 
ollut vaikea hankkia asuntoa ja ruokaa työmiehillensä.

Aikaiset avioliitot eivät ole syynä siihen, että työmies 
perustaa oman työhuoneen, tahi rupeaa tekemään työtä omin 
päinsä, vaan tekee hän sen itsenäisyyden halusta ja toivossa 
siten saavansa suuremman palkan työstänsä.

19 kysymys:Onko viimeisten kymmenen vuoden kuluessa milloinkaan tapahtunut, että paikkakunnassa on ollut tarpeelisen työvoiman puute tahi että toisella erää työmiehiltä on puuttunut työtä? Milloin ja kuinka kauan sekä mistä syystä on semmoisia oloja ollut olemassa?
Viimeisten 10 vuoden kuluessa ei ole ollut työvoimain 

puutetta, mutta aika ajoin ja monessa ammatissa parhaana työn- 
aikanakin on ollut hyvinkin tuntuva työnpuute ja on siihen 
syynä: 1) maaseuduilta ja muista maista tullut työväen paljous; 
2) alhainen Wenäjän kurssi ja valmiille ulkomaiselle teollisuus
tuotteelle säädetty alhainen tulli, jotka helpoittavat ulkomaisen 
tavaran maahan tuontia; 3) vankeuslaitoksissa tehtyjen tavarain 
huokea hinta, sekä 4) juutalaisille myönnetty oikeus harjoittaa 
ammattia ja kaupustella tavaroitansa.

20 kysymys:Mitä etua tai kunnianosotusta tulisi antaa niille käsityöläisille, jotka ovat kunnostaneet itseänsä sivistyksen, etevän työtaidon ja rehellisen elämän ja toiminnan puolesta, niin ett’ei sen tarvitsisi tapahtua elinkeinovapauden haitaksi?
Koska tarkoitus «eduilla ja kunnianosoituksilla" eteville 

teollisuudenharjoittajille lienee kiihoittaa heitä uusiin ponnistuk
siin yleishyödyllisissä pyrinnöissä, ehdottaa Työväen-yhdistys;

että hallitus, antaessaan matkarahoja, etusiassa ottaisi huo
mioon ne henkilöt «jotka ovat kunnostaneet itseään sivistyksen, 
etevän työtaidon ja rehellisen elämän ja toiminnan puolesta".

21 kysymys:Mikäli ovat kunn. Ammattiyhdistykset tahtoneet ja kyenneet pitämään silmällä sen noudattamista, mitä Elinkeinolain 4 luvussa ja
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Ammattiyhdistysten toiminta siihen suuntaan kuin voimassa

olevan Elinkeinolain 4 luku säätää ei yhdistyksen mielestä lä
heskään vastaa niitä vaatimuksia, joita niiltä on vaadittu, koska 
ne ovat tehneet vallan vähän työnantajien ja työläisten välisen 
suhteen järjestämiseksi, jotka suhteet meidänkin maassa antavat 
aihetta useihin toivomuksiin. Antaakseen enemmän eloa ammatti
yhdistyksen valtuuskunta-laitoksiin ja siten antaakseen niille suu
rempaa arvoa ja luottamusta sekä työntekijäin että työnantajain 
kesken, ja tehdäkseen niitten edut enemmän yhteiseksi, tahtoi 
Työväen-yhdistys ehdottaa:

a) että toinen puoli Käsityö- ja Tehdasyhdistysten valtuu
tetuista valittaisiin työmiesten seasta ja olisivat työmiesten va
littavat.

b) että Käsityö-ja Tehdasyhdistysten täten työnantajista ja 
työläisistä muodostettu valtuuskunta, jolla olisi nimenä teollisuus- 
valtuutetut, saisi päättää kaikista nykyisten ammattiyhdistysten 
sekä vakinaisten että lisävaltuusmiesten käsiteltävinä olevista 
asioista, jotavastoin ainoastaan ammattiyhdistyksen valitsemat 
valtuutetut vasfedeskin päättäisivät kassan hoitoon kuuluvista 
asioista.

22 kysymys:Eiköhän tuohon valituksen alaiseen hyväin työntekijän puut- teesen Suomessa helpoimmin anna selitystä se seikka, että suomalaista työmiestä kysytään Venäjällä ja että hän siellä aina saa edullista työnansiota?
Työväen-yhdistys arvelee, että suomalaisten työmiesten Ve

näjälle muuttaminen ei lainkaan ole vähentänyt taitavien työ
miesten lukumäärää Suomessa, koska:

a) taitavalle työraiehelle ei nykyään ole yleensä ollut tar
jona suurempia etuja Venäjällä kuin Suomessakaan, jonkatähden 
ainoastaan harvat heistä sinne menevät;

b) nuoremmat ja yleensä vähemmän taitavat työmiehet, 
jotka täältä matkustavat Venäjälle, ovat siellä tilaisuudessa edis
tymään ammatissaan ja siten kotimaahan takaisin palattuaan 
enentävät taitavien työmiesten lukumäärää.

«
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23 kysymys:Voipiko maassa semmoisessa, jossa jokainen kansalainen lainsääntöjen nojalla on oikeutetta kykynsä mukaan hyväksensä käyttämään työvoimaansa ja taitoansa, syntyä kysymystä sopimattomasta kilpailusta samaa ammattia harjoittavain tuottajain kesken'? Eikö ole edullisempaa työntekijälle ja koko maallemme, että kuluttaja vapaasti saa ostaa tavaransa mistä tahtoo kuin jos hänen täytyisi tar- vettensa täyttämiseksi kääntyä harvalukuisten, porvari-oikeuden saaneiden mestarien puoleen?
Työnantajain vaatimukset vapaan elinkeino-oikeuden ja siitä 

syntyneen kilpailun rajoittamiseksi ovat aivan luonnolliset, var
sinkin nykyisinä huonoina aikoina, jolloin teollisuutemme on monta 
kovaa kokenut. Mutta työntekijäin edut, jos asiaa suuremmalta 
kaunalta katsotaan, eivät tässä kohden ole samat kuin työn
antajain.

Työnantajalle on eduksi se, että hänellä on niin pieni 
lukumäärä kilpailijoita kuin mahdollista, koska hän silloin voi 
pitää kalliimman hinnan tavaroillensa, tarvitsematta korottaa työ- 
miestensä palkkoja, koska näiden on vaikea muualta saada työtä. 
Asiain näin ollen valmistetaan tavaroita vähemmän kuin useam- 
paiu teettäjäin kilpaillessa markkinoilla ja tavaran hinta pysyy, 
kuten sanottu, kalliina; vaan seurauksena tästä on se, että vä
hempi määrä tavaroita tulee myydyksi kuin jos hinta olisi huo
keampi, niin että vähempivarainenkin ilman vaikeuksia voisi tyy
dyttää tarpeensa. — Ja koska menekki on pienempi, on siitä 
riippuva valmistuskin vähäisempi, jonka tähden työntekijöitäkin 
tarvitaan vähemmän, Niillä harvoilla, jotka työtä saavat, voipi 
olla hyvä palkka, mutta heidän työttömät toverinsa eivät ansaitse 
vähääkään. Mikä on silloin luonnollisempaa, kuin että he ovat 
pakoitetut tarjoomaau työtänsä huokeammasta hinnasta kuin hei
dän työssä olevat toverinsa, joiden palkat, koska työvoimaa on 
yllin kyllin, johdonmukaisesti pienenevät. Että tämmöisistä 
oloista ei ole mitään hyötyä työntekijöille enemmän kuin suurelle 
kuluttavalle yleisöllekään, lienee selvää,

Erittäinkin niissä ammateissa, joiden teoksilla on suuri ja 
tasainen menekki, voivat kyllä työnantajat rajoitetun kilpailun 
vallitessa helpommin kuin muulloin koota suuria rikkauksia, mutta 
siitä ei työntekijälle ole hyötyä, sillä osa näistä rikkauksista
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olisi voinut joutua työntekijäin hyödyksi, jos työnteettäjäin voitto 
olisi ollut pienempi.

Työväen-yhdistys arvelee siis, että valituksiin sopimatto
masta kilpailusta yhtä-oikeutettujen kansalaisten kesken, yleisen 
edun kannalta katsoen, ei ole syytä.

2i kysymys:Onko konetyön huomattu vaikuttaneen haitallisesti käsityötaitoon tahi tehdasten ylipäätään käsityölaitoksiin ja missä suhteissa?
Jos „käsityötaidolla“ tarkoitetaan kykyä valmistamaan kaik

kia eli suuren määrän niitä erilaisia töitä, joita samassa am
matissa valmistetaan, on tämä taitavuus epäilemättä m. m. myös
kin konetyön vaikutuksesta tullut päivä päivältä harvinaisem
maksi, koska:

a) sekä työmiehet että työnantajat koettavat saada työn
jakoa niin paljon kuin mahdollista käytäntöön ja samalla vastus
tavat entisissä vähemmin kehittyneissä oloissa tavallista ja sen 
ajan vaatimuksia vastaavaa yleistä ammattitaitavuutta, ja koska

b) ne työmiehet, jotka harjoittavat jotakin erityistä am- 
mattihaaraa, saavuttavat siinä paljoa suuremman taitavuuden kuin 
ne, jotka ammattinsa kaikkia osia opettelevat, jonka tähden heille 
kaikissa suuremmissa työhuoneissa annetaan etusija; seurauksena 
tästä on se, että viimeksi mainitutkin yhä enemmän alkavat har
joitella jotakin erityistä ammattihaaraa.

Jos taasen »käsityötaidolla11 tarkoitetaan työmiehen kyke- 
neväisyyttä valmistamaan harjoittamaansa ammatinhaaraan kuulu- 
vata teosta, niin varma on, että konetyön kehittyminen on hyö
dyllisesti vaikuttanut taitavuuteen, sillä konetyö ja tehdasteolli
suus yleensä ovat aikaansaaneet työnjaon, jonka hyvästä vaiku
tuksesta teollisuustuotteisin jo ylempänä mainittiin.

25 kysymys:Olisiko hyödyllistä että pienemmässä teollisuudessa käsityötä niin paljo kuin mahdollista tukisi konetyö, s. o. koneet ja tähän teollisuuteen sovitettu koneellinen liikevoima?
Työväen-yhdistys pitää aivan välttämättömänä, että käsi

työtä myöskin pienemmässä teollisuudessa niin paljon kuin mah
dollista tukee konetyö, koska se tekee mahdolliseksi senlaisten
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kin tavarain valmistamisen, joita nyt, kun koneita ei käytetä, 
osaksi tilataan suurteollisuuden harjoittajilta ja osaksi, suureksi 
vahingoksi kotimaiselle teollisuudelle ja sen työmiehille, sekä siten 
koko maalle, suurissa määrin tuotetaan ulkomailta.

26 kysymys:Kuinka monta vieraasen kansallisuuteen kuuluvaa käsityöläistä (mestaria, kisälliä ja oppilaista) on paikkakunnassa, mitä käsitöitä he tekevät ja mistä maista ovat kotoisin? Käyttävätkö he työkoneita enemmän kuin kotimaiset käsityöläiset? Onko heidän teoksillaan suurempi menekki kuin kotimaisten työntekijäin teoksilla ja, jos niin on, mistä pyistä?
Helsingissä asuvien vieraasen kansallisuuteen kuuluvien 

käsityöläisten lukua ja missä määrässä ne käyttävät työkoneita 
enemmän kuin kotimaiset käsityöläiset ei Työväen-yhdistys arvel
lut tarvitsevansa tutkia, koska nämät ilmoitukset, joiden tulee 
perustua melkoisia kustannuksia vaativiin tutkimuksiin, helpom
min saadaan Käsityö- ja Tehdasyhdistykseltä.

Vastaukseksi kysymyksen loppu-osaan lausuttiin:
Täällä asuvien vieraasen kansallisuuteen kuuluvien käsityö

läisten teoksilla ei ole suurempaa menekkiä, kuin kotimaisten 
työntekijäin teoksillakaan.

Syy siihen on se, että kysymyksessä olevat käsityöläiset 
eivät yleensä ole etevämmät ammatissaan, kuin paikkakunnan 
omatkaan teollisuudenharjoittajat. Vaan jos asianlaita olisikin 
niin, niin arvelee yhdistys, ett’ei minkäänlaisia esteitä ulkomaa
laisten tänne asettumiseen olisi tehtävä, koska tämä epäilemättä 
voisi teollisuudestamme sulkea pois voimia, joita se hyvin tar
vitsee. Jos vertaamme toisiinsa ulkomaalaisia ja kotimaisia teolli
suuden tuotteita, huomaamme selvästi, että meillä vielä on san
gen paljon ulkomaalta opittavaa, ja niinkauan kuin näin on, 
teemme viisaasti, jos emme estä ulkomaalaisia harjoittamasta lii
kettä Suomessa.

27 kysymys:Minkä maiden teokset synnyttävät etupäässä rasittavaa kilpailua kotimaisilla markkinoilla? Mikä on syynä, että ulkomaalaisia tavaroita usein ostetaan enemmin kuin kotimaisia? Minkä ammattien on vaikein kilpailla ulkomaalaisten tuontitavaroin kanssa?
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Ne maat joiden teokset etupäässä synnyttävät rasittavaa 
kilpailua ovat seuraavat:

Venäjä, josta v. 1882 tuotiin Suomeen tavaroita 71,740,951 
markan arvosta, pääasiallisesti huonekaluja ja muita nikkariteok- 
sia, nahkateoksia, pienempiä metalliteoksia, leikkikaluja j. n. e. 
— Saksa, josta v. 1882 tuotiin 42,638,121 markan arvosta mo
nenmoisia hienompia puuteoksia, vaatteita, nahkoja, metalli- ja 
ylellisyystavaroita, leikkikaluja y. m. — Englanti, josta v. 1882 
tuotiin 15,950,318 markan arvosta: rautateoksia, koneita, kan
kaita, keitto-astioita; sekä Ruotsi ja Norja, josta v. 1882 tuotiin 
Suomeen 13,742,095 markan arvosta: metalliteoksia, meijerias- 
tioita, leikkikaluja y. m.

Syy siihen, että ulkomaalaisia tavaroita usein ostetaan enem
min kuin kotimaisia on se, että yleisö on tottunut pitämään ulko
maalaista tavaraa parempana kuin kotimaista; — että kotimainen 
tavara tavallisesti on hiukan, jos kohta ei tuntuvastikaan kalliim
paa kuin ulkomaalainen, jolla sitäpaitsi useinkin on somempi 
ulkomuoto.

28 ja 29 kysymys:Ovatko raaka-aineista ja valmistuskaluista tätä nykyä menevät tullimäärät niin asetetut, että oikea suhde on olemassa näiden määräin ja valmistettuin tavarain tuontitullin välillä?Minkälainen tulisi ulkomaan teosten tuontitullin ja niiden myy- mähinnan välin olla, jos mieli saada kotimaisen työn millään menestyksellä kilpailemaan ulkomaan työn kanssa?
Tarvittavain todisteiden puuttuessa voidaksensa laveammin 

käsitellä tullikysymyksiä, ehdoittaa Työväenyhdistys:
a) että tullimaksot raaka-aineista asetettaisiin niin alhai

siksi kuin mahdollista, ja että ne, missä käy päinsä, kokonaan 
poistettaisiin;

b) että Teollisuushallitus ottaisi kysymykset kohtuullisesta 
tullisuojeluksesta sisämaiselle teollisuudelle niin paljou kuin mah
dollista huomioonsa;

c) että Teollisuushallitus ottaisi punnitaksensa kysymykset 
vastavuoroisuudesta tällä alalla Suomen ja Venäjän välillä.

30 kysymys:Onko Suomen pienemmässä teollisuudessa mitään vientitavaroita tai semmoisia teoksia, joita on etuisa viedä muihin maihin?
Jätettiin vastaamatta.
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31 kysymys:Onko tätä nykyä voimassa olevaa elinkeinolakia jo niin tarkkaan ja täydellisesti käytäntöön sovitettu, että on saatu vakuutus sen ansioista ja puutteista?
Vaatimukset voimassa olevan elinkeinolain muuttamiseksi 

koskevat varsinkin sanotun lain toista pykälää. Tämän pykälän 
seurauksista ei ole vielä sellaisia tietoja, että niiden perusteella 
voisi varmoja johtopäätöksiä tehdä, koska niiden henkilöiden ta
loudellinen kanta, jotka nykyään elättävät itseään mainitun py
kälän nojalla, ei ole voinut vakaantua ajan lyhyyden ja epä
edullisten taloudellisten olojen tähden. Kysymyksessä oleva lain
kohta valvoo sangen tärkeää, yhteiskuntaa koskevaa seikkaa, sitä 
nimittäin, että mitä helpommin työntekijä voi päästä itsetakei- 
seksi elinkeinon harjoittajaksi, sitä vähemmin on hän riippuva 
työnantajasta.

Tässä suhteessa ei siis minkäänlainen muutos näytä toi
vottavalta. Määräykset työnantajain ja työntekijäin välisistä suh
teista tarvitsevat sen sijaan muutoksia. Koska yhdistys näistä 
on jo ennen ajatuksensa lausunut, mainittakoon tässä vaan se, 
että kysymyksessä olevien määräyksien seurauksia sangen hyvin 
on voitu arvostella, koska määräykset ovat olleet voimassa siitä 
asti kuin 1868 vuoden elinkeinolaki tuli käytäntöön. Työväen
yhdistys lausuu siis:

että varmaan vakuutukseen voimassa olevan elinkeinolain 
puutteellisuuksista on toistaiseksi tultu ainoastaan niiden mää
räysten suhteen, jotka koskevat virallisten ammattiyhdistysten 
valtuusmieslaitosta.

Helsingin Työväen-yhdistyksen nostamat kysymykset.
Käyttäen oikeutta, jonka Teollisuushallitus kiertokirjeessään 

on myöntänyt Työväen-yhdistykselle, on yhdistys nostanut seu- 
raavat kysymykset:

Onko työväen taloudellinen tila huonontunut viimeisten 
20 vuoden kuluessa? ja jos niin on, mihin toimiin olisi ryh
dyttävä sen johdosta?

Kysymyksiin vastattiin näin:
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Saadaksensa luotettavan vastauksen kysymykseen, josko 
työväen taloudellinen tila on huonontunut vuosina 1865 — 1885, 
on komitea kerännyt työpalkkojen suuruutta ja työajan pituutta 
koskevia tietoja vuosilta 1865—1885 yhdeksästäviidettä eri am
matista. Näistä tiedoista, jotka ovat yhteensovitetut tauluihin, 
jotka tämän mukana Teollisuushallitukselle lähetetään, näkyy

a) että työpalkat ovat nousseet asfaltinlaskijan, läkki- ja 
levysepän, kirjanpainajan, kultaajan, kulta-ja hopeasepän, sokuri- 
leipurin, litografin, kivennäisvesitehtaan työmiehen, muurarin, 
maalarin, pianotehtaan työm., satulamaakarin, nuohojan, puuse
pän, kivipainajan, tapetserarin, kirvesmiehen, kellosepän ja vaunu- 
maakarin ammatissa;

b) että työpalkat ovat muuttumattomina pysyneet leipurin, 
oluttehtaan työm., lasimestarin, hansikkamaakarin, kaakeli- ja 
fajansitehtaan työm., sahan työm., tupakkateht. työm., ompelijat- 
taren ja etikkatehtaan työmiehen ammatissa;

c) että työpalkat ovat suuremmassa tahi vähemmässä 
määrässä alentuneet kirjansitojan, karvarin, kipsinvalajan, ku- 
parisepän, konepajan työm., suutarin, räätälin, sepän, sokuriteh- 
taan työm., tynnyrintekijän sekä paju- ja rottinkitehtaan työm. 
ammatissa.

Jos nämä tosi-asiat asetetaan, myöskin tähän liitetyn, tär- 
keämpäin elantotarpeiden hintoja ja huoneenhyyryjen suuruutta 
äskenmainittujen 20 vuoden kuluessa osoittavan taulun rinnalle, 
niin todistavat ne aivan varmaksi,

että osittain melkoinen huonontuminen osan työmiehistä 
taloudellisessa tilassa on tapahtunut vuosien 1865—1885 
kuluessa.

Tässä ei kuitenkaan saa jättää huomioon ottamatta, että 
niiden lukumäärä, jotka Helsingissä ovat teollisuustyöllä ela
tuksensa hankkineet, aivan varmaan on suuressa määrässä nous
sut. Valitettavasti ei tästä ole numeroita käytettävänä, mutta 
työuantajain suuri enentyminen osoittanee myöskin sen todeksi, 
että työmiestenkin lukumäärä on isontunut. Tästä siis seuraa, 
että tulee vastatusten punnita osittaisen työvoiman hinnan-alen- 
nuksen haitallisuus ja hyöty, joka syntyy siitä, kun entistä
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useammalle on hankittu tilaisuutta työ-ansioon ja siitä syntyvä 
itsensä elättämisen helppous.

Elatuskustannusten epäilemätön kallistuminen, huoneen hyy- 
ryt myöskin lukuun otettuna, aikaansaattavat kuitenkin, varsin
kin perheellisille miehille, suuressa määrin huomiota ansaitsevan 
taloudellisen ahdingon.

Tämä varma tosi-asia ja osassa työkansaa vallitseva nurja 
mieli-ala ja alakuloisuus, sekä kokemukset muista maista kehoitta- 
vat meitä tutkimaan, eikö johonkin toimiin voitaisi ryhtyä pa
hennuksen valtaan pääsemisen estämiseksi.

Työväen-yhdistys tosin voipi mielihyvällä todistaa, että pää
oman ja työn väliset suhteet eivät maassamme ole ottaneet sitä 
onnettomuutta ennustavaa muotoa, jonka tällä alalla tapaamme 
vieraissa kansoissa, mutta koska kehitys meidänkin maassa, työ
miesten luulon mukaan, näyttää pyrkivän siihen suuntaan, että 
yhteiskunnan onnellisempi-osaisten jäsenten varallisuus on enenty- 
mään päin, samalla kun kansan enemmistö, työmiehet, ei voi 
iloita murheettoman tulevaisuuden toivosta, rohkenee Työväen
yhdistys, huomioonsa ottaen myöskin sen, että eteenpäin katso
van hallituksen huolena tulee olla, että aiheet tyytymättömyyteen 
työväen seassa niin paljon kuin mahdollista estetään, ehdoittaa 
komitean asettamista maamme työväen olojen tutkimista varten.

Työväen-yhdistys on ajatellut komitean toiminta-ohjeen som
miteltavaksi melkein niiden perusteiden mukaan, jotka Tanskassa, 
kunink. päätöksellä 20 p:ltä Syyskuuta 1875 säädettyä työväen 
komissionia asetettaessa, perustukseksi otettiin. Niistä kysymyk
sistä, joita työmieskomitean tulisi huomioonsa ottaa ja selvitellä, 
tahtoisi Työväen-yhdistys erittäin mainita seuraavat:

1) Työmiesten kouluopetus.
2) Oppilas-suhteitten järjestäminen.
3) Määrätty työ-aika.
4) Työjärjestelmät (tuotteilu-yhdistykset, osinko-järjestelmä).
5) Osake-toimi työmiehiin katsoen.
6) Ammatti-yhdistykset.
7) Sairas- ja hautaus-apukassat (tutkittava, josko nykyisillä 

kassoilla on kykyä sitoumuksiansa suorittamaan). Muutos-ehdo
tuksia.
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8) Vanhuksien elatuskassat.
9) Ravinto-yhdistykset.

10) Työmiehet ja säästökassat.
H) Vero-rasituksen helpoittaminen senlaisen muutoksen toi

meenpanemisella, että kuta suuremmat tulot, sitä enempi jokai
selta vero-äyriltä taksoitetaan (progressiivinen veroitustapa).

12) Mahdollisuus saattaa maan irtonainen väestö, vähitellen 
maksua vastaan, tilaisuuteen tulla maanpalasen omistajaksi. Tä
män toimenpiteen vaikutus teollisuuteen.

13) Esiintuoda niin hyvin paikkansa pitävät kuin myöskin 
päinvastaiset puolet nykyisissä työväen-olojen parannusvaati- 
muksissa.

Vaikka sitä varten asetetun komitean tekemä, Toukok. 10 
p. v. 1880 H, M. Keisarille annettu ehdotus, koskeva muun 
muassa työväen vakuutusta, yhdistyksen mielestä näyttää kelpaa
mattomalta, koska se nojautuu samoihin perusteihin kuin Saksan 
valtiolaki Kesäk. 7 p:ltä 1871. jota vastaan on tehty se oikeu
tettu muistutus, „että“, kuten tohtori Hedin lausui Ruotsin valtio
päivillä, „kun korvaus-velvollisuus tulee riippumaan huolimatto
muudesta ja puutteellisuuksista teknillisissä laitoksissa, sitä tus
kin voitanee niin määrätä, ett’ei siitä syntyisi alituisia oikeuden- 
käymisiä, eli tulee se liian rasittavaksi työnantajille tai työmie
hille melkeen mitättömäksi hyödyksi11, ei Työväen-yhdistys ole 
tahtonut nyt ehdotetun komitean harkittavaksi lykätä vakuutus- 
kysymystä, sillä se vaatii niin laajoja tilastollisia tutkimuksia, 
ett’ei niitä aikaansaane muut kuin vartavasten vakuutus-kysy
myksen käsittelemistä varten asetettu komitea, joka työskentelisi 
jotenkin samanlaatuisen ohjeen mukaan kuin Ruotsissa Loka
kuun 10 p. 1884 valtiopäiväin esityksestä kunink. Majest, aset
tama työmieskomitea.

Että työväenvakuutus-komitea kuitenkin yhdistyksen ylem
pänä puolustaman komitean mietinnöstä löytäisi monta ja erit
täin tärkeää tukea työllensä, myöntänee jokainen, joka näitä 
asioita tuntee. Mutta pää-tarkoitus komitean työllä tulisi ole
maan, kuten ylempänä sanotusta nähtänee, tarkkoihin tutkimuk
siin perustuvan kertomuksen autaminen ja ehdottaa keinoja, jotka

5
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ohjaisivat näiden olojen kehittymisen yhteiskunnalle onnelliseen 
suuntaan.

Nojautuen edellämainittuihin syihin, ehdottaa Helsingin Työ
väen-yhdistys :

että Teollisuushallitus kääntyisi H. M. Kei
sarin puoleen anomuksella komitean asettamisesta, 
johon kuuluisi tiedemiehiä, työnantajia, ja työ
miehiä, tutkimaan syitä ja mahdollisia parannus
keinoja niihin epäedullisiin oloihin, jotka näyttä
vät uhkaavan meidänkin maamme työmiehiä.

Helsingissä, Huhtikuun 27 p:nä 1886.

Helsingin Työväen-yhdistyksen puolesta:
V. v. Wriyht.

J. Pehkonen.

Tilastollisia tietoja työpalkoista ja elantotarpeitten hinnoista 
Helsingissä v. 18S6 sekä työväen toivomuksia tilansa snhteen. 
Yhdistyksen tilastokomitea on antanut seuraavan kertomuksen:

«Tammikuun 24 p:nä 1887 julkaisimme kehoituksen Hel
singin työväelle (katso „Työmies“ n:o 4), jossa muun muassa 
lausuttiin:

Koska kustannukset, vaiva ja ajan-hukka tulisivat joten
sakin suuriksi, jos lähettäisimme listoja kiertämään tietojen 
saamiseksi työpalkoista y. m., olemme päättäneet kerätä mainitut 
tiedot kokouksissa, joihin ystävällisesti kutsutaan kaikki Hel
singissä oleskelevat, alempana lueteltuihin ammatteihin kuu
luvat työntekijät, huolimatta siitä, ovatko he Työväen-yhdis
tyksen jäseniä tahi ei.

Paitsi ylempänä mainittuja etuja, luulemme tästä senkin 
hyödyn lähtevän, että tiedot saadaan luotettavammat, koska kaikki 
saapuville tulleet, kulloinkin kysymyksessä olevaan ammattiin 
kuuluvat työntekijät ovat tilaisuudessa niitä heti tarkastamaan.

Mainitsimme että kokouksissa keskustellaan, paitsi palkka- 
asioista, myöskin muista ammattia koskevista seikoista. Sen 
olemme ajatelleet siten, että eri ammattien työntekijöille annet-
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täisiin tilaisuus lyhyesti ja selvästi ilmaista ammattiansa koskevat 
toivomuksensa. Siten saadut lausunnot liitetään palkkatilasto- 
tietoihin ja luulemme, että ne yleisen mielipiteen avulla voivat 
tehokkaasti edistää niiden epäkohtain poistamista, joita kyllä 
siellä täällä on olemassa, vaikka ne nyt ovat suurelle yleisölle 
tuntemattomat.

Koska Työväen-yhdistyksen varat eivät salli kokouksista 
kalliita kuulutuksia sanomalehtiin painattaa, niin pyydämme että 
työntekijät levittäisivät tietoa tästä asiasta ja sitä innolla 
harrastaisivat ja tovereitansakin siihen halustuttaisivat.

Pitäköön jokainen työntekijä kunnian-asianansa, että 
hänen ammatistansa saapuu kokoukseen niin monta osanottajaa 
kuin suinkin mahdollista.

Kokoukset pidettiin Työväen-yhdistyksen huoneistossa Sun
nuntaina Helmikuun 6 ja 13 p:nä, ensinmainittuna päivänä 13 
ja viimeksimainittuna 10 eri ammatin työntekijäin kanssa. Muu
tamat ammatit olivat lukuisasti edustetut, toisista oli vähemmän, 
mutta ainoastaan hyvin harvoista ammateista oli vaan 5—6 
edusmiestä. Kokouksissa johti keskusteluja tehtailija v. Wright 
ja pöytäkirjurina oli kirjapainontaituri Pehkonen.

Tähän on otettu ainoastaan tavallisin työpalkka, nim. se 
minkä tavallisen taitava työntekijä ansaitsee.

Tulos komitean työstä oli seuraava:
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I. Tietoja alempana lueteltujen ammattien työntekijäin 
palkoista ja työ-ajan pituudesta 

Helsingissä v. 1886.

Ammatti.
Omassa muassa ja asunnossa olevan työn-tekiiän työ-ansio päivässä.

Työ-pä
ivän pituus om

assa
ruuass

a ia asunno
ssa oleval

le
työväe

lle.
Työ-an

sio päivässä, isännän
 ruuassa ja

asunno
ssa ollen.

Työ-aja
n pituus isänn

än
asunno

ssa ja ruuassa
 olevalle

| 
työväe

lle.

Päivä- c3cä
"k!
Oi Kappal

e-
palkall

a. Päivä palkall
a

M. p. M. P. cd£ s M. p. dH d
Kellosepät.................................... 3 12Kirjansitojat....................................Kirjapainon työmiehet, sivili- 2 50 3 50 11 30 — — — —työssä ........................................... 4 50 3 50 11Sam. sanomalehtityössä — — 5 — epä m. — — —Kirvesmiehet............................... 2 — — — 12 — — — — —Kivenhakkaajat ulkotyössä . — — 2 — 12 — — — — —Sam. tehtaassa. . 3 40 — 11Konetehtaan työmiehet . . 3 20 — — 12 — — — — —Kuparisepät..................................... 3 50 5 — 12 — — — — —Leipurit........................................... — — — — — — 1 50 18 —Läkkisepät..................................... 2 85 5 25 12 30 — — — —Maalarit........................................... 2 75 — — 11 — — — — —Muurarit.......................................... 2 — — — 12 — — — — —Nahkurit........................................... — — — — — — 1 50 13 —Ompelijattaret.............................. 1 25 1 25 12 — 1 — 12 —Peltisepät.......................................... 3 50 5 — 12Puusepät........................................... 3 — 3 — 12 30 — — — —Puutarhan työmiehet . . . 2 — — - 13 — — — — —Eäätälit.......................................... — — 2 75 epä m. — — 13 30Satulantekijän työmiehet . . 2 50 — — 11 — — 75 13 —Sepät................................................. 3 50 — — 12 — — — — —Suutarit........................................... — — 2 60 14-16 — — __ __ __Tapetserarit..................................... 2 50 — ““1 12 — — - — —

Huom.! Työpalkat ovat lasketut siten, että koko vuoden työansio on jaettu 300:alla.



69

11. Tietoja asunnon, ruokatavaroin ja polttopuiden 
keskihinnoista Helsingissä: 1886. 1885.

Pienenpuoleisen huoneen vuokra kuukaudelta 20: — 23: —
Ruisjauhot, leiv.................................................... 1: 59. 1: 83.
Ruisleipä, leiv....................................................... 1: 81. 2: 33.
Herneet, kappa................................................. 1: 7. 1: 22.
Perunat, kappa................................................. ~ 23. — 29.
Liha, tuore, leiv.................................................. 4: 6. 4: 12.
Liha, suolattu, leiv.............................................. 8: 37. 9: 80.
Ruokavoi, leiv...................................................... 11: 89. 15: 91.
Silakat, tuoreet, naul.......................................... — 14. — 14.
Silakat, suolatut, leiv.......................................... 1: 64. 1: 93.
Maito, kuorittu, kann......................................... — 22. — 23.
Maito, kuorimatoin, kann................................... --- 46. — 43.
Piimä, kann........................................................... — 21. — 20.
Koivuhalot, syltä............................................ 17: 27. 16: —
Mäntyhalot, „ ............................................ 13: 43. 12: 47.
Kuusihalot, „ ............................................ 11: 49. 10: 94.

III. Tilastokomitean toimeenpanemissa kokouksissa 
Helmikuun 6 ja 13 p:nä lausuivat työntekijät 

seuraavia toivomuksia:

«) Työ-ajan pituudesta:
Työ-ajan lyhentämistä 11 tunniksi ehdoittivat nahkurit, 

satulasepät ja räätälit, ja
10 tunniksi kirjansitojat, lakki-, pelti- ja kuparisepät, 

muurarit, maalarit, sepät, puusepät, tapetserarit, kirvesmiehet ja 
kirjanpainajat.

Työ-ajan lyhentämisen puolustukseksi lausuttiin:
a) että koska työntekijä lyhempänä työ-aikana jaksaa reip

paammin työskennellä, ehtii hän siis silloin valmistamaan yhtä 
paljon kuin pitempänäkin työ-aikana.

b) että pitkä työ-aika turmelee työntekijän terveyden, vie
roittaa hänet perheestänsä, tylsistyttää hänet ja tekee luennoilla, 
kouluissa, lukusaleissa, yhdistyksissä y. m. käynnin mahdottomaksi.
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Yö- ja juhlapäivä-työn lakkauttamista pyysivät räätälit 
ja ompelijattaret.

Eri työväkeä yö- ja päivätyötä varten vaativat leipurit, 
jotta luonnottoman pitkä työ-aikansa voitaisiin lyhentää.

Työn lopettamista lauantaisin tuntia aikaisemmin kuin 
muina päivinä ehdoittivat maalarit.

Myöskin suutarin ammatissa arveltiin työ-ajan lyhentämi
sen kyllä olevan tarpeellisen, mutta olot ammatissa ovat niin 
huonot, ett’ei parannusta siinä luultu mahdolliseksi.

b) Terveyden-hoitoa koskevia:
Leipurit ja nahkurit valittivat myöskin että usean työn- 

teettäjäin luona ovat kaikki työmiehet sullotut yhteen ainoaan 
pieneen huoneesen, jossa ilma tulee suurimmassa määrässä saas
tutetuksi kuin liian monta henkilöä asuu samassa huoneessa. 
Toivoivat siitä syystä tilavampia ja terveellisempää asuntoja.

Nahkurin oppilaitten tilaa sanottiin surkuteltavaksi, hei
dän kun täytyy nukkuakin nahkurin verstaassa, jossa ilma, 
työn laadun vuoksi, on mitä epäterveellisin.

Satulasepän työmiehet kertoivat heidänkin useissa pai
koin täytyvän käyttää työhuonetta makuuhuoneenansa ja toivoi
vat että ainakin isommat työnteettäjät tämän epäkohdan pois
taisivat.

Sepät toivoivat suurempaa puhtautta työhuoneissansa.
Kirjapainontyömiehet sanoivat työhuoneiden useassa kirja

painossa olevan tarkoitukseensa jotensakin sopimattomia.

c) Oppilassuhteista:
Leipurit arvelivat että oppi-aika pitäisi olla 5-vuotinen 

ja oppipoikien koulunkäyntiä olisi paremmin peräänkatsottava 
kuin nykyjään.

Nahkurit toivoivat oppi-ajan heidän ammatissansa mää
rättävän koko maassa 4 vuodeksi ja että ainoastaan täysikasvui
sia henkilöitä saisi oppiin ottaa.

d) Taloudellisia kysymyksiä:
Palkankoroitusta toivoivat kirjansitojat, maalarit, satula- 

sepät, puusepät ja kivenhakkaajat.
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Yhtäsuuren tuntipalkan kesällä ja talvella pitivät kirves- 
miehet kohtuullisena.

Yhtäsuuria palkkaa kappaletyöstä talvella kuin kesälläkin 
tahtoivat kivenhakkurien ulkotyömiehet.

Syyksi palkan koroituksen pyyntöön sanottiin että nykyi
sillä palkoilla on vaikea vaimoa ja lapsia elättää.

Yleistä palkkatariffia toivoivat kirjapainajat.
Toivomuksen ettfeivät niin useat kuin tähän asti antau

tuisi heidän ammattinsa alalle, koska työntekijät siinä saavat 
ainoastaan niukan toimeentulon, lausuivat leipurit, nahkurit ja 
ompelijattaret.

Tullisuojelusta toivoivat suutarit ja puutarhatyömiehet, 
toivossa että palkat ehkä sen kautta parantuisivat.

Vankila-työn kautta syntyneen kilpailun lopettamista 
vaativat puusepät ja tapetserarit.

Leipurit toivoivat että työhön otettaisiin ainoastaan sem
moisia, jotka voivat todistaa suorittaneensa täydellisen oppi
jakson, jotta taitava työmies saisi taitamattoman rinnalla etu
oikeuden.

Läkkisepät huomauttivat kotimaisen työn suosimisen tar
peellisuudesta.

JfuurareY toivoivat että oman maan työväkeä etupäässä 
työhön otettaisiin ja Helsingissä asuvia mieluummin kuin tila
päisesti tänne muuttaneita. Työuteettäjäin tulisi yhteiseen ra
hastoon suorittaa määrätty maksu jokaisen työntekijänsä puo
lesta, joka ei ole täällä kirjoissa. Ulkomaalaisten tulisi maksaa 
toista vertaa suurempi maksu kuin kotimaisten. Täten luultiin 
voitavan estää muukalaisia työntekijöitä tänne tulvaamasta ja 
työpalkkoja liian pieniksi polkemasta sekä siten täällä asuvien 
työntekijäin toimeentuloa vaikeuttamasta.

Suutarit toivoivat suurempaa yksimielisyyttä keskuudes
saan, jotta voisivat tilaansa parantaa.

Sepät valittivat että useissa suuremmissa teollisuuslaitok
sissa ovat useammat työnjohtajantoimet uskotut juoppouteen 
taipuvaisille henkilöille, jotka, sekä työnteettäjäin että parempain 
työmiesten vahingoksi, lahjojen vuoksi suosivat kelvotonta väkeä 
paremmilla palkoilla ja muilla eduilla.
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Kivenhakkaajain ulkotyömiehet valittivat useinkin menet
tävänsä työpalkkansa kun työt annetaan tuntemattomien urakka- 
miesten tehtäviksi, jotka pettävät työmiehiä. Koska kotimai
sia kivenhakkuutyöraiehiä löytyy tarpeeksi, ei pitäisi ulkomaa
laisia tänne hankkia.

Tilastokomitea on vakuutettu siitä että Työväen-yhdistys 
on keksivä keinoja voidakseen tehokkaasti edistää yllämainituista 
usean täysin oikeutetun toiveen toteuttamista.

Helsingissä, Helmikuun 15 p:nä 1887.

Rick. Hindström. A. Lönnroos.
J. Pehkonen.

V. v. Wriyht.

Tilientarkastajat v. 1886. Vuosikokouksessa Maaliskuun 7 
p:nä toimitettiin yhteydessä johtokunnan jäsenten vaalin kanssa 
myöskin tilientarkastajain vaali ja valittiin hrat konttoristi F. 
Ekman (107 ään.), lehtori M. Gadd (72 ä.), tehtailija A. L. 
Hartwall (62 ä.), kirjanpitäjä K. Kekoni (40 ä.) ja insinöri R. 
Huber (29 äänellä), joista kaksi viimeksi mainittua varamiehiksi.

Työtä työ-huoneen holhoteille. Johtokunnalle oli lähetetty 
näin kuuluva kirjoitus:

,,Helsingin Työväen-yhdistyksen johtokunnalle.
Sen johdosta, että useinkin on vaikea saada nuorille, 14—15 

vuotisille pojille sopivia oppi-paikkoja jossakin ammatissa, pyytä
vät allekirjoittaneet, joiden huolena on täkäläisen köyhäin lasten 
työhuone-laitoksen lähin vaarinpito, Helsingin Työväen-yhdistyk
sen johtokunnalta tietoa siitä, jos Työväen-yhdistys olisi halukas 
hankkimaan työ-paikkoja Työ-huoneen holhoteille, sittenkuin he, 
mainittuun ikään tultuansa, ovat laitoksesta eronneet. Valitetta
vasti on se liiaksikin totta ja erittäin huomiota ansaitsevaa, että 
useat 14 — 15 vuotiset nuorukaiset ovat oman onnensa nojaan 
heitettyinä juuri siinä ijässä, jolloin kaikenlaiset viettelykset alka
vat heitä kohdata. Kun sen lisäksi vielä on vaikea saada vaki
naista työtä ja jokapäiväistä leipää sekä ennen kaikkea tottu
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neen johtoa ja poräänkatsantoa, sortuu useakin nuorukainen, 
tottuu laiskuuteen ja siten synnyttää paheita, jotka vastaisuu
dessa tulevat yhteiskunnalle vaarallisiksi ja lisäävät rikoksen- 
tehneiden lukumäärää, jotka vankiloita täyttävät. Sen vuoksi 
olisi erittäin tärkeää saada tämmöinen surullinen kehittyminen 
ehkäistyksi ja jatketun kasvatuksen, kurin ja työn kautta työ
pajoissa kasvattaa oppilaisista kunnollisia työntekijöitä ja yhteis
kunnan jäseniä.

Syystä, että työhuoneen työt ovat aiotut ainoastaan lap
sille 14 ikävuoteen saakka, ei mainitun laitoksen johtokunta voi 
kauemmas holhottejansa seurata, varsinkin niitä, jotka haluavat 
antautua jonkun erityisen ammatin alalle. Juuri näistä syistä 
kääntyy työ-huoneen johtokunta luottamuksella Helsingin Työ
väen-yhdistyksen puoleen — joka läheisellä alalla on viime vuo
sina osoittanut erittäin vilkasta toimintaa — aikaansaadakseen 
sekä työhuoneen tarkoitukselle että kasvavan nuorison paranne
tulle tulevaisuudelle erittäin suuriarvoista yhdysvaikutusta. Hel
singissä, Helmikuun 23 p. 1886.

R. Heikel. Lääkäri. Fanny Paimen.
S. Rein. Professorin rouva.

Hanna Ingman. Opettajatar. Haria Collan. Talouskoulun johtajatar11.
Johtokunnan kokouksessa Maaliskuun 16 p:nä päätettiin, 

että koska yhdistyksen paikanvälitystoimi toistaiseksi on ainoas
taan yhdistyksen jäseniä varten, ei yhdistys, niin suotavaa kuin 
se olisikin, voi asian hyväksi mitään tehdä.

Yhteydessä mainitun kysymyksen kanssa ehdoitti hra J. 
Höilund että yhdistyksen pitäisi panna alulle oppilaitten ke
hittämistä varten käsitöissä aiotun seuran perustaminen ja että 
valittaisiin komitea asiata käsittelemään ja siitä ehdoitusta teke
mään. — Työväen-yhdistyksen voimain ei luultu riittävän sem
moisen tuuman toimeenpanemiseen, jonka vuoksi asia jätettiin 
toistaiseksi.

Työväen asunnot. Tietäen, että työkansaa useinkin asuu 
sopimattomissa ja epäterveellisissä asunnoissa, joista heidän kui-
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tenkin tulee maksaa verrattain suuri vuokra, ehdoitti koneteh
taan työmies K. Lindroth kuukauskokouksessa Maaliskuun 28 
p:nä keskusteltavaksi eikö epäkohdan poistamiseksi voitaisi jo
honkin toimiin ryhtyä. — Asia lykättiin sillä kertaa toistaiseksi, 
mutta otettiin uudelleen esille kuukauskokouksessa Toukokuun 
28 p:nä, jolloin ehdotuksen tekijä lupasi vastedes kirjallisella 
lausunnolla asiata valaista. Odottaen mainittua lausuntoa, on 
kysymys vielä ratkaisematta.

Työväen edustus kunnallishallituksessa. Kuukauskokouksessa 
Marraskuun 28 p:nä otettiin tämä kysymys keskusteltavaksi ja 
antoi aihetta pitkään ja vilkkaasen keskusteluun. Useat puhu
jista ehdoittivat, ett’ei kaupunginvaltuusmies-vaalia varten vielä 
tällä kertaa ehdokkaita asetettaisi, vaan toiset vaativat, että teh
täisiin täydellinen ehdokaslista. Kokous päätti kuitenkin, 17 
äänellä 5 vastaan, asettaa 3 ehdokasta ja valittiin niiksi satulan- 
tekijäntyömies A. Lönnroos, junankuljettaja G. Hagelin ja 
faktori V. Pettersson, viimeksimainittu kirjapainotaituri J. Peh
kosen sijaan, joka oli saanut enemmän ääniä vaan oli kieltäy
tynyt ehdokkaaksi rupeamasta. Itse kaupunginvaltuusmies-vaalissa 
ei Työväen-yhdistys kuitenkaan onnistunut saamaan suurempaa 
äänimäärää ehdokkaillensa.

Työväeu-vakuutus. Kuukauskokouksessa Heinäkuun 11 p:nä 
otettiin keskusteltavaksi hallituksen ehdoitus asetukseksi toimen
piteistä tehtaan, käsi-ammatin tahi muun elantokeinon työn
tekijäin turvaamiseksi sekä alaikäisten työstä semmoisissa 
ammateissa, joka kysymys oli ollut pöydälle pantuna v. 1884 
lopusta saakka, syystä, ett’ei siitä viime valtiopäivillä tehty mi
tään anomus-ehdoitusta. Kysymys jätettiin uudelleen entisen 
komitean käsiteltäväksi, johon kuuluivat hrat tehtailija V. v. 
Wright, lehtori K. G. Göös, paju- ja rottinkitehtaan työmies J. 
Höilund, koneenkäyttäjä M. Blomqvist, puuseppä J. H. Bengt
ström sekä faktori V. Pettersson; edesmenneen työnjohtaja G. A. 
Sjöblomin sijaan valittiin satulantekijä A. Lönnroos. Kuukaus
kokouksessa Lokakuun 31 p:nä pyysi komitea että Työväen
yhdistys valitseisi komiteaan lisäksi 6 jäsentä ja ehdoitti valitta
viksi kansakoulunopettajan F. O. Dannholm’in, lehtori M. Gadd’in, 
insinöri R. Huberin, räätäli O. Olanderin, kirvesmies J. Paju
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sen ja lääketieteen tohtori F. Wahlherg’in. Komitean ehdoitus 
hyväksyttiin pitkän ja vilkkaan keskustelun perästä ja valittiin 
suljetuilla lipuilla komitean ehdoittamat henkilöt. Asia on pantu 
pöydälle kunnes komitea on mietintönsä antanut.

Yäkiviina-juomien vähittäin-mvyiitiä ja anniskelua Helsingissä 
koskeva kysymys. Puusepäntyömies D. Stenbacka’n ehdotuksesta 
päätettiin kuukauskokouksessa Lokakuun 31 p:nä 11 äänellä 6 
vastaan kokoonkutsua ylimääräinen kokous keskustelemaan siitä 
miten paloviinain kauppa Helsingissä olisi parhaiten järjestettävä. 
Kokous pidettiin Marraskuun 3 p:nä ja sen aloitti kansakoulun
opettaja P. Solstrand kertomalla millä kannalla asia silloin oli.

Pitkän ja vilkkaan keskustelun perästä hyväksyttiin seu- 
raava, puheenjohtaja V. von Wright’in laatima päätöslause:

„Koska kaupunginvaltiiusmiesten vähittäin 
myynnin ja anniskelun järjestämis-komitean te
kemä ehdotus paloviinan ja muiden väkiviinajuo- 
main kaupitsemisen järjestämisestä näyttää voi
van vapauttaa työmiehiä salakapakkain lainkun- 
nioitusta polkevasta vaikutuksesta, ja sen ohessa 
tehokkaasti tyydyttää oikeutettuja vaatimuksia 
juovuttavain juomain saannin vaikeuttamisesta, 
niin pyytää Helsingin Työväen-yhdistys saada 
Herroille Kaupunginvaltuusmiehille nöyrimmästi 
ehdoittaa, että se pääasiassa hyväksyttäisiin.u'

sekä herra Solstrand’in siihen tekemä, näin kuuluva lisäys:
»lausuen kuitenkin sen toivomuksen, ettfei, 

jos suinkin mahdollista, mitään vähittäinmyynti- 
tahi anniskelupaikkaa aseteta kaupungin tullien 
ulkopuolella olevien teiden varsille, eikä kaupun
gin ulkoreunoihin yleensä".

Yhdistyksen huoneisto. Tänäkin vuonna on yhdistyksellä 
ollut huoneistonsa talossa n:o 8 Kaivokadun varrella ja on siitä 
maksettu 2,400 m. vuotuinen vuokra. Koska vuokra on jotensa
kin kallis nykyisissä oloissa, antoi johtokunta hroille V. Petter- 
son’ille ja V. Liljerothille toimeksi hankkia yhdistykselle hal
vemman ja, mahdollisuuden mukaan, sopivamman huoneiston.
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Yhdistyksen huoneisto kokouspaikkana. Elokuun 17 p:nä 
pidetyssä kokouksessa päätettiin, että tavalla tai toisella työväen 
parasta tarkoittavat yhdistykset tai seurat saavat pitää kokouk- 
siansa yhdistyksen huoneistossa, siihen johtokunnalta luvan saa
tuansa. Kuitenkin niin, ett’ei yhdistyksen jäsenten oikeutta huo
neiston käyttämiseen loukata.

Yhteys vierasten yhdistysten kanssa. Vaihtamalla painotuot
teita y. m. on yhdistys ollut yhteydessä seuraavain yhdistysten 
kanssa: Norrköpings Arbetareförening, Det Tekniske Selskab i 
Kjöbenharn, Stockholms Arbetareförening, Svenska Slöjdförenin
gen, Kristiania Arbeidersamfund, Trondhjems Arbeiderforening, 
Arbeiderforcningen af 1S60 i Kjöbenbavn, Industriforeningen, 
Föreningen til Lferlinges Uddannelse ja Det norske Arbeider- 
forbund.

Loppukatsahdns. Jos luomme silmäyksen siihen mitä Työ
väen-yhdistys nyt kuluneena vuonna on vaikuttanut ja toiminut, 
niin näemme ett’ei se juuri suuria asioita ole aikaansaanut. 
Mutta Työväen-yhdistys ja sen johtokunta on kuitenkin aina 
kokenut perinpohjin ja asian laadun mukaan käsitellä niitä kysy
myksiä ja asioita, jotka se on keskusteltavakseen ottanut. Se 
lieneekin paras keino voittaakseen yhdistykselle siihen kuulu
mattomienkin henkilöitten kunnioitusta ia luottamusta, josta yh
distyksen tulevaisuus suuressa määrässä riippuu. Ja juuri yh
distyksen virkeä tulevaisuus pitäisi olla se tarkoitusperä, jonka 
hyväksi jokaisen ajattelevan työntekijän, joka harrastaa omaa ja 
toveriensa edistystä sekä henkisessä että aineellisessa suhteessa, 
pitäisi uhrata työltä vapaat hetkensä ja voimansa.

Helsingissä, Maaliskuun 1 p:nä 1887.

V. v. Wright.
August Lundqvist. K. V. Bergman. P. W. Grahn.
Rich. Hindström. V. Holmberg. K. Lindroth.
E. Nordling. J- Pehkonen. V. Pettersson.

August Lundqvist.



Helsingin Työväen-yhdistyksen tiiientarkastajain kertomus 
vuodelta 1886

Tilejä tarkastaessamme olemme havainneet, että yhdistyk
sen tulot ja menot vuoden kuluessa ovat olleet:

Vastaavaa:

Kalusto.............................................................................
Kirjasto.............................................................................
Obligationeja..................................................................
Juoksevalla tilillä.......................................................
Rahaa kassassa............................................................

tfinf.

Vastattavaa:

Yleinen rahasto..................................................
Kirjasto- „ .................................................
LuGnto- „ .................................................
Aikakauskirja- „ .................................................
Lukusali Vanhassakaupungissa.................................
Rahasto varattomain koululasten kesäksi maalle toi

mittamista varten.......................................................
J. Th. Lagerbohmhn rahasto varattomain koululas

ten vaatettamista varten............................................
Edustus-rahasto...................................... ..... . ■ .

tfny.:

1,989: — 
4,000: —

400: —
50: — 

1,673: 34. 
8,112: 34.

2,538: 33. 
4,117: 95.

899: 45.
90: 09.

259: 95.

125: —

58: — 
23: 57.

8,112: 34.

Eri rahastojen tulot ja menot vuoden 1886 kuluessa olivat:
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Yleinen rahasto.
Tuloja;

Säästöä v. 1885:
Kalusto............................................ 2,587: 25
Saatavaa kirjastorahastolta . . 1,005: 80
Rahaa............................................ 326: 55

Kuukausimaksuja.............................................................
Sisäänkirjoitusmaksuja.................................................
Ilmoitusmaksuja............................................................
Lahjoituksia..................................................................
Korkoa.............................................................................

3,919: 60. 
2,461: —

324: — 
111: 50.

1,203: 26. 
34: 57.

Ravintolan vuokra....................................................... 135: —

Menoja:

8,188: 93.

Vähennetty kaluston arvoa . . . 605: 25.
Erityisiä menoja ....... 1,263: 64.
Lukusali............................................ 485: 71.
Rahastonhoitajan palkkio .... 450: —
Sihterin palkkio................................. 476: —
Huoneiston vuokra........................... 2,370: —
Säästöä v. 1887:

Kalusto............................................, 1,989: —
Rahaa , ...................................... 549: 33 2,538: 33.

8,188: 93.

Kirjasto-rahasto
Tuloja:

Säästöä v. 1885: Kirjaston arvo
Sakkoja.......................................
Makulaturia myyty......................
Tulot kahdesta seuranäytelmästä 
Käsityö-iltamain toimikunnalta

4,000: — 
180: 95. 

22: 75. 
100: —

1,200: —
5,503: 70.
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Menoja:
Velka yleiselle rahastolle vuodesta 1885 . . . .
Kirjastonhoitajan apulaisen palkkio...........................
Kirjojen sitominen.......................................................
Kirjoituskapineita.......................................................
Säästö v. 1887:

Kirjaston arvo............................ 4,000: —
Rahaa............................................ 117: 95

Aikakauikirja-rahasto.
Tuloja :

Säästöä vuodesta 1885 ...................................... Tmf
Menoja:

Sanomalehden tilaus.......................................................
Säästö v. 1887 ............................................................

Tinf
Luento-rahaito.

Tuloja:
Säästöä v. 1885 ............................................................
Myytyjä pääsylippuja.................................................
Taideteollisuus-yhdistykseltä......................................
Kaupunginvaltuusmiehiltä...................... ..... • • •

J/eHoja:
Palkkiota luennonpitäjille............................................
Painokustannuksia.......................................................
Vahtimestari, kaasu y. m..............................................
Säästöä vuodeksi 1887 ............................ ■ ■

Eduitus-rahaito.
Tuloja:

Säästöä v. 1885 .... ............................IfinjC
Menoja:

Säästöä v. 1887 .................................................

1,005: 80. 
364: 50. 

4: — 
11: 45.

4,117: 95. 
5,503: 70.

104 —

13: 91. 
90: 09. 

104: -

547: 22. 
586: 40. 
200: -

1,500: - 
2,833: 62.

1,470: — 
381: 70. 

82: 47. 
899: 45.

2,833: 62.

23: 57.

23: 57.
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Lukusali Vanhassakaupungissa.
Tuloja:

Ilmoitus-, sisäänkirjoitus- ja kuukausimaksuja 518: —

Menoja:
Sanomalehtien tilaukseen............................................ 198: 80.
Kirjojen sitominen....................................................... 59: 25.
Säästöä vuodeksi 1887 ................................................. 259: 95.

Sfafi 518: —

Rahasto varattomain koululasten kesäksi maalle 
toimittamista varten.

Tuloja:
Juhlatoimikunnalta....................................................... 30: —
Tehtailija V. von Wrighfin kautta........................... 95: —

Vmf 125: —
Menoja:

Säästöä vuodeksi 1887 . .  125: -

J. Th. Lagerbohtnin rahasto varattomain koululasten 
vaatettamista varten.

Tuloja:
Listoihin kirjoitettuja varoja........................... itinf 88: —

Menoja:
Seppele J. Th. Lagerbohm’in haudalle....................... 30: —
Säästöä vuodeksi 1887 ................................................ 58: —

ifrnfi. 88: —

V. 1885 toimineen juhlatoimikunnan, joka erosi Maaliskuun 
alkupuolella v. 1886, tileistä olemme havainneet sen toimeen
panneen Tammikuun ja Helmikuun kuluessa kahdet huvit, joista oli
Tuloja............................................................ . Shnfi 598: —
ja on se myynyt kapineita y. m........................ ....... 133: 94.
sekä sitäpaitsi sen jäsenet keskenänsä kerän

neet .................................................................. ....... 48: 56.
780: 50.
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Samaan aikaan oli keillä menoja:

Sauomalehti-ilmoituksiin, laulunjohtajalle, huoneiston vuokraan
y. m............................................................................... 671: 62.

Tappiota v. 1885 ...................................... . . . 108: 88.
Vmf 780: 50.

Sitäpaitsi on mainittu toimikunta ilmoittanut ulkonaolevana 
saatavana, jota heidän kirjoihinsa ci ole otettu, 76 markan suu
ruisen saatavan hra Gustaf Holmbcrg’ilta. Mielestämme pitäisi 
yhdistyksen velvoittaa julilatoimikunta suorittamaan rahastoon 
tämän summan, koska he itse ovat vastuunalaiset niistä veloista, 
joita joku sen jäsenistä tekee.

Vuosikokouksen perästä valitun juhlatoimikunnan tileistä 
nähdään, että juhlatoimikunnan toimeenpanemat huvit ovat vuo-
den loppuun saakka tuottaneet . . . 9,104: 05.
ja menoja on sillä ollut...................... 8,724: 18.
joten siis vuoden lopussa oli säästöä . ♦ • 379: 87.

9,104: 05.

Ote juhlatoimikunnan tileistä.

Tuloja ........... . Zf/mfi 9,104: 05.

Menoja:

Ilmoituksiin, pääsylippujen painattami-
seen....................................................... 340: —

Vuokraa huoneista huveja varten . . 845: 01
Laulunjohtajan palkkio, laulukunnan me-

noja....................................................... 625: —
Apuna olleille taiteilijoille, soittajille . 780: —
Lahja sairas-apuraliastolle...................... 310: 27
Huviretki Degerö’hön........................... 528: 15
Tukholma-retki...................................... 3,714: 55
Juhla Kaisaniemessä............................ 1,409: 58
Kaikenlaisia menoja................................. 171: 62 8,724: 18.
Rahaa kassassa 31/12...................... ..... 379: 87.

9,104: 05.
Juhlatoimikunta.

G
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Juhlatoimikunnan huveista on tullut voittoa kaikista, paitsi 
iltamasta Marraskuun 28 p:nä, josta tuli tappiota 50 m. 66 p.

Yhdistyksen kaluston arvoa on vieläkin vähennettävä, sillä 
lamput, y. m. samanlaiset ovat kirjoissa täydestä hinnasta, vaikka 
ovat olleet käytännössä jo melkein kolme vuotta.

Lopuksi pidämme velvollisuutenamme lausua yhdistyksen 
rahastonhoitajalle hra A. Biese’lle kiitoksemme siitä tavasta, jolla 
hän yhdistyksen tilejä on hoitanut, varsinkin kun hän vuoden 
viime kuukausina on sen työn toimittanut aivan palkkiotta yh
distykseltä.

Koska olemme pitäneet kaikki menot tarpeellisina ja kai
kille menoille löytyy kuitit, saamme yhdistykselle ehdoittaa, että 
johtokunnalle ja rahaston hoitajalle annettakoon täydellinen va
pautus edesvastauksesta.

Helsingissä, Helmikuun 15 p:nä 1887.

Robert Hiiber. Magnus Gadd. Frans Ekman.



Helsingin Työväen-yhdistyksen virkailijat v. 1886.(* merkitsee: syntynyt, v: valittu).
Johtokunta:(v. ensi kerran v. 1884).

Puheenjohtaja:

Viktor Julius von Wright, tehtailija, * 185/856, v. 84, 85, 86.

Vara-puheenjohtaja:

August Lundqvist, turkkuri, * 182/u60, v. 84, 85, 86.

Muut jäsenet:

Karl Viktor Bergman, kivenhakkaaja, * 1831/1057, v. 84, 86. 
Richard Hindström, insinöri, * 1823/249, v. 84, 86.
Petter Wilhelm Grahn, kuparisepän työmies, * 1813/850, v.

84, 86.
Viktor Wilhelm Holmberg, läkkisepän työmies, * 18l7/562, 

v. 86.
Karl Lindroth, konetehtaan työmies, * 1811/258, v. 86. 
Edvard Nordling, kirjapainaja, * 1815/847, v. 85.
Jaakko Pehkonen, kirjapainaja, * 1826/1260, v. 86.
Viktor Pettersson, faktori, * 1817/349, v. 84, 86.

Sihterit:

August Lundqvist, turkkuri, * 182/n60, v. 86. 
Jaakko Pehkonen, kirjapainaja, * 1826/1260, v. 86.
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Järjestysvaliokunta:

Puheenjohtaja:

Gustaf Robert Blomqvist, ravintolan isäntä, * 181/,35, v. 84, 
85, 86.

Vara-puheenjohtaja:

Karl Palmgren, kelloseppämestari, * 1826/944, v. 85, 86. 

Sihteri:

Karl Schwenzon, tavaraston kirjanpitäjä, * 1828/160. v. 85, 86. 

Muut jäsenet:

Johan Robert Ahlstedt, faktori, * 1810/150, v. 86.
Mathias Blomqvist, koneenkäyttäjä, * 185/n38, v. 86.
Frans Ekman, konttoristi, * 1813/659, v. 86.
Voldemar E. A. Lindeman, rakennusmestari, * 18u/155, v. 86. 
Gustaf Adolf Niska, kirjansitojamestari, * 1824/842, v. 85, 86. 
Daniel Stenbacka, puuseppä, * 181,/,244, v. 86.
Karl Albert Söderbom, kellosepän työmies, * 186/1O53, v. 86. 
Alexander Wilén, työnjohtaja, * 1827/638, v. 84, 85, 86. 
Johan Fredrik Widemark, kelloseppämestari, * 183/356, v. 86.

Apulais-järjestysvaliokunta Vanhassakaupungissa:_(Ensi kerran valittu v. 1886).
Puheenjohtaja:

Henrik Viktor Nordiin, kauppias, * 1828/1240.

Sihteri:

Karl Blomqvist, poslinitehtaan työmies, * 185/s58.

Rahaston hoitaja:
Johan Fredrik Riipinen, koneenkäyttäjä, * 1822/1049.
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Muut jäsenet:

Karl Wilhelm Andersson, työnjohtaja, * 18ll/151. 
Gustaf Hellman, puutarhuri, * 183/935.
Samuel Hägg, seppä, * 1815/s49.
Erik Johansson, käsityöläinen, * 183/s49.
Gustaf Adolf Liljeberg, kalastaja, * 1821/853.
Johannes Lindeberg, poslinitehtaan työmies, * 18a/s58. 
Johan Sanden, poslini tehtaan työmies, * 18ll/948.

Juhlatoimikunta:

Puheenjohtaja :

Sebastian Tammelander, insinöri, * 189/850, v. 86.

V ara-puheenjohtaj a:

Otto Lindstedt, kirjapainaja, * 1828/,62, v. 86.

Sihteri:

Wilhelm Lagerberg, konttoristi, * 1811 862, v. 86.

Rahastonhoitaja:

Carl Göhle nuor., konttoristi, * 1816/1162, v. 86.

Muut jäsenet:

Emil Henriksson, ylioppilas, * 1824/161, v. 86.
Elias Salliman, työnjohtaja, * 18l4/647, v. 85, 86.
Viktor Westerlund, konttorin esimies, * 1823/357, v. 86. 
August Åkerberg, huutokaupan välittäjä, * 1810/362, v. 86.

1886 vuoden tilien tarkastajat:

Frans Ekman, konttoristi, * 18l3/559, v. 84, 85, 86. 
Johan Magnus Gadd, lehtori, * 183/934 v. 84, 85, 86. 
August Ludvig Hartvall, tehtailija, * 189/1237 v. 86.
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Varamiehet:

Robert Huber, insinöri * 1823/144 v. 84, 85, 86. 
Konstantin Kekoni, konttoristi * 182/1256 v. 84, 86.

Rahastonhoitaja:
(V. t.)

Gustaf Alrik Biese, pankin virkamies, * 1830/758, v. 86.

Kirjastonhoitaja:
Richard Hindström, insinöri, * 1823/249, v. 84, 85, 86.

Paikan välitys-toimiston hoitaja:
Avonainen.

Ravintolanpitäjä:
Anders Tukiainen, koneenkäyttäjä, * 18l8/1250, v. 86.

,,Työmies"—,,Arbetaren“-lehtien toimittajakunta.(Ensi kerran valittu v. 1886).
Puheenjohtaja:

Viktor Julius von Wright, tehtailija, * 185/&56.

Jäsenet:

Robert Ahlstedt, faktori, * 1810/150.
Emil Henriksson, ylioppilas, * 1824/t6i.
Viktor Pettersson, faktori, * 1817/349.
Johan Petter Solstrand, kansakoulunopettaja, * 182*/e55.
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Luento-komitea:

Puheenjohtaja:

Berndt Grönlund, ylioppilas, * 189/,55, v. 86.

Muut jäsenet:

Emanuel Broman, putkimestari, * 1816/1238, v. 86.
Richard Hindström, insinöri, * 1823/249, v. 85, 86.
Ernst Gustaf Palmen, vapaaherra, professori, * 1826/n49, v

85, 86.
Wilhelm Theodor Rosenqvist, maisteri, * 1856, v. 86.

Laulukunnan toimikunta:(Ensi kerran valittu v. 1886).
Puheenjohtaja:

Carl Magnus Lindfors, kirjapainaja, * 1831/847.

Muut jäsenet:

Johan Brynolf Blomkvist, arkitehti, * 184/355.
Hilda Johanna Emilia Hazard, rahavartija, * 1823/x61. 
Otto Lindstedt, kirjapainaja, * 1828/,62.
Amanda Solia Sandell, kauppa-apulainen, * 182/438. 
Emil Ludvig Tallgren, puunpiirtäjä, * 1815/1066.

Varajäsenet:

Johan Henrik Henriksson, tehtaan työmies, * 1817 659. 
Ida Wilhelmina Lindstedt, neiti, * 18®/,259.

Laulunjohtaja:

Johan Brynolf Blomkvist, arkitehti, * 184/355, v. 86.
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Käsityö-iltamain toimikunta:

Puheenjohtaja:

Ida, Pettersson, rouva, * 1814/957, v. 86.

V ara-puheenj ohtaj a:

Hilda Ahlstedt, rouva, * 1818/954, v. 86.

Sihteri:

Hilda Hazard, neiti, * 1823/661, v. 85, 86.

Rahastonhoitaja:

Helena Maria Lindholm, rouva, * 189/e61, v. 86.

Muut jäsenet:

Cecilia Silen, neiti, * 1813/s64, v. 86.
Amalia Gustava Snell, rouva, * 1830/1057, v. 86. 
Anna Wickman, neiti, * 1830/555, v. 86.



Helsingfors Arbetareförenings medlemmar
den 31 December 1886.Helsingin Työväen-yhdistyksen jäsenet

Joulukuun 31 päivänä 1886.

Ständiga medlemmarBorgström, L., Kommerseråd, Kauppaneuvos. 84. *)Chmelewski, P., Brukspatron, Ruukin- isäntä- 84.Heikel, V., Lektor, Lehtori. 85. Hindström, B., Ingeniör, Insenööri. 84. Hiiber, R., Ingeniör, Insenööri. 84. Landén, A., Vågmästare, Vaakames- tari. 85.af Lindfors, J., Generalmajor, Kenraalimajuri. 84.

: — Alituiset jäsenet:Lundblad, K., Ingeniör, Insenööri. 84. Nissinen, J., Fabrikant, Tehtailija. 84. Nyblin, D„ Fotograf, Valokuvaaja. 85. Schauman, A., Magister, Maisteri. 84. Sinebrychoff, A., Kommerserådinna, Kauppaneuvoksen leski. 84. Sinebrychoff, N., Handlande, Kauppias, 84.Sinebrychoff, P., Handlande, Kauppias. Stude, Th., Handlande, Kauppias. 84.
Årsmedlemmar: — Vuosijäsenet:Aalto, E., Arbetare, Työmies. 86. Abrahamsson, G., Ingeniör, Insenööri. 86. Ahlfors, Hilma, Fröken, Neiti. 86. Ahlgren, C., Restauratör, Ravintolan-pitäjä. 84.Ahlroos, F., Typografelev, Kirjapainon oppilas. 85,

Ahlstedt, R„ Faktor, Kirjapainon hoitaja. 85.Ahlstedt, Hilda, Fru, Rouva. 85. Ahlstedt, K., Kontorist, Konttoristi. 86. Ahlström, A,, Fröken, Neiti. 86. Ahlström, K. J., Byggmästare, Rakennusmestari. 86.*) Siffran anger året då medlemmen blifvit inskriiven i föreningen. Numero osoittaa vuotta, jolloin jäsen on kirjoitettu yhdistykseen.
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Ahlström, R. J., Fru, Rouva. 86.Ahti, E., Garfvare, Nahkuri. 86.Alm, A., Provisor, Proviisori. 86. Amann, G., Perukmakare, Parturi. 84. Andersson, Lovisa. 86.Andersson, C. W„ Verkmästare, Työnjohtaja. 86.Andersson, Emma, Fru, Rouva. 86. Andersson, F., Verkmästarbiträde, Työn-johtajanapulainen. 86.Andersson, A., Realskolist, Realikoulunoppilas. 86.Andersson, J. F., Mjölnare, Mylläri 86. Andstén, R., IJnderbrandmästare, Alapalo-mestari. 85.Assver, E., Portier, Ovenvartija. 85. Avellan, S. K., Skomakare, Suutari. 84. Avellan, Mathilda, Fru, Rcuva. 84. Backman, K. E., Ingeniör, Insenööri. 84, Backman, O. W., Faktor, Kirjapainonhoitaja. 84.Bade, J. H. Kontorist, Konttoristi. 84. Baltscheffsky, J., Trädgårdsmästare, Puutarhuri. 86.Baltscheffsky, Ernestine, fru, Rouva. 86. Barck, A, A., Bleckslagare, Läkkiseppä. 85. Beckström, Helena, Sömmerska, Ompelijatar. 86Bengtström, H. J., Snickare, Puuseppä. 84. Berger, J., Typograf, Latoja. 84, Berggren, E. A., Garfvare, Nahkuri. 84. Bergh, G., Telefonmekaniker, Kone-niekka. 86.Berglund, C. G., Kassör, Rahavartija. 86. Berglöf, Karolina, Skräddaredotter, Räätälin tytär. 84.Bergman, K. V., Stenhuggare, Kiven- hakkaaja. 84.Biese, A., Bankobokhållare, Pankinkirjan- pitäjä. 86.Biese, Hulda, Fru, Rouva. 86. Bjurström, A. E., Byggmästare, Rakennusmestari, 84.Björklund, F., Handlande, Kauppias. 86. Björklund, J., Handlande, Kauppias. 85. Blomkwist, J. B., Arkitekt, Arkitehti. 84. Blomqvist, G., Restauratör, Ravintolan-pitäjä. 84.Blomqvist, M., Maskinist, Koneenhoitaja. 84.Blomqvist, M., Sömmerska, Ompelijatar. 84.Blomqvist, N., Typograf, Latoja. 86. Blomqvist, K., Porslinsarb., Porsliinin-tekijä. 86.
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96von Wright, V., Fabrikant, Tehtailija, 84.Wuori, J., Svarfvare, Sorvari. 84. Wäkeväinen, M., Skräddare, Räätäli. 86. Wäkeväinen, H., Fru, Rouva. 86. Ågren, A., Handelsföreståndarinna, Kau-panhoitajatar, 84.Ågren, E., Kassörska, Rahavartijatar. 84. Åkerberg, A., Auktionsmäklare, Huuto-kaupanvälittäjä, 84.

Åkerlund, K., Tapetserare, Tapitsieraaja.86.Astren, N., Handlande, Kauppias. 8S. Åström, K. R., Gårdsägare, Talonomis-taja. 84.Öhman, A. O., Kontorist, Konttoristi. 85. Öhrnberg, A., Bokhandelsbiträde, Kirjakaupan apulainen. 84.Österlund, Hj. A., Kontorist, Konttoristi. 85.Summa medlemmar 507, deraf ständiga medlemmar 15 och årsmedlemmar 492. (År 1885 utgjorde medlemsantalet 436).Vhieensä jäseniä 507, joista 15 alituista sekä 492 vuosijäsentä, (Vuonna 1885 oli jäsenten luku 436).


