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ääntöjen määräyksen mukaan antaa Johtokunta täten seuraa- 
van kertomuksen yhdistyksen vaikutuksesta:

Alkeisoppijaksoja. Johtok. kokouksessa Helmik. 7 p. pää
tettiin panna toimeen alkeisoppijaksoja ja jätettiin asia luento- 
komitealle, joka Marrask. 23 p. antoi ehdotuksensa niiden jär
jestämisestä (katso Työm. n:o 47) ja ehdotti että kaupungin- 
valtuusmiehiltä haettaisiin apua opettajain palkkaamiseksi. Pyy
dettyä apua ei kuitenkaan saatu, vaan on oppijaksoja sittenkin 
koetteeksi voitu toimeenpanna.

Ammattiyhdistys työuväen-yhdistyksen osastona. Lähetystön 
kautta muodostuksen alaisena olevan muurari-ammattiyhdistyksen 
puolesta tehty ehdotus sen liittymisestä työväenyhdistykseen 
vastaanotettiin suosiollisesti. Kumminkaan ei tultu asiassa yksi
mielisyyteen, kun muurariammattiyhdistys jälkeenpäin päätti 
muodostua kokonaan itsenäiseksi yhteystöksi.

Epäkohdista muutamissa ammateissa. Ehdotuksen valmista
mista varten niille toimenpiteille, joihin yhdistyksen pitäisi ryh
tyä työväenkokouksissa valitettujen epäkohtien johdosta muuta
missa ammateissa päätettiin kuukauskokouksessa Syysk. 1 p. 
asettaa viisimiehinen komitea ja jätettiin tämän valitseminen joh
tokunnan toimeksi. Jäseniksi tähän komiteaan valitsi johtok. ko
kouksessa Syysk. 5 p. varatuomari V. Falckin, karvarimestari 
H. Gustafssonin, läkkiseppä V. Holmbergin, satulaseppä A. 
Lönnroosin ja lääketiet, toht. Wiik. Sucksdorffin.

Helsingin yleinen sairas- ja hautausapurahasto, jonka ylös
kanto on tapahtunut yhdistyksen huoneistossa, on Toukok. 2
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p:stä aikain saanut huoneen Kansakirjastorakennuksessa. Ra
haston vuosikokous pidettiin kumminkin johtokunnan myönnytyk
sellä yhdistyksen huoneistossa.

Huoneiston luovutus kokouksia varten. Käyttäen sitä oi
keutta, jonka yhdistys, Diinkuin edellisen vuosikertomuksen 76 
siv. mainitaan, on myöntänyt sellaisissa tapauksissa, jolloin se ei 
ole tehnyt haittaa yhdistyksen jäsenten mukavuudelle, on yhdis
tyksen suurempi sali annettu ammattiyhdistysten sairas-, apu
ja pensionirahastojen, asunto- ja ammattiyhdistysten y. m. ko
kouksissa käytettäväksi. Johtokunta on vakuutettu siitä, että 
yhdistys täten on tehokkaalla tavalla edistänyt hyödyllistä työ- 
väenseurain syntyä ja kehitystä pääkaupungissa.

Johtokunta. Kuukauskokouksessa Tammik. 30 p. valittiin 
sääntöjen 22 §:n mukaan ehdokkaita johtokunnan-jäsenten vaa
liin niiden sijaan, joiden oli vuoro erota, nimittäin: Holmberg, V., 
läkkisepäntyöntekijä, Lindroth, K., konetyöntekijä, Lundqvist, Aug., 
turkkuri, Nordling, E., konemestari, Wright, V. v., tehtailija.

Vuosikokouksessa Maalisk. 13 p. päättyi vaali seuraavasti:
Tehtailija V. v. Wright 140, Turkkuri Aug. Lundqvist 139, 
Läkkisepäntyöntekijä V. Holmberg 105, Satulasepäntyöntekijä 
A. Lönnroos 75 ja Räätälimestari O. Olander 69 ääntä.

Maalisk. 14 p. kokoontuivat jälelle jääneet, Kivenhak- 
kaaja K. V. Bergman, insinöri R. Hindström, vaskisepäntyön- 
tekijä P. V. Grahn, kirjanpainaja J. Pehkonen ja faktori V.
Pettersson sekä vuosikokouksessa valitut ja valitsivat puheen
johtajaksi tehtailija V. v. Wrightin ja varapuheenjohtajaksi turk
kuri Aug. Lundqvistin.

Johtokunnan kokouksessa Huhtik. 2 p. erosi vaskisepän- 
työntekijä P. V. Grahn siitä syystä ettei hänen nostamaansa eh- *
dotusta ravintolanpitäjän vuokran kohottamisesta hyväksytty, 
vaan jäi hän yksin vähemmistöön. Tämän sijaan valittiin kuu
kauskokouksessa Kesäk. 4 p. junankuljettaja K. F. Numberg.

Kirjanpainaja J. Pehkosen sijaan, joka matkusti pois paik- 
kakunalta, valittiin kuukauskokouksessa Lokak. 30 p. kirjan
painaja J. A. Snell.

Johtokunta on vuoden kuluessa pitänyt kaikkiaan 30 ko
kousta, jaetut eri kuukausille: Tammik. 3, Helmik. 3, Maalisk.
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3, Huhtik. 3, Toukok. 2, Kesäk. 1, Heinäk, 1, Elok. 1, Syysk. 
3, Lokak. 2, Marrask. 3, Jouluk. 5. Niiden kertojen luku, 
joina kukin johtokunnanjäsen-on ottanut osaa kokouksiin, on: 
Lundqvist 28, v. Wright 27, Hindström 25, Pettersson 25, Berg
man 22, Pehkonen 18 (matkusti pois Syysk. 5 p.), Olander 16 
(valittu vuosikokouksessa), Holmberg 14, Lönnroos 14 (valittu 
vuosikok.), Grahn 10 (erosi Huhtik. 2 p.), Numberg 10 (valittu 
Kesäk. 4 p.), Snell 3 (valittu Lokak. 30 p.), Lindroth 2 (erosi 
vuosikok.).

Kolmessa kokouksessa on keskusteluja johtanut varapu
heenjohtaja, kaikissa muissa puheenjohtaja.

Juhlatoimikunta. Toiminnastaan kuluvan vuoden kahtena 
ensimmäisenä kuukautena antaa eroova juhlatoimikunta johtokun
nalle seuraavan kertomuksen:

Tammik. 2 p. 1887 toimeenpantiin, samoin kuin edellisinä
kin vuosina, jouluiltama pienokaisille.

Seurahuoneen sali oli täysin valaistu; suuri ja soma joulu
kuusi, joka melkein ylettyi kattoon saakka, seisoi keskellä lat
tiaa. K:lo 5 kokoontuivat vähitellen kaikki pienokaiset, suo- 
jelijainsa saattamina.

Juhla aloitettiin Jouluhymnillä (Roseliilta), jonka lauloi 
tilaisuutta varten lisätty laulukunta kiitettävällä tavalla, joka 
tuottaa sen johtajalle suurta kunniaa. Sitten esiintyi lasten vanha 
ystävä, hra A. Lindfors, ja kertoi hauskalla ja miellyttävällä 
tavallaan satuja lapsille. Joulu-ukko (hra V. Pettersson) esiin- 
tuli nyt, tonttujen vetämänä ja poikaköörin seuraamana, joka 
raikkaasti laulaen kulki salin läpi. Sen jälkeen jaettiin makei
sia ja joululahjoja 315 lapselle ja pantiin toimeen joululeikkejä 
kuusen ympärillä.

Juhla päätettiin yleisellä tanssilla. 506 henkilöä oli lu
nastanut sisäänpääsöpilettejä.

Juhlatoimikunta lausuu täten kiitollisuutensa kaikille niille, 
jotka neuvoilla ja töillä ovat auttaneet Joulujuhlan aikaansaa
miseksi, ja kääntyy etupäässä rouvain Lindholmin, Avellanin, 
Petterssonin, Snellin ja Horstin sekä neitien Tuliaisen, Petters
sonin, Hazardin, Sandellin, Silénin, Lindstedtin ja Ågrénin 
puoleen.
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Kaikista lahjoista ja raha-avuista joita on annettu, lausuu 
Juhlatoimikunta täten hartaimmat kiitoksensa.

Tammik. 23 p. toimeenpantiin ylioppilastalossa iltama kaar- 
tinmusikilla, köörilaululla ja tanssilla. 365 pilettiä lunastettiin.

Helmik. 27 p. pidettiin kansankonsertti ylioppilastalossa. 
Erova Juhlatoimikunta.

Vuosikokouksen jälkeen valitun Juhlatoimikunnan 
kertomus: Johtokunnan kokouksessa Maalisk. 4 p. 1887 oli 
Työväenyhdistyksen johtokunta sääntöjen määräyksen mukaan 
puolestaan jäseniksi Juhlatoimikuntaan valinnut h:rat C. Göhle 
n:mman, O. Lindstedtin, E. Nordlingin ja V. Westerlundin, jotka 
perustavassa kokouksessa täydeentääkseen toimikunnan valitsivat 
sihen h:rät N. Nikolajeff, J. F. Widemark, H. Schneidler ja A. 
Barck. Hra E. Nordlingin erottua valittiin hänen sijaansa hra 
arkitehti F. Mieritz.

Kun kaikki viimemainitut henkilöt olivat hyväksyneet kut
sumuksen piti uusi Juhlatoimikunta ensimäisen varsinaisen ko
kouksensa Maalisk. 17 p., jolloin virkailijoiksi valittiin: Hra O. 
Lindstedt puheenj., E. Nordling varapuheenj., C. G. Göhle nuor. ra
hastonhoitajaksi, ja H. Schneidler sihteriksi, jonka jälkeen täten ko
koonpantu juhlatoimikunta alkoi työnsä, toimeenpanemalla seura
näytelmän, joka annettiin Maalisk. 27 p. Arkadiateaterissa V. 
P. K:n soittokunnan avulla, joka soitti uvertyrin ja väliaikoina.

Kuten näkyy allaolevasta juhlatoimikunnan toimintaa osoit
tavasta summittaisesta taulusta, on vuoden kuluessa toimeenpantu 
14 erityistä huvitilaisuutta, joista yksi joulujuhla lapsille, yksi 
seuranäytelmä, neljä iltamaa tanssin kanssa, kolme kansankon- 
serttiä, yksi kansanhuvi Kaisauiemen puistossa sekä neljä huvi
retkiä eri paikkakuntiin, nim. Vanhaankaupunkiin, Porvoosen, 
Oulunkylään ja Lovisaan.

Laulunjohtajaksi oli toimikunnalla onni saada laulaja hra 
A. Uggla, joka Huhtik. 12 p. ryhtyi sanottuun toimeen, ja jolle 
hra Uggla on uhrannut voimansa halulla ja uutteruudella, joka 
on kunniaksi johtajalle ja jonka kautta laulukunnassa on synty
nyt ahkeruutta ja harrastusta, jota myöskin sen esiintymiset to
distavat.
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Summittainen Taulu Juhlatoimikunnan toiminnasta 
vuonna 1887.

Tuloja. Menoja. Voittoa. Tappiota.

7* Sfnf. 55^ /s#. 7*

Jäännös v:lle 1886 . . . 
Lasten joulujuhla Tam-

379 87
mik. 2 p.........................

Iltama tanssin kanssa Yli-
368 50 458 49 89 99

oppilastalossa Tammik. 
23 p................................ 319 248 76 70 24

Kansankonsertti sam. pai-
kassa Helmik. 27 p. 

Seuranäytelmä Arkadia-
279 238 66 40 34

teat. Maalisk. 27 p.. .
Kansankonsertti Yliopp.-

785 90 594 97 190 93

talossa Huhtik. 3 p. 
Retki Vanhaankaupunkiin

345 90 140 20 204 80

Huhtik. 17 p.................
Iltama tanssin kanssa Yli-

40 30 40 30

opp.-talossa Huht. 24 p. 
Huviretki Porvoosen Tou-

266 199 77 66 23

kok. 19 p.......................
Ram. Oulunkylään Kesäk.

493 50 452 86 40 64

8019 p................................
Sam. Lovisaan Heinäk.

321 40 367 20 45

10 p........................... ....
Kansanhuvit Kaisanie-

553 50 607 36 53 86

messä Elok. 28 p. . . 
Iltama Yliopp. talossa

2,551 55 1,462 59 1,088 96

Syysk. 25 p...................
Kansankonsert. sam. paik.

194 50 247 61 53 11

Marrask. 27 p. ... 
Iltama tanssin kanssa

352 216 41 185 59

Seurahuon. Jouluk. 26 p. 
Vapaaeht. lahjoja eräältä

505 310 26 195 24

jäseneltä.......................
Laulunjohtajan palkkio, 

ilmoitukset, pilottien
painattaminen y. m. .

5

1,426 88

5

7,720 22 7,012 32 2,037 97 283 06
Jäännös vuodelle 1888 . 707 90

7,720 22 7,720 22 2,037 97 283 06

Laulukunnalla kokonaisuudessaan sekä niille naisille ja 
herroille, jotka eri tilaisuuksissa, vaivaa säästämällä ja mieli-



6

halulla aina ovat toimikuntaa auttaneet huvitilaisuuksien toi
meenpanemisessa, pyytää toimikunta saada vakuuttaa todellisen 
kiitollisuutensa.

Viimeiseksi ei toimikunta voi olla huomauttamatta niistä 
taloudellisessa suhteessa vahingollisista seurauksista, jotka ovat 
olleet seurauksena siitä kenties liian ankarasta tarkastustavasta, 
Jota toimikunnan on ollut pakko käyttää pilettien myynnissä yh
distyksen huveihin.

Helsinki, Jouluk. 31 p. 1887.
Julilatoimikunta.

Järjestysvaliokunnan kertomus. Vuodelta 1886 jälellä oleva 
järjestysvaliokunta jatkoi työtänsä Maalisk. 15 p:ään 1887, jol
loin uusi järjestysvaliokunta, johon kuuluvat hrat M. Blomqvist, 
G. A. Niska, K. Palmgren, K. Schvenzon, D. Stenbacka, 
K. A. Söderbom sekä uudet valitut hrat W. Eklund, L. 
Lindblad, M. Lindfors, K. Michelsson, K. Numberg ja A. 
Wilén, alkoi toimensa. Samana päivänä pidetyssä kokouksessa 

valitsi valiokunta puheenjohtajakseen K. Palmgrenin, varapu
heenjohtajaksi G. A, Niskan ja sihteeriksi K. Schvenzonin. 
Vuoden kuluessa on seuraavia muutoksia tapahtunut järjestys- 
valiokunnan kokoonpanossa: Hra Eklund erosi ja hänen sijaansa 
valittiin W. Holmström, jonka sijaan taas tämän kuoltua valit
tiin K. Numberg. Kun K. Numberg tuli valituksi johtokuntaan, 
valittiin hänen sijaansa H. J. Nyman.

Järjestysvaliokunta on vuoden kuluessa pitänyt 37 ko
kousta, joissa on keskusteltu valiokunnan toimeen kuuluvista 
asioista. Kaikkiaan on hyväksytty 219 mies- ja 38 naispuolen 
ilmoitusta sisääntulosta yhdistykseen. Erityisellä mielihyvällä 
saattaa järjestysvaliokunta ilmoittaa ettei vuoden kuluessa mi
tään häirittävää ole tapahtunut, jossa sen olisi tarvinnut esiintyä.

Karl Palmgren. Gustaf A. Niska.

Kansanpankki. Eräälle komitealle jätetty kansanpankki-asia 
on niin paljon edistynyt että säännöt vahvistusta varten on an
nettu senaatiin.
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Kansantajuiset luennot. Toiminnastaan on luentokomitea 
antanut seuraavan kertomuksen:

Helsingin Työväen-yhdistyksen Johtokunnalle.

Yhdistyksen komitealta kansantajuisten 
luentojen toimeenpanemista varten.

Toiminnastaan kohta loppuunkuluneena kevätlukukautena 
saa komitea Helsingin Työväen-yhdistykselle ilmoittaa seuraavaa:

Komitean jo viime syksynä tekemän suunnitelman mukaan 
päätti se kevätlukukauden kuluessa saada toimeen noin 30 luentoa 
puoleksi kummallakin kotimaisella kielellä.

Sittenkuin sopivia esitelmänpitäjiä tämän suunnitelman mu
kaan oli saatu, antoi komitea painaa 6,500 kappaletta ja sano
malehtien „Työmies“ (U. Suomettaressa,) „Arbetaren“ (Finlandissa), 
^Hufvudstadsbladet" ja „Folkvännen“ kaupunkipainosten kanssa 
sekä myöskin muulla tavoin pääkaupungissa levittää tähän liite
tyn, Helsingin työmiehille tarkoitetun ilmoituksen kansantajuisista 
luennoista kevätlukukautena 1887.

Helsingin Työväelle.

Ilmoitus kansantajuisista luennoista. 

Kevätlukukautena 1887.

Täydellä luottamuksella Helsingin Työväenyhdistyksen luento- 
komitea kääntyy pääkaupungin työväen puoleen kohoituksella, 
että se tänäkin lukukautena niinkuin monta kertaa ennen kävisi 
kuuntelemassa niitä luentoja, jotka sitä varten suomeksi ja ruot
siksi pidetään kaupungin valtuusmiesten siihen tarkoitukseen 
antaman rahamääräyksen avulla. Kolmen vuoden kokemus on 
takeena, että Helsingin työväki nytkin kuten ennen on käyttävä 
tätä tilaisuutta hyväkseen.

Työhön me Teitä kutsumme, emmekä vaan huvitukseen; 
joka yksistään rattoisaa ajanviettoa etsii, se voipi pettyä näihin 
luentoihin tullessaan. Mutta työ muutenkin on Teidän joka-
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päiväisenä toverinanne ja ystävänänne, jos kohta toisessa muo
dossa kuin tässä. Erotus vaan on se, että tämä työ, samalla 
kun se antaa tiedonhalulle ravintoa, kehittää luonnetta ja kar
tuttaa hengen voimaa. „Ei oppi ojaan kaada11, sanoo vanha 
suomalainen sananlasku; toinen yhtä oikea sansanparsi sanoo 
että ,,tieto on valtaa11.

Siihen yhä kasvavaan kuulijakuntaan katsoen, jonka nämät 
luennot ovat saavuttaneet, olemme tällä kertaa panneet 6 kurs
sia toimeen, 3 kummallakin kielellä. Jott’ei yhfaikaisten luen
tojen pitämisellä kuunteleminen kävisi monelle mahdottomaksi, 
pidetään nämä luennot osaksi peräkkäin, joten luentojen sään
nölliset kuulijat voivat pitemmän ajan kuluessa saada tietoja 
erilaisissa aineissa.

Tämän kevään luennoissa tulee noudatettavaksi seuraavaa:

Ihmisten ja eläinten elämän ilmiöitä esittää tohtori 
Th. Löfström Suomen kielellä kemiallisen laboratorion oppi- 
salissa, Nikolainkadulla n:o 3, sunnuntaisin Helmikuun 13, 20 
ja 27, Maaliskuun 6, 13, 20 ja 27 päivänä kello '/2 ? Ulalla 
seuraavan ohjelman mukaan:

Yleisiä määrityksiä.
Eläinten rakennus ja jako eri luokkiin.
Solu ja sen elämä.
Eläinten yleiset ominaisuudet.
Imettäjäin ulkomuoto, nahka ja luut.
Lihakset.
Ruoanstilastus.
Hengitys ja ääni.
Veri ja sen kiertokulku.
Ravinto.

Kemiassa pitää professori Edv. Hjelt luentoja Suomen 
kielellä joka toisena keskiviikkona kello 8 */4 illalla kemial
lisen laboratorion oppisalissa, Nikolainkatu n:o 3, seuraavista 
aineista:
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Helmikuun 9 päivänä: Kemiallisista luonnonilmiöistä;
alkuaineista.

99 23 99 Ilmasta ja palamisesta.
Maaliskuun 9 99 Palamisesta (jatk.) sekä , 

gittämisestä.
99 23 M Liekistä ja valaistuksesta.

Huhtikuun 6 99 Vedestä.
20 n Metalleista.

Työväen asunnoista lukee arkitehti J. Stenbäck Suomen 
kielellä sunnuntaisin Huhtikuun 3, 17 ja 24 päivinä kello */2 7 
illalla kemiallisen laboratorion oppisalissa, Nikolainkadulla n:o 3.

Fysiikassa pitää yliopettaja tohtori E. Mellberg Ruotsin 
kielellä luentoja sunnuntaisin kello 5 illalla Ruotsalaisen 
normalilyseon fyysillisessä oppisalissa, Unioninkadulla n: o 2 
(vastapäätä saksalaista kirkkoa) seuraavan suunnitelman mukaan:

Helmikuun 13 päivänä: Auringon valosta.
n 20 Värisokeudesta.
99 27 n Kuvastimisista.

Maaliskuun 6 V Suurennuslaseista.
Rautateistä, niiden kehityksestä ja merkityksestä pitää 

opettaja polyteknillisessä opistossa, insinööri C. Holmberg luen
toja Ruotsin kielellä tuorstaisin kello 8 1/4 illalla kemiallisen 
laboratorion oppisalissa, Nikolainkadulla n:o 3, seuraavan ohjel
man mukaan.

Helmikuun 10 päivänä: Rautateiden historiallinen kehi
tys ja Georg Stephenson, työn 
sankari.

n 17 n Rautateiden kehitys ja merki- 
kitys sivistyksen levittämisessä.

n 24 99 Miten rautateitä nykyään ra
kennetaan.

Maaliskuun 3 99 Rautatiesilloista.
10 99 Rautatiet maan alla ja maan 

yli.
n 17 99 Harvinaisista rautateistä.
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Pohjoismaiden historiaa esittää professori M. G. Schy- 
hergson Ruotsin kielellä sunnuntaisin kello 5 Halla kemial
lisen laboratorion oppisalissa, Nikolainkadulla n:o 3, seuraavan 
•ohjelman mukaan:

Maaliskuun

n

•n

n
Huhtikuun

13 päivänä: 1772 vuoden vallankumous ja
Kustaa III:n ensimäiset halli
tusvuodet.

20 „ 1788—1790 vuosien sota i vai-
lanmuutos vuonna 1789.

27 „ 1808—1809 vuosien sota.
3 „ Suomen lähetyskunta ja Por

voon valtiopäivät.
17 „ 1863 vuoden valtiopäivät.
24 „ Suomen nykyinen valiiomuoto.

Nyt niinkuin ennenkin tahdomme huomauttaa
että luennnot eivät edellytä erinäisiä perustavia tietoja;
että työväenyhdistyksen jäsenet jäsenlippunsa näyttämällä

saavat vapaan pääsön, kun sitä vastoin pääsö muille maksaa 15 
penniä kuhunkin luentoon;

että luennot ovat varta vasten työväelle afotut, jonka 
tähden jokainen on sinne tervetullut työvaatteissansakin;

että se, joka ei ole tilaisuudessa kaikkia luentoja kuunte
lemaan, tekee viisaasti, jos valitsee sarjan tahi pari, joissa voi 
säännöllisesti käydä.

Hyväntahtoisia muistutuksia, jotka saattavat olla luentoko- 
mitealle johdoksi, ottaa kiitollisuudella vastaan komitean esi
mies, ylioppilas Berndt Grönlund (Mikonkatu 8), joka myös 
antaa tietoja luennoista.

Helsingissä Helmikuun 1 p:nä 1887.

Helsingin Työväen-yhdistyksen Luentokomitea.
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Komitean toimesta pantiin sitäpaitsi jokaisena luentopäi- 
vänä kaikkiin kaupungin sanomalehtiin lyhyt uutinen luennosta.

Luennonpitäjän, insinöri C. Holmbergin ehdotuksesta päätti 
komitea, saattaakseen luennot »Rautateistä" kuulijoille selvem
miksi, antaa laatia piirustuksia liidulla mustalle paperille ja otti 
insinöri Holmberg tehdäkseen tämän työn, jonka kustannukset 
komitea maksoi.

Luennoihin „Fysikassa“ on ruotsalaisen normalilyseon joh
taja ja yliopettaja toht. Mellberg asettanut oppilaitoksen fysika- 
lisen konekokoelman esitelmänpitäjäin käytettäväksi.

Valaistakseen luennolta „Ilmiöistä ihmisten ja eläinten elä
mässä", on toht. Löfström käyttänyt sekä luurankoja että ke
miallisia valmistuksia ja erittäin harvinaisempia eläinmuotoja, 
joita hän erityisesti on selittänyt sekä ennen että jälkeen luen- 
tojensa.

Arkitehti Stenbäckin luentoja „Työväen-asunnosta“ valaisi 
luennonpitäjä tilaisuutta varten tehdyillä piirustuksilla erilaisista 
työväen-asunnoista eri maissa.

Luennoita »Kemiassa" selitti luennonpitäjä, professori Edv. 
Hjelt, erityisillä kemiallisilla kokeilla. Näitä tehtiin aineilla ja 
koneilla, joitten käyttämiseen yliopiston herra Rehtori oli anta
nut luvan.

Kuten painetusta ohjelmasta näkyy, alkoivat luennot Hel
mik. 9 p:nä ja jatkettiin tehdyn suunnitelman mukaan aina Huh
tik. 24 p:ään, kumminkin seuraavilla poikkeuksilla: Työväen-yh
distyksen vuosikokouksen tähden Maalisk. 13 p:nä lausuivat useat 
yhdistyksen jäsenet sen toivomuksen, että senpäiväinen ruotsin
kielinen luento aloitettaisiin ja lopetettaisiin aikaisemmin kuin 
ohjelmassa oli ilmoitettu ja että suomenkielinen luento kokonaan 
siirrettäisiin joksikin toiseksi päiväksi. Komitean tästä annettua 
tiedon luennonpitäjille, selittivät nämä halulla pyyntöön suostu
vansa. Toht. Löfströmin sattuneen epävoinnin tähden peruutet
tiin hänen luentonsa Maalisk. 20 p:nä. Koska arkitehti J. Sten
bäck komitean puheenjohtajalle ilmoitti, että hän tärkeitten toi
mien vuoksi oli estetty alkamasta luentojaan jo Huhtik. 3 p:nä> 
niinkuin painetussa ohjelmassa oli mainittu, vaan selitti kernaast1 
pitävänsä muut kaksi luentoansa pitempiä, niin että hän
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niissä ehtisi täydellisesti esitellä sen aineen, jonka hän oli va
linnut luennoillensa, päätti komitea kehoittaa toht. Löfströmiä 
pitämään yhden toistaiseksi lykätyistä luennoistaan Huhtik. 3 
p:nä, joka päivä muuten olisi tullut arkitehti Stenbäckin luen
nolle. Toinen toht. Löfströmin siirretyistä luennoista sovitettiin 
luennonpitäjän lausuman toivomuksen mukaan Huhtik. 5 p:ksi. 
Niinkuin ohjelmasta näkyy on komitea, mitä luennoihin tulee, 
niin paljon kuin mahdollista koettanut seurata työväen-yhdistyk
sen yleisessä kokouksessa lausumaa toivomusta. Siten on muun 
muassa, jos mahdollista, kunakin sunnuntaina aina kaksi luentoa 
pidetty, toinen suomalainen, toinen ruotsalainen.

Kuulijain luku on ollut:

Toht. E. Mollbergin luennoissa Fysikasta:

Työv.-yhd. Muita henki- Yhteensä.
jäseniä. löitä.

Helmik. 13 p. . . . . 18 47 65
„ 20 „ . . . . 15 31 46
„ 27 „ . . . . 17 24 41

Maalisk. 6 „ . . . . 13 16 29

Yhteensä 63 118 181
eli keskimäärin 45 henkilöä luennossa.

Insinöri Holmbergin luennoissa »Rautateistä*
Työv.-yhd. Muita hen- Yhteensä.

jäseniä. kilöitä.
Helmik. 10 p. .... 28 46 74

n 17 „ . . . . 32 37 69
» 24 „ . . . . 19 30 49

Maalisk. 3 „ .... 24 35 59
„ io „ . . . . 18 32 50
„ 17 „ . . . . 17 30 47

Yhteensä 138 210 348
eli keskimäärin 58 henkilöä luennossa.

Tohtori Th. Löfströmin luennoissa ^Ilmiöistä ihmisten ja 
eläinten elämässä*.
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Työv.-yhd.
jäseniä.

Muita hen
kilöitä.

Yhteensä.

Helmik. 13 p. .... 32 92 124
J» 20 „ .... 30 69 99

f» 27 „ .... 27 50 77
Maalisk. 6 „ .... 32 58 90

» 27 „ .... 29 66 95
Huhtik. 3 „ .... 20 43 63

5 „ .... 17 28 45

Yhteensä 187 406 593
eli keskim. noin 84 henkilöä luennossa.

Professori Edv. Hjeltin luennoissa ^Kemiasta*:
Työv.-yhd. Muita henki- Yhteensä, 
jäseniä. löitä.

Helmik. 9 p. . . . 31 76 107
23................. 26 19 45

Maalisk. 9 „ . . . 26 33 59
23 „ . . . 17 16 33

Huhtik. 6 „ . . . 12 15 27
20 „ . . . 13 16 29

Yhteensä 125 175 300
eli keskim. 50 henkilöä joka luennossa.

Professori M. G. Schyhergsonin luennoissa ^Pohjoismai
den historiasta11.

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

Maalisk. 13 p. . . . 19 67 86
J» 20.................... 27 61 88
JJ 27.................... 34 112 146

Huhtik. 3 „ . . . 22 49 71
17.................... 19 42 61
24 „ . . . 17 43 60

Yhteensä 138 374 512
eli keskim. 85 henkilöä luennossa.

Arkitehti J. Stenbäckin luennoissa ^Työväen asunnoista11.
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Työv.-yhd.
jäseniä.

Muita hen
kilöitä.

Yhteensä.

Huhtik. 17 p. . . . 19 33 52
24 „ . . . 18 40 58

Yhteensä 37 73 110
eli keskim, 55 henkilöä luennossa,

Kaikissa 31 kevätlukukautena komitean toimesta pidetyissä 
luennoissa on siis käynyt kaikkiaan 2,044 henkilöä, joista 688 
on ollut työväen-yhdistyksen jäsentä ja 1,355 yhdistykseen kuulu
matonta. Kuulijain keskimäärä kaikissa luennoissa tekee siten 
lähes 66 henkilöä.

Kuten ohjelmasta näkyy on, järjestyksen ylläpitämiseksi ja 
saadakseen varoja kaikenlaisten pienempien maksujen suoritta
miseksi, tavallisesti yhdistykseen kuulumattomilta otettu maksua 
15 penniä henkilöltä ja täällä sijoitetun sotaväen miehistöltä 10 
penniä. Koska kokemus edellisiltä luentokausilta on toteennäyt
tänyt, että 15:kin pennin sisäänmaksu joskus on ollut liian kor
kea, varsinkin käsiteollisuus-oppilaille ja muille, jotka työstään 
saavat ainoastaan asunnon, ruoan ja vaatteet, vaan että sellaiset 
henkilöt toisinaan ovat osoittaneet halua käydä luennoissa, päätti 
komitea oikeuttaa järjestystä valvovan komiteanjäsenen vaikutta
vien syitten löytyessä myöntämään maksuttoman pääsyn myöskin 
yhdistykseen kuulumattomille henkilöille. Tämän päätöksen mu
kaan on maksuton sisäänpääsy myönnetty 28 henkilölle, vaikka 
eivät ole yhdistykseen kuuluneet. Sotaväestä on ainoastaan yksi 
käynyt luennoissa.

Saatuaan professori A. Donnerin lausunnon asiasta, päätti 
komitea apumaksoksi eräälle herra A. Schufertille maksaa 25 
markkaa kansantajuisesta luennosta tähtitieteessä, jonka hän piti 
Helmik. 27 p:nä Työväen-yhdistyksen huoneistossa, ja jossa luen
nossa oli noin 40 kuulijaa.

Vanhankaupungin lukusalin järjestysvaliokunnan pyynnöstä 
on insinöri C. Holmberg siellä ilman palkinnon vaatimusta pitä
nyt kaksi luentoa ruotsinkielellä, nimittäin Maalisk. 20:nä ja 
Huhtik. 3 p:nä. Edellisessä luennossa oli kuulijoita 50 (31 yhd. 
jäsentä ja 19 muita), jälkimäisessä 30 (22 yhd. jäsentä ja 8
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muita), näistä luennoista on komitea maksanut ainoastaan kyyti- 
makson hra Holmbergille Vanhaankaupunkiin.

Luennoissa kaupungissa ovat allekirjoittaneet Hindström ja 
Broman vuorotellen olleet läsnä järjestystä valvomassa, ja saa
tamme mielihyväliä ilmoittaa, ettei mitään epäjärjestyksiä ole ta
pahtunut.

Lopuksi saa komitea kiitollisuudella mainita, että sanoma
lehtien «Hufvudstadsbladetin11, „Folkvännen’in“ ja „U. Suomet- 
taren1' toimitukset ilman mäksoa ovat kunkin lehden kaupun- 
kipainoksen kanssa antaneet jakaa komitean ohjelman luennoista, 
sekä että kaupungin kaikki sanomalehdet hyväntahtoisesti ovat 
uutis-osastoonsa ottaneet uutisia niistä.

Luennoista on komitealle kuluneena luentokautena ollut 
seuraavia:

Menoja:

A. Schubertille luennosta tähtititieteessä . .
Normalilyseolle kaasusta.................................
Vahtimestarille normalilyseossa......................
Insinöri Holmbergille kuvista y. m. ...
Vahtimestarille laboratoriossa...........................
Herra Nordlinille luennoista Vanhassa kaupung 
Pilettienvastaanottajalle luennoissa .... 
Yliopiston laboratoriolle kaasusta ....
Palkkiota luennonpitäjille.................................
Kirjeistä uutisilla sanomalehdille .... 
Ohjelmain painattamisesta.................................

Yhteensä

tfnf 25: —
2: — 
3: —

56: — 
54: —

2: —
15: — 
12: 60 

930: — 
10: — 
97: —

1,206: 60.
Näitten kustannusten suorittamiseksi on komitea luennon- 

pitäjäin palkkioksi luentorahastosta nostanut 930 markkaa ja 
sisäänpääsymaksuina on tullut 203 m. 20 p. eli yhteensä 1,133 
m:kaa 20 penniä, jonka tähden luentorahastosta vielä tarvitaan 
73 m:kaa 40 penniä, joitten maksettavaksi määräämistä komitea 
täten pyytää.

Helsinki, Toukok. 25 p. 1887.
E. G. Palmén. Berndt Grönlund.
Richard Hindström. E. Broman.

V. T. Rosenqvist.
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Helsingin Työväen-Yhdistyksen Johtokunnalle.

Työväen-yhdistyksen luentokomitealta.

Kesäkuun 13 p:nä, tänä vuonna, tekemän päätöksensä 
kautta valitsi Helsingin Työväen-yhdistyksen Johtokunta kansan
tajuisten esitelmien lukuvuonna 1887—1888 toimeenpanemista 
varten asetettuun komiteaan jäseniksi ylioppilas B. Grönlundin, 
insinööri R. Hindströmin, ryörimestari E. Bromanin, professori 
E. G. Paimenin sekä tohtori M. Äyräpään, mutta koska yliop
pilas Grönlund ilmoitti syksyn kuluessa olevansa estetty otta
masta mainittua tointa vastaan, valitsi johtokunta kokouksessaan 
Syysk. 20 p:nä 1887 hänen sijaansa filosofian maisteri P. Nord- 
mannin, jonka ohessa komitea siinä tapauksessa, ett’ei maisteri 
Nordmann voisi ottaa päällensä mainittua tointa, valtuutettiin 
täydentämään itsensä. Tämä ei ole kumminkaan ollut tarpeen, 
ja on komitea mainituista jäsenistä kokoonpantuna työskennellyt 
professori Palmén’in ollessa puheenjohtajana.

Komitean ensi tehtäväksi tuli esitelmien pitäjien etsiminen, 
jossa tällä kertaa ilmestyi jonkunlainen vaikeus, koska komitea 
voi perustautua vasta Syyskuun loppupuolella. Samasta syystä 
ei ollut mahdollista saada tällä kertaa esitelmän pitäjää erääseen 
kauan aijottuun aineesen, työväen luokan asemasta ihmiskunnan 
kehkeytymisen eri aikoina. Sitä vastoin on komitealla toivo 
voida ottaa tämä aine kevätlukukauden luento-ohjelmaan, sama
ten myöskin on komitean pyrintönä oleva etupäässä sellaisten 
aineiden valitseminen, joista työntekijöille on suoranaista hyö
tyä. Katsoen julkisesti tehtyyn muistutukseen, tahtoo komitea 
erityisesti huomauttaa, kuinka suuri vaikeus on saada sopiva 
esittelijä mainitulle kysymykselle. Olisi erittäin tärkeää valita 
komitea vastaisuudessa niin aikaiseen, että keväillä voitaisiin ryh
tyä valmistaviin toimiin.

Kun komitea oli onnistunut saamaan riittävän määrän esi
telmien pitäjiä kummallakin kielellä, painatti se suomen- ja ruot
sinkielisen ilmoituksen syksyn kuluessa pidettävistä kansanta
juisista esitelmistä. Tämän painoksen jakoivat pääkaupungin 
sanomalehdet maksutta Helsingissä asuville tilaajoilleen; enim
mäkseen jakaantui ilmoitus yhdistyksen sanomalehden Työmies
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—Arbetaren mukana (sanomalehtien Uuden Suomettaren ja Fin
landin kerällä), mutta sen ohessa myöskin Hufvudstadsbladet ja 
Folkvännen lehtien kanssa. Myöskin muulla tavoin levitettin 
ohjelmaa pääkaupungin työväestölle, jonka ohessa kaupungin 
päivä-lehdet ovat hyväntahtoisesti joka luentopäivä ottaneet 
teksti-osastoonsa niille laitetut ilmoitukset luennonpitäjistä, ai
neista, ajasta ja paikasta.

Mitä ohjelmaan tulee, viittaamme lukijata komitean ennen 
julkaisemaan ja jakamaan ilmoitukseen.

Ohjelmalla oli seuraava sisältö:

Helsingin työväelle.

Ilmoitus kansantajuisista luennoista syyslukukautena 1887.
Samoin kuin viimekuluneen kolmen vuoden kuluessa pide

tään tänäkin syksynä kansantajuisia luentoja maamme kummalla
kin kielellä pääkaupungin työväelle.

Helsingin kaupungin valtuusmiehet ovat jalomielisesti suo
neet yritykselle sitä aineellista kannatusta, joka sille ensi sijassa 
on tarpeellinen. Yksityiset asian harrastajat ovat kehoituksesta 
ottaneet muitten tointen ohessa pitääkseen esitelmiä sellaisista 
aineista, joitten arveltiin olevan Teille hyödyksi ja huviksi. Ja 
Työväenyhdistys, joka toimii lähimmiten omien jäsentensä, mutta 
sen ohessa koko työväenluokan aseman parantamista varten, 
on pannut koko yrityksen alkuun, ja kääntyy nyt luottamuksella 
jäsentensä ynnä muun työväen puoleen kehoituksella, että he 
osoittaisivat pitävänsä arvossa tämmöistä tilaisuutta tietojen saa.- 
vuttamiseksi.

Luonnon-ilmiöt, entisten sukupolvien elämä ja olot ynnä 
nykyajan sekä henkiset että aineelliset riennot, kas siinä aineita, 
joista jokainen valistusta harrastava kansalainen tahtoo tietoja 
saada. Sen mukaan on tehty seuraava tämän syksyn luennoissa 
noudatettava

Ohjelma:

Yliopettaja, professori Ernst Bonsdorff pitää sunnuntai
sin kello 5—6 j. p. p. Suomen kielellä Suomalaisen normaali
lyseon huoneuksessa (Ratakatu 4 & 6) esitelmiä fysikan alalta.

2
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Eri luennoissa ja osaksi koneitten avulla esitellään seuraa- 
via asioita:

Lokakuun 16 päiv. Kaasujen, varsinkin ilman fysika- 
lisista ominaisuuksista.

n 23 n Äänestä yleensä ja erittäinkin sä
velistä.

n 30 n Näkeminen tarkastettu valo-opin 
kannalta.

Marrask. 7 Lämmön tärkeimmät vaikutukset.
n 13 Säkön synty ja ominaisuudet.

Filosofian maisteri Theodor Schvindt aikoo samoin Suo-
men kielellä ja Kemiallisen laboratorin luentosalissa (Nikolain
katu 3, toisessa kerrassa) torstaisin kello 8 x/4 j. pp. esittää 
sekä muinaiskaluja näyttelemällä valaista Mitä maalöydöt opet
tavat Suomen muinaisuudesta? tässä järjestyksessä:

Lokakuun 20 päiv.
n 27

Marrask. 3 }f
10 J9

Kiviaseiden ajasta.
Hautaraunioiden ajasta.

{Pakanuuden viimeinen ajan-jakso 
Suomessa.

Professori, vapaaherra E. G. Palmén tulee esittämään 
Suomen perustuslakien määräyksiä Valtiopäivistä ja niiden 
toiminnasta, lukien Suomen kielellä Torstaisin kello 8 x/4 j 
pp. Kemiallisen laboratorin luentosalissa (Nikolaink. 3, toisessa 
kerrassa)

Marraskuun 17 päiv. Valtiopäivistä ja lainsäädännöstä, ja 
„ 24 „ Valtion tuloista ja menoista

sekä Ruotsin kielellä samoista aineista ja samassa paikassa 
sunnuntaina 13 ja 20 päivänä Marraskuuta kello x/2 7 j. p. p.

Ruotsinkielellä insinööri maisteri F. Rosberg tiistaisin 
kello 8 x/4 j. p. p. esittää Kemiallisen laboratorin luentosalissa 
kokeitten avulla sähkövoiman käyttämistä, lukien

Lokakuun 18 päiv. Sähkön synnyttämisestä.
„ 25 „ Sähkölennättimestä.

Marrask. 1 „ Telefonista, ja
„ 8 Sähkövalosta.
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Arkitehti Helge Rancken esittää Ruotsin kielellä sun
nuntaisin kello 1/2 7 Kemiallisen laboratorin luentosalissa Ra
kennustaidetta, seuraavassa järjestyksessä:

Lokakuun
n
a

Marrask.

16 päiv. Kellareissa olevista asuinhuoneista.
23 „ Vuoliaiskerroksista.
30 „ Puuhuoneista.

1 „ Huoneitten lämmittämisestä.

Samaten kuin ennen tahtoo luentokomitea lopuksi mainita: 
että nämät luennot eivät edellytä erinäisiä perustavia

tietoja;
että luennot ovat vartavasten työväelle aiotut, jonka tähden jo

kainen on niihin tervetullut työvaatteissaankin;
että työväen-yhdistyksen jäsenet käyttämällä jäsenlippuaan 

saavat vapaan pääsön, mutta että muitten tulee maksaa 15 
penniä kustakin luennosta;

sekä vihdoin että se, joka ei ole tilaisuudessa kaikkia 
luentoja kuunnella, tekee viisaasti jos valitsee sarjan tahi pari, 
joissa voisi säännöllisesti käydä.

Hyväntahtoisia muistutuksia, jotka saattavat olla yhdistyksen 
luentokomitealle johdoksi, ottaa kiitollisuudella vastaan komitean 
puheenjohtaja professori E. G. Palmén (Andreankatu 12), joka 
tarvittaessa myöskin antaa tietoja luennoista.

Helsingissä 1 päivänä Lokakuuta 1887.
Helsingin Työväen-yhdistyksen Luentokomitea.

Sattuneesta syystä saatiin tässä ohjelmassa syksyn kuluessa 
tehdä muutamia muutoksia. Professori Ernst Bonsdorff estyi 
satunnaisesta syystä esitelmänsä pidosta sunnuntaina Marrask. 6 
p:nä, mutta täksi päiväksi määrätyn esitelmän piti hän sitten 
tiistaina Marraskuun 8 p:nä k:lo 8 1/2 i. p. Ja koska Marrask. 
13 p:ksi määrättyä esitelmää ei voitu yhdessä tunnissa loppuun 
keritä ja koska erityisesti tämän oppijakson kuulijakunta oli 
ollut varsin suuri, piti prof. Bonsdorff komitean suosiollisella 
luvalla vielä kuudennen esitelmän ,,maneetisten ja sähkövoimain 
keskieräisistä vaikutuksista11, keskiviikkona Marraskuun 16 p:nä, 
ja oli tässäkin esitelmässä kosolta kuulijoita.
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Professori Palmén’in lupaamaa jaksoa valtiopäivistä ja 
niiden toiminnasta kohtasi se odottamaton este, että esittelijä 
erään akademiallisen toimen takia joutui kykenemättömäksi lu
paustansa täyttämään. Koska kumminkin kelvollinen henkilö, 
dosentti K. Grotenfelt oli myöntyväinen molemmilla kielillä ja 
määrättyinä aikoina pitämään esitelmiä mainituista aineista, katsoi 
komitea tämän järjestelmän, vähimmän häiriötä tuottavana jo 
ulosjaetulle ohjelmalle, paremmaksi kuin jakson toiseen aikaan 
heittämisen. Nämätkin esitelmät ovat pidetyt, joskin toiselta hen
kilöltä kuin olivat aijotut. Kaikista näistä muutoksista on eri
tyiset ilmoitukset olleet kaupungin sanomalehdissä.

Seuraava taulu osoittaa kuulijoiden lu’un:

Yliopettaja, professori E. Bonsdorffin esitelmiä fysikan 
alalta oli kuulemassa seuraavaa henkilömäärä:

Yhdistyk.
jäs.

Muita
henkii.

Yhteensä.

Lokak. 16 p. .... 28 86 114
n h .... 40 152 192
n 30 ,, .... 22 28 50

Marrask. 8 „ .... 21 31 52
ii 13 „ .... 28 61 89
ii 13 n .... 24 44 68

Summa 163 402 565
eli keskimäärin 94 henkilöä esitelmälle.

Insinööri F. Bosberf in esitelmiä fysiikan alalta kävi
kuulemassa:

Yhdistyk.
jäs.

Muita
henkii.

Yhteensä.

Lokak. 18 p. .... 14 81 95
ii 25 „ .... 14 56 70

Marrask. 1 „ .... 13 38 51
ii 3 „ .... 12 39 51

« Summa 53 214 267
eli keskimäärin 66 henkilöä esitelmälle.

Maisteri Th. Svindfin esitelmiä muinaistutkinnon alalta 
oli kuulemassa:
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Yhdistyk.
jäs.

Muita
henkii.

Yhteensä.

Lokak. 20 p.
„ 27 „

Marrask. 3 ,,
„ I® ,,

......................20

...........................15

......................16
...........................14

35
18
15
18

55
33
31
32

Summa 65 86 151
eli keskimäärin 37 henkilöä esitelmän osalle.

Arkitehti H. Rancken'vn esitelmiä rakennustaiteen alalta
oli kuulemassa:

Yhdistyä.
jäs.

Yhteensä.
henkii

Lokak. 16 p. ......................12 36 48
i) 23 „ ......................6 21 27
„ 30 „ ......................8 26 34

Marrask. 6 „ ......................7 14 21
Summa 33 97 130

eli keskimäärin 32 henkilöä esitelmälle.

Vihdoin dosentti Grotenfelt'^ esitelmiä valtiopäivistä oli 
knulemassa:

Yhdistyä.
jäs.

Muita
henkii.

Yhteensä.

Marrask. 13 p. . . . ... 7 9 16
„ 17 „ . . . ... 8 8 16
„ 20 „ . . . ... 14 20 34
„ 24 „ . . . ... 9 12 21

Summa 38 49 87

eli keskimäärin 21 henkilöä esitelmälle.

Koko kuulijakunta näissä 22 esitelmässä oli siis 1,200, 
josta 352 työväen-yhdistyksen jäseniä sekä 848 kerrxttain mak
savia, eli keskimäärin 54 ja 55 henkilön vaiheilla esitelmää 
kohden.

Esitelmien taloudellinen puoli muodostuu seuraavasti:
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Menoja:
22 esitelmästä ä 30 mkk............................ 660 mkk. — p.
Ohjelman painattaminen. 7,000 kppl .... 104 „ — „
Ilmoitukset esitelmän pidosta.................. 8 ,, 95,,
Vahtimestari, puhdistaminen, kaasu . . . . 71 ,, 65,,

Summa 844 mkk. 60 p.
Tätä vastaavat seuraavat

Tulot:

Kerääntyneitä sisäänpääsymaksuja .... 127 mkk. 20 p. 
Esitelmärahastosta otettu puuttuvat .... 717 „ 40 „

Summa 844 mkk. 60 p.
Helsingissä Jouluk. 3 p:nä 1887.

Richard ELindström. E. G. Palmén. Matti Äyräpää.
P. Nordmann. E. Broman.

Kirjaston toiminta vuonna 1882. Vuoden kuluessa on an
nettu lainoja: 2,127 (1,489 ruotsal. ja 638 suomal.)

Kirjasto on vuoden kuluessa lisääntynyt 91 teoksella (52 
ruotsal. ja 39 suomat), näistä on eräs yhdistyksen tointa läm
pimästi harrastava yliopiston-opettaja lahjoittanut kaikki „Ur 
vår tids historia11 nimiset teokset sekä muita luonnontieteellisiä 
kirjoja.

Kirjastossa on:
1,810 nidosta (1,303 ruotsal. ja 507 suomat), jaettuna 

siten että:
Lainakirjastossa on 1,367 (1,011 ruotsal. ja 356 suomat).
Käsikirjastossa 303 (192 ruotsal. ja 111 suomat). Lai

nattuna Vanhankaupungin Työväen-yhdistykselle sen kirjastoon 
140 kirjaa (100 ruotsal. ja 40 suomat).

Kirjastonhoitaja.
Kirjoitus-oppijakso työmiehille toimeenpani Marraskuulla toh- 

torin-rouva Ch. Runeberg 5 mkan maksoa vastaan henkilöltä. 
Johtok. antoi tätä varten ilmaiseksi huoneen ja 33 sekä nais
etta miespuolista yhdistyksen jäsentä otti osaa opetukseen.

Korouhyvitystä yhdistyksen rahastoille päätettiin johtok. ko-
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kouksessa Helmik. 22 p. maksettavaksi 4 °/o yleisestä ra
hastosta.

Kotimaisten työmiesten käyttäminen valtion töissä. Viime vuo
sikertomuksessa kerrotun valiokunnan mietinnön perusteella ja 
johtokunnan ehdotuksen mukaan hyväksyttiin kuukauskokouksessa 
Marrask. 27 p. resolutioni, jossa toivotaan että valtio samoin 
kuin tähänkin saakka ja jos mahdollista vielä suuremmassa mää
rässä töissään käyttäisi ainoastaan kotimaisia työmiehiä.

Koululasten oleskeleminen maalla. Edellisen vuosikertomuk
sen 76 sivulla kerrottu asia tästä jäi sikseen siksi kunnes kau
pungin anniskeluyhtiö tehtailija A. L. Hartvallin ehdotuksesta 
määräsi 1,000 mkaa tilaisuuden vahvistamiseksi koululapsille 
kesällä maalla oleskelemaan. Tehtailija von Wright antoi joh
tokunnalle Huhtik. 2 p. ehdotuksen ohjesäännöiksi komitealle, 
jonka tulisi järjestää asia. Tämä ehdotus lykättiin kansakoulun- 
johtokuntaan lausunnon antamista varten ja vahvisti sen. Työ- 
väen-yhd. johtokunta kansakoulujohtokunnan tekemän ja maini
tun komitean puolustaman ehdotuksen mukaan Huhtik. 4 p:ltä. 
Ohjesääntö sai siten seuraavan sisällön:

1 §. Työväen-yhdistyksen komiteaan tilaisuuden valmista
miseksi Helsingin kansakoulun oppilaille kesällä maalla oleskele
maan kuuluu 7 henkilöä, joista kaupungin Kansakoulujohtokun- 
nalla on oikeus valita 2.

2 §. Komitean velvollisuutena on:
a) jokaisen kalenterivuoden alussa johtokunnalle antaa eh

dotus siitä tavasta, miten saataisiin kootuksi komitean toimin
taan vuoden kuluessa tarpeelliset raha-varat, joiden hankkimi
sesta sitten johtokunta päättää yhteydessä komitean kanssa,

h) sopivalla ajalla kevättalvella, joko kiertokirjeiden tahi 
sanomalehtiin pantujen kehoituksien kautta kääntyä maalle asu
vien perheiden puoleen, pyynnöllä että ne

1) joko ilman maksua tahi
2) jotakin varmaa pienempää ilmoittamaansa maksua vas

taan korkeintaan 10 viikon ajaksi vastaan-ottaisivat luokseen 
ruokaan ja asumaan yhden tai useampia lapsia.

c) pyytää vapaapilettejä lapsille rautateillä ja höyrylai
voilla.
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d) ilmoituksien kautta kehoittaa vanhempia ja hoitajia las
tensa puolesta pyytämään, että he pääsisivät nauttimaan joko

1) vapaata oleskelua maalla, tahi
2) jonkinlaista palkitusta vastaan oleskelemaan siellä.
e) tutkia annetut hakemukset ja päättää niistä.
f) antaa tarpeellisia ohjeita maalle matkustaville lapsille 

a heidän hoitajilleen, sekä
g) ennen marraskuun loppua johtokunnalle antaa tilinteko 

toiminnastaan.
3 §. Oikeutettuja nauttimaan niitä etuja joita komitea 

voi heille valmistaa, ovat ainoastaan kansakoululapset.
Päätettäessä eri hakijain etuoikeudesta otetaan huomioon
a) ruumiinrakennus ja
b) olosuhteet lasten kodeissa, niin taloudelliset kuin siveel- 

lisetkin.
Huhtik. 4 p. oli kansakoulujohtokunta jäseniksi edelläole- 

vasta ohjesäännöstä mainittuun komiteaan valinnut kansakoulu- 
jentarkastajan V. Ölibergin ja varatuomari B. Sirenin. Tämä 
päätös annettiin Työv.-yhdistyksen johtokunnan tiedoksi Toukok. 
10 p., jonka jälkeen johtok. yhdistyksen edustajoiksi komiteaan 
valitsi salaneuvoksen, t:ri A. v. Collanin, rouva R. Freuden- 
thalin (synt. Winberg), tehtailija A. L. Hartvallin rouva M. 
H. Lindholmin ja tehtailija V. von Wrightin, joista viimemai
nittu valittiin puheenjohtajaksi ja rouva Freudenthal sihteeriksi^ 
Vaikeimman osan komitean tehtävästä, esim. johtosääntöjen il
moittamisen lapsille heidän matkustuksiensa toimeenpanemisen y. 
m. otti kansakoulujentarkastaja Öhberg huolekseen, joka komi
tean toiminnasta on antanut seuraavan kertomuksen:

„Työväen-yhdistyksen ja kaupungin kansakoulujohtokunnan 
kokoonpanema komitea tilaisuuden hankkimista varten kansakou- 
luoppilaille kesäloman aikana maalla oleskelemaan piti ensimmäi
sen kokouksensa Toukok. 7 p. ja päätti silloin että ilmoituksien 
kautta kaupungin sanomalehdissä ja kuulutuksien kautta lähei
sien pitäjien kirkoissa kehoittaa maalla asuvia, asiaa harrastavia 
henkilöitä joko ilmaiseksi tahi jotain vähempää hyvitystä vastaan 
luokseen vastaanottamaan kesällä korkeintaan kuudeksi viikoksi 
yhden tahi useampia kansakoululapsia. Tämän kehoituksen joh
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dosta tuli komitealle Toukokuun kuluessa tarjouksia kolmenkym
menen lapsen vastaanottamiseksi, eli kymmenen ilman maksu
vaatimusta ja kaksikymmentä 15 å 18 mkan kuukausmaksua vas
taan jokaiselta lapselta. Samalla aikaa oli opettajattarien ja 
opettajain kautta kaupungin kansakouluissa ilmoitettu viisikym- 
mentäkuusi oppilasta saamaan edun kesän aikana maalla oleske
lemaan.

Kun komitea sitten tarkoin oli tutkinut sekä tehdyt tar
joukset että ilmoitettujen terveys- ja kotisuhteet, päätti komitea 
kahdellekymmenelle oppilaalle, 12 tytölle ja 8 pojalle, hankkia 
tilaisuuden maalla oleskelemaan kesäloman aikana.

Rautatienhallitus, jolta sitä pyydettiin, myönsi hyväntahtoi
sesti niille lapsille, jotka rautatiellä voivat saapua niihin paik
koihin tahi niiden läheisyyteen, joissa he tulisivat oleskelemaan, 
vapaan matkustuksen rautatiellä edestakaisin.

Kaikki lapset eivät kumminkaan tulleet nauttimaan tarjot
tua etua. Kolme tyttöä ottivat ennemmin paikkoja lastenhoita
jina Helsingin läheisyydessä; kaksi myöskin tyttöjä, palasivat 
matkan puolitiestä, pelästyneenä heille vieraan matkustuksen täh
den, ja vielä kahden tytön täytyi, vastustamattoman koti-ikävän 
tähden, vähän aikaa maalletulonsa jälkeen palata kaupunkiin 
vanhempainsa luokse. Muut viihtyivät hyvästi ja palasivat ke
sän kuluttua vahvistetuilla voimilla ja kiitollisuudella miellyttä
västä maalla oleskelemisesta. Kaikki olivat ansainneet arvoste
lun hyvästä käytöksestä11.

Kaikki kustannukset suoritettiin anniskeluyhdistyksen myön
tämillä varoilla, joita hra Öhberg on hoitanut, annisk. yhdistyk
selle annetun tilinteon mukaan.

Ensimmäinen koetus varattomain työmiesten kouluakäyville 
lapsille hankkia tilaisuutta kesällä maalla oleskelemaan on kyllä, 
kuten hra Öhbergin tilinteosta näkyy, kohdannut useita vastuk
sia, mutta johtokunta toivoo että vastedes, kun komitealla on 
enemmän aikaa ja nyt saatu kokemus voidaan ottaa avuksi on 
asia paljon helpompi ja että voidaan järjestää toimi niin, että 
se meillä kuten muuallakin saavuttaa sitä myötätuntoisuutta, jota 
se niin suuresti ansaitsee ja jota se tarvitsee menestyksellä ke
hittyäkseen.
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Niille henkilöille, jotka kodeissaan ovat vastaanottaneet ja 
pitäneet huolta lapsista, pyytää johtokunta saada lausua lämpi
mimmät kiitoksensa. Ilo, jonka he ovat hankkineet lapsille ja 
kiitollisuus, jonka he ovat sen kautta heissä herättäneet, on epäi
lemättä oleva yksi rakkaimpia muistoja joita hyvä työ tuottaa.

Käsityö-osasto antaa täten toiminnastaan vuonna 1887 seu- 
raavan kertomuksen:

Koska huomattiin toivottavaksi että se toimi, jota käsityö- 
osastoon osaaottavat naiset (katso 1886 vuod. vuosikert. siv. 25) 
harjoittivat, lähemmin järjestettäisiin sääntöjen kautta, asetettiin 
näiksi ehdotusta valmistamaan komitea, johon kuuluivat herrat 
K. Ahlstedt, V. Pettersson ja V. von Wright sekä osaston toimi
kunnan jäsenet. Komitean ehdotuksen hyväksyivät osaaottajat 
ja vahvisti ne yhdistys esivallan vahvistamain sääntöjensä 15 §:n 
mukaan. Osaston säännöt toimitettiin sitten painetuksi nimellä 
”Säännöt Helsingin Työväenyhdistyksen käsityö-osastolle” ja 
jaettiin jäsenille, joille ne tulivat lailliseen voimaan Tammik. 1 
p. 1888.

Osaston toimintaa on muuten jatkettu saman suunnitelman 
mukaan kuin edellisinäkin vuosina. Käsityö-iltamia on pidetty, 
paitsi ei kesällä, joka keskiviikkona k:lo 8—10 j. pp. ja on 
niihin saapunut 15—20 jäsentä. Tekoaineet valmistettuihin töi
hin on myöskin tänä vuonna osaksi osanottajain antamia, osaksi 
hankittuja osaston varoilla.

Muuttaakseen vuoden kuluessa valmistetut esineet rahoiksi, 
toimeenpantiin Jouluk. 10 p., tilaisuutta varten koristetussa yh- 
distyshuoneistossa basaari, johon myöskin useat työväen-yhdistyk
sen suosijat kaupungin liikemiesten joukossa antoivat kauniita 
lahjoja, joille osaston toimikunta täten lausuu sulimmat kiitoksensa. 
Basaarista tulleesta voitosta annettiin 1,000 mkaa yhdistyksen ylei
seen rahastoon ja jäännöksellä, ifmfi 182: 95, perustettiin osas
ton säännöissä määrätty rahasto.

Osaston omaisuus on vuoden kuluessa karttunut 100 mkan 
arvoisella neulomuskoneella, joka summa hankittiin vapaa-ehtoisten 
lahjain kokoomisella.

Osaston säännöissä määrättyä nimikirjaa sen jäsenistä ei 
vielä ole valmistettu. Jäsenten luettelossa on kumminkin seu- 
raavat nimet:
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Ahlstedt, Hilda, rouva. Råbergh, Soile, rouva.
Andersson, A., neiti. Rosengren, Anna, neiti.
Berglöf, Karolina, Rostedt, Maria,
Carlsson, Olga, rouva. Sahrberg, Anna, rouva.
Ekroos, Olivia, n Schwenzon, Serafina, n
Grönlund, Olga, Segerhorn, N. S., V
Hallén, Fanny, neiti. Silén, Cesilia, neiti.
Hazard, Hilda, Silén, Signe, n
Holmström, Anna Snell, Malin, rouva.
Kadenius, M., M Stenblom, Olga, n
Kajan, »5 Tuliainen, Ida, neiti.
Lindstedt, Fanny, n Tallberg, Paulina, ,1
Lindholm, M. H., rouva. Walkonen, A., rouva.
Lagerberg, Emmy, M Westerholm, N.,
Lagerqvist, Anna, neiti. Wickman, Anna, neiti.
Nyström, Ida, ,1 Ågren, Ada, n
Pettersson, Ida, rouva.

Toimikuntaan on vuoden kuluessa kuulunut: rouva Ida
Pettersson, puheenj., rouva Hilda Ahlstedt, varapuheenj., rouva 
Maria Lindholm, rahastonhoitaja, neiti Hilda Hazard, sihteri ja 
jäsenet rouvat Malin Snell, Anna Sahrberg, neidet Anna Wick
man ja Fanny Lindstedt.

Toimikunnan puolesta:
Ida Pettersson.

Hilda Hazard.

Köyhäinhoidon muutoksen nosti nikkarityöntekijä H. J. Bengt- 
ström puheeksi, vaan ei antanut syytä mihinkään toimenpiteesen 
yhdistyksen puolelta, koska köyhänhoidoin uudestaanmuodosta- 
minen nykyään tapahtuu.

Lahjoja. Lahjoina on yhdistys vuoden kuluessa saanut 
vastaanottaa:

■Tehtailija A. L. Hartvallilta „Sveriges historia af Star- 
bäck'”.

Anniskeluyhtiöltä 400 mkaa kansantajuisia esitelmiä varten; 
samalta 1,000 mkaa yleiseen rahastoon ja 1,000 mkaa

koululastenrahastoon;
Käsityö- ja Tehdasyhdistykseltä 10 vuosikertaa „Suomen 

Teollisuuslehteä” 1883—1886;
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Arkitehti I. Stenbäckiltä 1 kpl. rakennuspiirustuksia;
Teollisuushallitukselta sen tiedonannot.
Laiiiukiiuiian toiminnasta kuluneena vuonna huomantetaan 

tässä seuraavaa:
Johtajan toimesta luopui Herra B. Blomkvist Huhtik. 3 p. 

1887, jonka jälkeen Herra A. Uggla kunnan yksimielisen vaa
lin mukaan tuli samaan toimeen, joka hänellä yhä edel
leenkin on. Onnettomasti kyllä sairastui johtaja pian sen jäl
keen, jonka tähden laulukunnan pitemmäksi aikaa täytyi kes
keyttää säännölliset harjoitukset. Lukukauden loppupuolella 
ryhdyttiin kumminkin asiaan pontevuudella ja harjoituksia on 
tähän asti jatkettu ilman keskeytystä. Että laulukunta kummin
kin on kunnialla ylläpitänyt arvoansa näkyy siitäkin, että HH. 
MM. viimeisellä täällä käynnillänsä hyväntahtoisesti vastaan
ottivat kunnan esiintymisen, jossa tilaisuudessa kunnalla myös
kin oli onni erään jäsenensä, neiti A. Rosengrenin (sopraani), 
kautta H. M. Keisarinnalle antaa kukkavihkon, jonka H. M:tinsa 
armollisesti vastaanotti.

Laulukunnan toimikuntaan kuului tämän vuoden alussa 
seuraavat henkilöt:

Herra M. Lindfors, puheenjohtaja, jäseniä: neidet A. San
dell ja H, Hazard, sekä Herrat A. Söderlund ja E. Walkonen, 
jota paitsi varajäseniksi valittiin neiti I. Lindstedt ja Herra E. 
Tallgren. Paikkakunnalla matkustamisen tähden erosi toimikun
nasta Herra Söderlund ja hänen sijaansa tuli Herra Tallgren, 
jonka sijaan taas Herra C. O. Nyholm valittiin varajäseneksi. 
Heti tämän jälkeen erosi myöskin Herra E. Walkonen ja hänen 
sijaansa valittiin Herra A. Helenius, joka samalla on ollut sih- 
terinä. Kunnan toimikuntaan kuuluu siis nykyään seuraavat 
henkilöt: Herra M. Lindfors, puheenjohtaja; jäsenet: Herra 
A. Uggla, neidet A. Sandell ja H. Hazard, Herrat E. Tallgren 
ja Alex. Helenius; varajäsenet: neiti I. Lindstedt ja Herra C. 
O. Nyholm.

Laulukunnan jäsenten luku on vuoden kuluessa ollut noin 
45 henkilöä, jotka melkein ilman poikkeuksitta ovat olleet kun
nan harjoituksissa ja kuten mainittiin on kunta osaksi harjoi
tellut uusia lauluja, osaksi uudistanut ennen harjoitetut. Ny-
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kyään harjoittelee se Tampereen laulu- ja soittojuhlan ohjel
maan kuuluvia lauluja, jonne kunta yksimielisesti on päättänyt 
lähteä, joka matkustus siten on tullut mahdolliseksi, että juhla- 
toimikunta laulukunnan toimikunnan esityksestä suurimmalla 
mielihalulla on myöntynyt laulukunnan toivoisin; ja toivotaan 
että kunta, palatessaan „Suomen Manchesterista11, on tuottava 
kunniaa sekä itselleen että työväenyhdistykselle. Sitäpaitsi on 
laulukunnalla ollut työskentelemistä seuranäytelmiin kuuluvain 
laulujen harjoittelemisessa y. m.

Täten on laulukunta-toimikunnan kertomus tältä vuodelta 
lopetettu ja toivomme että laulukunta, joka tähän asti tavallaan 
on työskennellyn työväen-yhdistyksen eduksi, yhä edespäinkin on 
toimiva yhdistyksen hyväksi.

Helsinki, Helmikuulla 1888.

Laulukunta-toimikunnan puolesta:
Magnus Lindfors.

Alex. Helenius.
Lukusali. Lukusalissa on vuoden kuluessa löytynyt seu- 

raavat sanomalehdet. Suomessa suomenkielellä ilmestyviä: Aa
mulehti, Aura, Aamunairut, Ilmarinen, Hämeen Sanomat, Keski- 
Suomi, Oulunlehti, Kyläkirj. Kuvalehti, Laatokka, Lappeenran
nan Uutiset, Matti Meikäläinen, Mikkelin Sanomat, Satakunta, 
Savo, Suomal. Wirall. Lehti, Suomen Raittiuden Seuran Lehti, 
Uusi Suometar, Valvoja, Waasan Lehti ja Wiipurin Sanomat. 
Pietarissa ilmestyvä Inkeri; Amerikassa ilmest. Uusi Kotimaa. 
Ruotsinkielisiä: Finland, Finl. Allm. Tidning, Folkvännen, Hel
singfors Dagblad, Hufvudstadsbladet, Nya Pressen, Sporten, Tam
merfors Aftonblad, Uleåborgs Tidning, Wasa Tidning, Abo Tid
ning, Östra Finland, Österbottniska Posten ja Spets; Ruotsissa 
ilmestyviä: Arbetarebladet, Arbetarens vän, Dagens Nyheter, Fi
garo, Hemvännen, Norden, Söndags Nisse ja Typografernes Tid
ning; Saksassa ilmestyvä: Kölnische Zeitung (W’ochenausgabe).

Lukusali Wanhassa kaupungissa. Syystä että johtokunnalle 
on syntynyt vaikeuksia sikäläisen lukusalin hoidon valvomisessa, 
päätti johtok. kokouksessaan Toukok. 16 p. ehdottaa sen lak-
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kauttamista. Tämä johtok. ehdotus hyväksyttiin viimein kuu- 
kanskokouksessa Syysk. 1 p.

Neuvoja ja apua kunnallistakserausta koskevissa asioissa an
toi tehtailija v. Wright kolmena sunnuntaina perätysten yhdis
tyksen^ jäsenille sillä aikaa jolloin takseraus 1887 tapahtui. 
Myöskin nyt halusivat useimmat ainoastaan saada tietoa niistä 
tulomääristä, jotka ovat veroituksen alaiset, jonka jälkeen he 
itse takserauslautakunnalle ilmoittivat tulonsa. Herra v. Wrightin 
kautta annettiin kumminkin myöskin sellaisia ilmoituksia, 
jotka kaikki takserauslautakunta hyväksyi. Tuloilmoituksissa 
otettiin aina huomioon että niitä seurasi asianom. työnanta
jan, yhdistyksen sitä varten hankkimalle kaavapaperille kirjoi
tettu todistus, näyttävä ilmoittajan tulon.

Työväen-yhdistyksen kaikki jäsenet ovat siten olleet tilai
suudessa, ilman kaikkia kiertoja ja ilman suuria lakitieteellisen 
välittäjän käyttämisen kautta tulevia maksuja, saavuttaa joko 
kokonaan vapautusta veroituksesta tahi oikean veroituksen, joka 
varsinkin vähempivaraisille perheenisille on suuresta arvosta.

N. k. vankeusteollisuus-asia, jonka nikkarityöntekijä II. J. 
Bengtström ehdotti keskusteltavaksi, ei antanut aihetta mihinkään 
toimeen, syystä että yhdistys jo aikaisemmin asianom. virastolle 
oli lausunut vakaan paheksumisensa siitä tavasta, jolla tätä työtä 
nykyään harjoitetaan.

Oma talo yhdistykselle. Kuukauskokouksessa Helmik. 20 p. 
nostettiin kysymys oman talon hankkimisesta yhdistykselle ja ly
kättiin asia johtokunnan harkittavaksi. Johtokunta valitsi Hel
mik. 22 p. pidetyssä kokouksessa komitean, johon tulivat herrat 
K. W. Bergman, M. Blomqvist ja E. Nordling, ehdottamaan 
rakennuspaikkaa ja laatimaan ohjelmaa rakennukselle. Huhtik. 
2 p. antoi tämä komitea mietinnön, josta väliaikaisesti hyväksyt
tiin arvionmukainen rakennuksen suuruus ja sijoittaminen, vaan 
palautettiin komiteaan, joka, lisättynä hroilla Grahn ja Hind
ström, sai toimekseen antaa kannattavaisuuslaskun ja ehdotuk
sen säännöiksi talon rakentamista varten perustettavalle osake
yhtiölle.

Johtok. kokouksessa Syysk. 5 p. esitettiin komitean ehdo
tus säännöiksi rakennus-osakeyhtiölle: mikä hyväksyttiin muuta-
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millä pienillä muutoksilla ja päätettiin antaa komitean, joka li
sättiin hra O. Olanderilla, antaa hankkia suunnitelma-piirustuk
set. Näitä piirustuksia ehdottaen on kysymys vastaiseksi avoinna.

Paikanvälitystoimisto. Yhdistyksen paikanvälitystoimen esimie
heksi otettiin Tammik. 15 p. edellisen vuosikertomuksen 36 si
vulla mainituilla ehdoilla koneenkäyttäjä A. Tukiainen, joka 
senjälkeen on hoitanut toimiston asioita. Paikkoja saadakseen 
on rouva H. Tukiaisen pitämän päiväkirjan mukaan ainoastaan 
5 henkilöä ilmoittautunut. Kaikki nämät henkilöt saivat toimi
tusta. Mitä taas tulee työn tarjoumuksiin, on sellaisia usein 
tehty, toimiston kumminkaan voimatta hankkia haluttuja työmie
hiä, mikä näyttää todistavan ettei työnsaaminen ole erittäin huono 
kaupungissa.

Palkintokilpailun työmiesten kesken jonkun ammatin työnte
kijäin teknillistä, taloudellista ja yhteiskunnallista asemaa kuvaa- 
vain kirjoitusten välillä on puheeksi otettu ja käsittelee asiaa 
komitea, johon kuuluvat hrat Lundqvist, Numberg ja Olander. 
Palkintoina tulisi olemaan Suomen Teollisuuslehden vuosikertoja.

Postisäästömerkkiä on, sittekun postihallitus oli yhdistyksen 
hyväksynyt säästömerkkien myyjäksi, vuoden kuluessa myyty 45 
mkan edestä.

Prostitutioniasia, jota lakititieteen ylioppilas J. Boldt oli 
ehdottanut yhdistyksessä keskusteltavaksi ei johtok. ottanut kä
siteltäväksi, vaan jätettiin asia toistaiseksi sikseen.

Rahastonhoitajan toimi, jota v. t. rahastonhoitaja A. Biese 
on hoitanut, on vakinaisen rahastonhoitajan A. Brobergin pyy
dettyä ero tästä toimesta, jätetty hra A. Bieselle.

Ravintolaa yhdistyksen huoneistossa on vuoden kuluessa kaik
kein mielihyväksi hoitanut samoilla ehdoilla kuin ennenkin ko
neenkäyttäjä A. Tukiainen.

Shakki-klubi on vuoden kuluessa perustettu yhdistyksen 
keskuudessa ja on sitä varten valmistettu ehdotus järjestysoh- 
jeiksi, joita ei kumminkaan vielä ole kuukauskokouksessa vah
vistettu.

Sihteerin toimi on vuoden kuluessa ollut jaettuna hrain 
Lundqvistin ja Pehkosen kesken siten että Lundqvist on laa
tinut pöytäkirjat johtok. kokouksissa ja Pehkonen taas kuu-
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kauskokouksissa sekä toimittanut kaikki käännökset suomenkie
lelle. Pehkosen matkustuksen jälkeen on hänen tointansa hoi
tanut hra Snell.

Säännöt. Erään komitean valmistaman ehdotuksen yhdis
tyksen sääntöjen muutokseksi hyväksyi johtok. Tammik, 31 p. 
ja vuosikokous Maalisk. 13 p. Kun se sitten oli jätetty Keisa
rilliseen Senaatiin, ovat ne vahvistetut resolutionin kautta Syysk. 
12 p:ltä.

Säännöt Juhlatoimikunnalle valmistettiin johtokunnan ja juhla- 
toimikunnan pitämissä erityisissä kokouksissa ja vahvisti ne 
yhdistys Lokak. 30 p. tulevaksi käytäntöön Maalisk. 7 p:stä 1888.

Säännöt yhdistyksen käsityö-osastolle. Kuukauskokouksessa 
Heinäk. 30 p. hyväksyttiin johtokunnan tarkastamat säännöt kä- 
sitöyosastolle.

Teollisuusharjoittajain kokous Oulussa. Koska yhdistys oli 
kutsuttu osaa ottamaan Teollisuusharjoittajain Oulussa kokouk
seen, päätettiin Kesäk. 4 p. pidetyssä kuukauskokouksessa yhdis
tyksen edustajana ja sen kustannuksella sinne lähettää junankul
jettaja K. F. Numberg.

Tietoja jäsenluvusta on joka kuukausi järjestyslautakunnan 
toimesta ollut otettuna Työm.-Arbetareniin.

Työmiesten edustus kaupungin valtuusmiehistössä. Kuukaus
kokouksessa Marrask. 22 p. päätettiin tätä vaalia varten asettaa 
3 ehdokasta ja valittiin niiksi suletuilla lipuilla räätälityöntekijä 
A. W. Gröndahl, satulasepäntyöntekijä A. Lönnroos ja junan
kuljettaja K. F. Numberg. Itse vaalissa ei yhdistys nytkään 
onnistunut saamaan ehdokkailleen suurempaa äänilukua.

Työmiesten valtiollinen äänestysoikeus, josta kysymys on nos
tettu Tampereen työväenyhdistyksen esityksen kautta, on ollut 
keskusteltavana johtokunnassa ja yhdistyksessä, mutta asia ei 
tullut loppuun käsitellyksi vuonna 1887.

Työmiesten edustus virallisten ammattiyhdistysten valtuustoissa. 
Kokouksessa Syysk. 18 p. päätti yhdistys yksimielisesti puolus
taa sellaisen edustuksen toivodtovaisuutta ja melkein yksimieli
sesti pyytää kaikkien maan työväenyhdistysten lausuntoa asiassa, 
joille sen jälkeen lähetettiin kirjoitukset asiassa.
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Ennen vuoden loppua on vastauksia tullut Waasasta, Tam
pereelta, Oulusta ja Wiipurista, joilta paikkakunnilta ehdoton 
yhtymys ehdotukseen lausuttiin. Kuopiosta ilmoitettiin ettei 
yhdistystä siellä vielä ole perustettu.

Työntekijäin turvaaminen keisarillisen esityksen aineena. Koska 
se peruste, jolle H. K. Mdlensa Toukok. 10 p. 1884 annettu 
ehdotus asetukseksi työn-antajain velvollisuudesta suorittaa palk
kio ruumiinvammasta joka kohtaa työntekijää, yleiseen katsot
tiin riittämättömäksi ja ettei sen nojalla mitään valtion-esitystä 
voitu laatia, jonka tähden koko tämä asia ei voinut tulla 1888 
vuoden valtiopäiväin neuvottelujen esinneeksi, ruvettiin työväen- 
piireissä pelkäämään että yhteydessä edesvastuunalaisuus-asian 
kanssa käsitelty työväen suojeluslaki myöskin voisi tällä kertaa 
tulla syrjään lykätyksi. Tämä asia otettiin sentähden useita 
kertoja yhdistyksessä tutkittavavaksi, jonka jälkeen sen puolesta 
Lokak. 13 p. annettiin H. K. Mdlensa hra v. Wrightin tekemä 
laajasti perussyillä selitetty esitys asiassa. Tämän pyyntö-esi
tyksen loppuponnessa pyydetään •

että armollinen esitys sisältävä ehdotuksen 
asetukseksi koskeva työntekijäin suojelemista teh
taissa, käsitöissä tahi muissa ammateissa, sekä 
ala-ikäisten työtä sellaisissa töissä tulisi jo ensi- 
kokoontuville säädyille annetuksi.

Loppupuolella vuotta 1887 tiesi huhu jo kertoa että 
esitys sanotussa tarkoituksessa oli valmistettu ja esitettäisiin 
säädyille.

Työpalkat, työaika ja elatostavarain hinnat Helsingissä 1887. 
Työväen toivomukset tilansa suhteen. Tilastokomitean kertomus.

Helmikuun 20 p. kokoontui komitea ja hyväksyi kaupungin 
sanomalehtiin pantavaksi ja näin kuuluvan kehoituksen:

»Helsingin työväelle11
Jatkaaksensa sitä työtä, jonka Työväen-yhdistyksen Tilasto- 

komitea viime vuoden alussa alotti, kääntyy komitea nyt Hel
singin työväen puoleen, pyytäen sen apua. On taasen koottava 
tietoja Helsingin työväen palkkaehdoista, työajasta eri amma
teissa ja muista seikoista, jotka määräävät työväen ulkonaisen 
tilan. 3



34

Kun komitea viimeksi samassa tarkoituksessa kääntyi Hel
singin työväen puoleen, koetti se myös sille selvittää tämän 
merkitystä (katso Työmiehen n:o 4 v. 1887). Komitea voi sen 
vuoksi tällä kertaa päästä tästä asiasta vähemmillä puheilla.

Jokaiselle valistuneelle työmiehelle on päivän selvää, kuinka 
tärkeä merkitys on tällä tilastollisella selvityksellä, josta nyt 
on kysymys, hyvin järjestetylle työlle työväen olojen paranta
miseksi, jos nimittäin asiata kelvollisesti ajetaan. Se on tässä 
kohden välttämätön perustus, sillä se antaa työväelle itselle to- 
denperäisen kuvan heidän tilastaan, saa heidät tavalla, joka ei 
mitenkään muuten ole mahdollista, huomaamaan tämän, vertaa
maan toista toiseen, huomaamaan epätasaisuuksia ja puutteita. 
Ja niille, jotka ovat työväen piirin ulkopuolella, voi työväki 
tuskin antaa parempaa tukea oikeutetuille vaatimuksilleen olo- 
jensa parantamisesta kuin näiden numeroiden kieltämätöntä 
todistusta.

Ajattelevainen työmies ymmärtää myöskin että meidän huo
miomme työväen oloista täytyy jatkua pitemmän aikaa, vuosi
kausien kestäessä, tehdäksemme isellemme pysyväisen perustuk
sen. Jos niitä tehdään ainoastaan yhden kerran, niin tulevat 
ne helposti enemmän tai vähemmän satunnaisia ja merkityksel
tään yksipuolisia.

Komitean mielestä ei ole olemassa mitään tarkoituksen 
mukaisempaa tapaa neuvotella tässä asiassa Helsingin työväen 
kanssa kuin panemalla toimeen kuten ennenkin kokouksia, eri 
aikoina eri ammatteja varten. Näissä kokouksissa, joista lä
hempiä tietoja tässä jäljempänä annetaan, pyytää komitea saada 
työväeltä tietoja ei ainoastaan heidän palkoistaan ja työajastaan 
vaan myöskin niistä oikeutetuista toivomuksista, mitä työväellä 
tilastaan ammatin harjoittajina voi olla.

Johdoksi mainittakoon että ne toivomukset, joita viime 
vuonna pidetyissä kokouksissa työväki esitti, kuuluivat seuraa- 
viin pääryhmiin: a) työajasta, b) terveydenhoidollista sekoista, 
c) oppilasseik öistä, d) taloudellisista kysymyksistä. Viime ryh
mään kuuluivat vaatimukset palkan korotuksesta, paremmasta 
palkan järjestämisestä epätasaisen ammattikilpailun johdosta, koti
maisen työn edistämisestä, työn valvonnasta, apurahastoista y. m.
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Kutsumme täten kaikkia Helsingin työmiehiä, jotka kuu
luvat alempana lueteltuihin tai niille läheisiin, vaikkei erittäin 
mainittuihin ammatteihin, riippumatta siitä ovatko he Työväen
yhdistyksen jäseniä tai ei, tulemaan seuraavassa lueteltuihin 
kokouksiin.

Samalla kuin me kehoitamme ystävällisesti työväkeä saa
pumaan näihin kokouksiin, joiden merkitystä työväen tilan pa
rantamiseksi ei voitane vähänä pitää, huomautamme me toivot
tavaksi sen että työväki on niissä valmis lyhyesti ja tarkasti 
ilmoittamaan tietonsa ja vaatimuksensa.

Se vilkas osanotto, joka oli samanlaisissa kokouksissa 
viime vuonna huomattavana, on takeena siitä että Helsingin työ
väki on kylläksi valistunut pannakseen arvoa niiden tarkoi
tukselle.

Pitäähän olla myöskin selvää, että jos työväen asemaa 
tahdotaan parantaa, itse työväen ei saa olla toimettomana. Ei
hän suinkaan se vaiva, mitä tässä kysytään, kävelymatka Työ
väenyhdistyksen huoneistoon, ole liikaa suuri.

Kokoukset tulevat pidettäviksi Työväen-yhdistyksen huo
neistossa, Kaivokatu 8, seuraavassa järjestyksessä, nimittäin:

Sunnuntaina Helmikuun 26 p. e. pp.: k:lo V210 nah
kureille, k:lo 10 satulasepille ja tapetintekijöille, k:lo suu
tareille, k:lo 11 räätäleille, k:lo ^12 ompelijattanne, k:lo 12 
pesijättärille ja silittäjättärille.

Samana sunnuntaina j. pp.: k:lo X/21 leipureille ja so- 
kurileipureille, k:lo 1 maalareille ja lasimestareille, k:lo 1/22 
puusepille ja kultaajille, k:lo 2 sorvareille ja vaunusepille k:lo 
4 läkki-, levy-, kupari- ja rautasepille sekä */25 nuohoajille.

Sunnuntaina Maaliskuun 4 p. e. pp.: k:lo 10 tupakkateh
taiden työväelle, k:lo X/211 kulta- ja hopeatyöntekijöille, k:lo 
11 konepajain työväelle ja torvenpanijoille, k:lo kello
sepille ja k:lo 12 muurareille.

Samana sunnuntaina j. pp.: k:lo 1/21 kivenhakkaajille, 
k:lo 1 kirvesmiehille ja sahalaitosten työväelle, k:lo 1/22 puu
tarhureille, k:lo 2 porsliini- ja kaakelitehtaiden työväelle, k:lo 4 
kirjansitojille, k:lo kirjan- ja kivenpainajille.
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Koska Työväenyhdistyksen varat eivät salli kokouksista 
kalliita kuulutuksia sanomalehtiin painattaa, niin pyydämme että 
työntekijät levittäisivät tietoa tästä asiasta ja sitä innolla har
rastaisivat ja tovereitansakin siihen halustuttaisivat.

Pitäköön jokainen työntekijä omana ja ammatinsa kun
niana, että hänen ammatistansa saapuu kokoukseen niin monta 
osannottajaa kuin suinkin mahdollista.

Helsingissä, Helmikuun 20 p. 1888.

Helsingin Työväenyhdistyksen puolesta:
Sen Tilastokomitea.

Sittenkuin kehoituksen olivat seuraavina Helmik. 22 ja 23 p. 
suosiollisesti palstoihinsa ottaneet sanomalehdet: Dagbladet, Fin
land, Folkvännen, Hufvudstadsbladet, Nya Pressen, Uusi Suo
metar ja Päivän Uutiset, pidettiin siinä ilmoitetut Helsingin työ
väen kokoukset sunnuntaina Helmik. 26 ja Maalisk. 4 p. Helmik. 
26 p. tuli saapuville kaikkiaan 250 mies- ja 6 naispuolista 
työntekijää, edustaen yhteensä 15 ammattia. Maalisk. 4 p. tuli 
saapuville lähemmä 150 työmiestä, edustaen 10 ammattia. Suu
tarien, räätälien, maalarien, puuseppien, seppien, muurarien, 
kirvesmiesten ja konepajain työmiesten ammatit olivat edustet
tuina 30—50 työmiehellä; muita ammattia edusti pienempi luku. 
Tässä ylempänä olevassa kehoituksessa kutsutuista ammateista 
jäi täydellisesti pois: tupakkatehtaiden työväki, puutarhurit, 
kellosepät ja kivipainajat.

Puhetta johti kaikissa kokouksissa allekirjoittanut Hind
ström. Komitean sihteerinä on ollut allekirjoittanut Malmström 
Komitean jäsen, hra A. Lönnroos oli poissa sekä Helmik. 26 
että Maalisk. 4 p:n kokouksista.

Mitä tulee tässä jäljempänä annnettuiden ilmoitusten pe
rustuksiin mainittakoon että ne ovat samat kuin mitä komitea 
ennen on seurannut. Työpalkka on siis ilmoitettu ainoastaan 
tavallisimmasta työväki-lajista, jolla on tavallinen ammattitai- 
tavuus.

Komitean työn tulos näkyy seuraavasta:
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i
Tietoja alempana lueteltujen ammattien työntekijäin palkoista ja 

työajan pituudesta Helsingissä 1887.
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Leipurit................................ 1 50 18
Läkkisepät....................... 3 50 — — 12 — 13 30 — — — — —
Kirjansitojat....................... 2 50 3 25 11 30 13
Nahkurit ............................ — — — — — — — 1 50 13 — 15
Kuparisepät....................... 3 50 — — 12 — 13 30 — — — — —
Konetehtaan työmiehet 2 85 — — 11 30 13
Muurarit............................ 2 — — — 12 — 14 — — — — — —
Maalarit........................... 2 50 — — 11 30
Peltisepät. ................... 3 — — — 12 — 13 30 —
Satulantekijät.................. 2 50 — — 12 30 14 — 1 — 13 30 14
Suutarit............................ — — 1 50 14—16 — — — — — — — —

3 — 12 30 — — — — — — —
Ompelijattaret................... 1 25 — — 10 30 12 — 1 — 12 — —
Sepät................................ 2 — — - 12äl2 30 M3

114
30 ä

Puusepät...........................
Kivenhakkaajat ulkotyössä

2 85 — — 12 — 13 30 — — — — —
— — 2 — 12 — 13 30 — — — — —

„ tehtaassa . 3 — — — 11 — 12 30
Tapetserarit....................... 3 25 — — P1U2

30 å 13

Kirvesmiehet....................... 2 _ — — 12 — 14 — — — — — —
Puutarhan työmiehet . . ei vä t oi le etläsn ä.
Latojat, tavallisessa työssä 4 50 — 11 — 13

„ sanomalehtityössä 5 —
Kellosepät....................... ei vä t oi et etläsn ä.

/Kulta- ja hopeasepät . . 4 50 — — 11 — 12 — — — — — —
Kaakelitehtaan työmiehet. — — 2 — 12 30 14
Porslinitehtaan työmiehet. 12 — — — 11 — 12 — — — — — —
Torvenlaskijat.................. 2 50 — — 11 30 13 — — — — = —
Nuohaajat............................ — — — — — — — — 2 — 10 30 12
Silittä jättäret.................. 1 50 — — 12 — 13 — — — — — —
Sorvarit........................... 2 40 — — 12 30 — — 1 — 13 30 14
Sahalaitosten työmiehet ; 1 90 — — 11 30 13

75Pesijättäret....................... 1 — — — — — — — — —
Vaunusepät....................... 4 — — — 12 — 13 30 — — — —
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Mu istutuista. Eroitua satulantekijäin työajan välillä 1887 ja 
1886 vuosien ilmoituksessa riippuu nyt saapuvilla olleiden sanojen 
mukaan siitä että viime vuonna pienempi lukuja niitä, valtion-rauta- 
teiden työpajasta, joilla on lyhempi työaika kuin tässä ilmoitettu, 
oli paikalla saapunut.

Tässä mainittu maalarien, samoin myös kirvesmiesten, työ
aika tarkoittaa kesäistä aikaa. Talvella on työaika noin 8 tuntia.

Ompelijattaria isäntänsä ruoassa ja asunnossa ei ole, vaan ai
noastaan isännän ruoassa, jota siis yllämainitun otsakirjoituksen 
alla edeliäolevat numerot tarkoittavat.

Erotus tässä esiintyvien ilmoitusten ja samallaisten viita 1886 
konepajain työmiehistä riippui työväen selityksen mukaan viimeksi 
mainittujen ilmoitusten suuremmasta tai pienemmästä yksipuoli
suudesta.

Keskihinta ruokatavaroista, polttopuista ja pienemmistä 
huoneista v. 1887.

Pienempi huone kuukaudelta................................
Ruisjauhot leiviskä......................................................
Ruisleipä „ ..................................................
Herneet kappa............................................................
Perunat „ ............................................................
Liha, tuore, naudan, leiviskä.................................
Läski, tuore „ .................................

„ suolattu „ . ...........................
Voi, tuore, naula.......................................................
„ ruoka-, leiviskä...................................... ..... .

Silakka, tuore, naula.................................................
„ suolattu, leiviskä.......................................

Maito, kuorimaton, kannu
»1 kuorittu 11

Piimä
Halot, koivun, syli . .

11 männyn 11 •
11 kuusen

Smk 18: —
n 1: 37
11 1: 61
n 1: 09
n — 19
n 3: 92
11 7: 60
ii 7: 67
ii — 84

13: 47
ii — 15
ii 1: 70
n — 44
ii — 21
ii — 22
n Iti: 25
ii 13: 31
ii 11: 65
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Tietoja niistä toivomuksista, joita osaksi suullisesti osaksi 
kirjallisesti esitettiin tilastokomitean toimeenpanemissa koko

uksissa helmik. 26 ja maalisk. 4 p. 1888.
a) Työajasta.

Työajan lyhentämistä pyysivät:
14 tunniksi leipurit, jotka sen ohessa vaativat että työ

miehet, jotka tekevät yöllä/työtä, vapautettaisiin, paitsi poikkeus» 
tapauksissa, työstä päivällä;

12ll% tunniksi, k:lo 5:stä e. pp. 7:ään j. pp. kaikkiaan 
11/J tunnin ruoka-väliajalla, nahkurit, jotka tekevät työtä k:lo 
5:stä e. pp. k:lo 8:aan j. pp. kaikkiaan 2 tunnin ruoka-väliajalla';

11 tunniksi läkki-, pelti- ja kuparisepät, satulanteki- 
jät, sorvarit ja sepät, jotka viimeksi mainitut toivoivat että työ
aika asetettaisiin k:lo 7:stä e. pp. k:lo 7:ään j. pp. yhden tun
nin ruoka-väliajalla;

10 tunniksi kulta- ja hopeatyöntekijät, kaakeli- ja 
poslinitehtaan-työmiehet, konepajain työmiehet, muurarit, 
torvenlaskijat, puusepät (paitsi vähempi joukko, jotka, etteivät 
liian suurilla vaatimuksilla antautuisi yhtään vaaraan, tyytyisivät 
siihen että pyysivät lyhentämistä 11 tunniksi) ja kirjanpainajat 
(tavallisen työn latojat).

Keinona lyhyemmän työajan saamiseksi ehdottivat leipurit 
että sokurileivos-tvötä toimittaisivat eri työmiehet.

Syynä työajan lyhentämiseen mainittiin pääasiassa samat 
seikat kuin, sen mukaan mitä kertomus komitean työväenkokouk- 
sista edelliseltä vuodelta osoittaa, jo silloin esitettiin, nimittäin:

että pitäähän työväellekin luovuttaa joku aika päivästä hen
gelliseksi virkistykseksi ja seurustelua varten läheisintensä kanssa;

että työntekijä työajan ollessa kohtuullisesti pitkä suurem
malla innolla ja siis myöskin paremmalla menestyksellä voi toi
mittaa työtä, kuin jos häntä ylenmäärin kauvan rasitetaan, joka
vaikuttaa tylsyttävästi hänen tarmoonsa ja kykyynsä; sekä

että liiallinen työ rasittaa työntekijän terveyttä ja elinvoimaa. 
Sunnuntaityön lakkauttamista vaativat räätälit ja sitä vaa

dittiin myös eräässä olutpanimon-työväen komitealle lähettä
mässä kirjoituksessa. Sunnuntain pyhänä pitämistä ja työväen 
tarvetta käydä jumalanpalveluksissa mainittiin kumpasellakin ta-
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holla syyksi tässä suhteessa Lähetetyssä kirjoituksissa lausuttiin 
räätälien puolelta se toivo että sunnuntaityötä vastaan voimassa 
olevien lainsäädösten noudattamista ankarasti valvottaisiin.

b) Terveydenhoito-seikoista.
Leipurit, samoin räätälit vaativat että mitä tulee terveel

lisiin asuntoihin ja työhuoneihin työväkeä varten, jo voimassa ole
via säädöksiä olisi tarkasti huomioon otettava ja niiden noudatta
mista asianomaisten virastojen valvottava. Leipurien asunnot vali
tettiin olevan huonosti tuuletettuja, epäterveellisiä, ahtaita ja usein 
kosteita.

Nahkurit huomauttivat siitä että heidän makuu- ja asunto- 
huoneensa niinkuin ennenkin ovat erittäin kaukana siitä kuin 
olla pitäisi terveellisyyden, puhtauden ja tilan suhteen. Ilma 
niissä oli monissa paikoin niin turmeltunut kosteudesta ja epäter
veellisistä höyryistä, että työväki ei voinut varjella vaatteitaan 
pilaantumasta.

Terveydenhoidollisessa suhteessa parempia ja tarkoituksen
mukaisempia työhuoneita katsoivat myöskin kaakeli- ja poslini- 
tehtaiden työmiehet, kirjanpainajat ja puusepät itsellään ole
van syytä toivoa; puusepät sitä paitsi lausuen toivomuksenaan 
ettei oppipoikain tarvitsisi maata epäterveellisissä työhuoneissa.

Kylmistä, vetoisista ja savuisista, varsinkin kylmänä vuoden
aikana työväen terveydelle erittäin vaarallisista työhuoneista va
littivat konepajain työmiehet.

Myös satulantekijät halusivat saada terveellisempiä ja puh
taampia työhuoneita, varsinkin kun työväen täytyy usein käyttää 
niitä myös makuuhuoneiksi.

Sorvarit lausuivat toivomuksenaan ettei heidän tarvitsisi 
asua tähän tarkoitukseen sopimattomissa työhuoneissaan.

c) Oppilassuhteista:
Oppiajan pidennystä halusivat:
5 vuodeksi leipurit ja räätälit;
4 tai 5 vuodeksi satulantekijät sekä 23 37:stä saapuvilla 

tulleesta sepästä;
4 vuodeksi nahkurit ja suutarit.
Että 3 vuoden oppiaika olisi riittävä, jos vaan oppilasta 

ei niin paljo kuin asianlaita yleiseen on, käytettäisi ammatin
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ulkopuolella oleviin toimiin, jossa suhteessa muutosta haluttiin, 
lausuivat läkkisepät, maalarit, sepät, puusepät ja sorvarit.

Ikärajaa, jonka alapuolella olevaa oppilasta ei saisi ottaa 
ammattiin, halusivat leipurit ja puusepät, jotka kumpikin eh
dottivat 16 vuoden ijän alimmaksi määräksi. Tätä toivomusta 
perusteltiin sillä että työ mainituissa ammateissa nuoremmille 
henkilöille oli liiaksi rasittavaa.

Suurempaa huolenpitoa oppilasten koulunkäynnistä 
halusivat leipurit, maalarit ja nuohoojat.

Tarkemmin silmällä pidettäväksi oppilasten käytöstä 
ulkona työhuoneesta halusivat kulta- ja hopeatyöntekijät, 
joiden ammatissa oppilaat tavallisesti asuvat ulkona työpaikasta 
ja tätä tarkoitusta varten annetaan pieni palkkio, joka kuiten
kaan ei riitä sellaisille oppilaille, joiden vanhemmat eivät asu 
kaupungissa, hyvän kodin hankkimiseen.

Että oppilasten opetus ammatissa tulisi kaikinpuoli- 
semmäksi ja ettei sitä ihan niin vaan jätettäisi riippumaan sel
laisien työn-antajien eduista, jotka voivat matkaan saattaa sen 
että oppilas oppii ainoastaan yhden tai toisen haaran ammatis
taan, toivoivat nahkurit ja maalarit.

Erittäin hajanaisista oppilasoloista valittivat maalarit. 
Mitään oppilaita varsinaisessa merkityksessä ei löytynyt amma
tissa koska työn-antajat aivan yleisesti harjoittivat sitä keinoa, 
että kesäksi ottavat palvelukseensa tarpeellisen luvun henkilöitä, 
ammattitaitavuudeltaan enemmän tai vähemmän epäiltäviä, jotka 
talven tullessa taas saavat eron. Maalarien toivomusta siitä 
että ammattitaitavuuden ja sen omistajain eduksi saavutettaisiin 
kiinteämmin järjestetyt oppilasolot, kannattivat kaakeli- ja 
posliinitehtaiden työväki, muurarit sekä sepät. Sepät huo
mauttivat erittäin toivottavaksi kontrahtisitoumusta oppilaan ja 
hänen isäntänsä välillä sekä vaativat yksimielisesti annetussa 
kirjoituksessa (29 nimen allekirjoittama) että suullisesti että op
pilas, joka ilman pätevää syytä muuttaa isäntänsä luota, ei saisi 
laskea hyväkseen sitä aikaa, minkä on tehnyt työtä tämän luona.

Että oppilaat liika usein muuttavat paikkaa valittivat 
myöskin suutarit.
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Hellempää oppilasten kohtelua lausuivat leipurit ja nah
kurit toivovansa, parhaasta päästä siihen suuntaan että oppi
laita ei liiallisesti rasitettaisi joko liian raskaalla työllä (nahku
rit) tai siten ja liian pitkällä työajalla (leipurit).

Leipurit toivoivat vielä että työn-antajat ei saisi ottaa 
palvelukseensa suurempaa lukua oppilaita kuin hänellä on työn 
oppineita mutta kyllä, jos hän niin tahtoi, useampia työnoppi- 
neita kuin oppilaita.

d) Taloudellisia kysymyksiä:
Palkankorotusta katsottiin kohtuulliseksi ja tarpeen vaa 

timaksi kaakeli- ja posliinitehtaiden työväelle, muurareille 
maalareille, puusepille, kivenhakkaajille ja kirvesmiehille.

Palkan laskemista tunnilta halusivat muurarit, maa
larit ja kirvesmiehet.

Samaa palkanlaskemista talvi- kuin kesätyöstä halusi
vat muurarit ja kirvesmiehet.

Viikonpalkkansa saamisen perjantaina katsoivat muura
rit toivottavaksi, siinä tarkoituksessa, että estämättömästi 
saisivat käyttää lauvantai-iltaa oman mielensä mukaan, joko esi
telmän kuuntelemiseen, johonkin huvitukseen tai perheensä hel
massa. Kun palkka maksetaan lauvantaina, kuluu hyvä osa tä
män päivän illasta rahojen saannin odottamisessa.

Oikeudenmukaisempaa palkanjakelua, niin että tottu
nut ja taitava työmies saisi paremman maksun kuin vastalkaja 
ja hätimmiten taitava, sanoivat kaakeli- ja posliinitehtaiden 
työmiehet sekä kivenhakkaajat itsellään olevan syytä toivoa. 
Oikeudenmukaisempaa palkanjakelua siinä tarkoituksessa että 
kirjapainon faktorien mielivalta tässä kohden lakkaisi ja että 
erityisten annettujen perustusten mukaan kaikille työntekijöille, 
täällä kaupungissa asuville sekä niille, jotka tänne muuttavat 
maaseuduilta, voimassa olevaa palkanlaskemistapaa noudatettai
siin, vaativat kirjanpainajat, jotka sen ohessa halusivat että 
yhdellaisesta ja yhtä hyvästä työstä palkkaa laskettaessa ei mi
tään huomiota pantaisi työntekijän sukupuoleen.

Liika rajusta tulvaamisesta ammatteihinsa valittivat kone- 
pajain työmiehet, muurarit ja maalarit.
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Tullisuojelusta halusivat ulkomaalaisia puusepän-, rää
tälin- ja SMw/awj-töitä vastaan asianomaiset ammatit. Suuta
rit toivoivat sen ohessa että, jos kaupungin nahkurit eivät voi 
valmistaa jalkineiden päälliseksi käytettävät parhaan laatuista 
nahkaa, valtio avullaan tekisi mahdolliseksi teollisuuslaitoksen 
syntymisen, joka voisi täyttää mainitun tarpeen sekä siihen 
saakka helpottaisi sellaisen ulkomaisen kenkänähän maahan
tuonnin.

Kotimaisen työn suosimisen tärkeydestä huomauttivat 
läkkisepät ja konepajojen työmiehet.

Leipurit toivoivat:
että ainoastaan kisällikirjan saaneilla henkilöillä olisi oi

keus harjoittaa ammattia itsenäisesti, palvella työnjohtajana ja 
antaa todistuksia ulosoppineille, sekä

että isäntien pitäisi ottaa palvelukseensa renkiä toimitta
maan erityisiä raskaampia töitä, jotka ovat ulkopuolella ammat
tia, varsinkin kun ammatintyömiehiä ilman näitä töitäkin kyllä 
paljo rasitetaan.

Kaakeli- ja posliinitehtaiden työväki toivoi että koti
maisia työntekijöitä ei sysättäisi syrjään ulkomaalaisten tieltä, 
vaan päinvastoin edellisiä ensi sijassa suosittaisiin. Saman toi
vomuksen lausuivat kivenhakkaajat.

Konepajain työntekijät toivoivat:
että selviä ja täydellisiä ohjesääntöjä löytyisi kaikissa työ

huoneissa;
ettei nuoria ja kokemattomia työntekijöitä ilman suurinta 

varovaisuutta käytettäisi koneissa;
että eläkerahastoja yleisemmin tulisi toimeen, sekä 
että tapaturmavakuutus työväelle tulisi toimeen sillä eh

dolla että työn-antajat vähintäin 2/3:lla ottaisivat osaa kulun- 
keihin vakuutuksesta.

Muurarit ja kirvesmiehet ehdottelivat tilansa parantami
seksi seuraavaa:

että kaupungin kirjoissa olemattomat työntekijät, joilla 
täällä on työtä, verotettaisiin yhtä paljo kuin täällä asuvat 
(jonka esityksen myöskin tekivät kaakelitehtaan työmiehet);
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että suurempaa huomiota työväen palvelukseen-ottamisessa 
pantaisiin työtodistuksiin ja yleensä enemmän arvoa annettaisiin 
ammattitaitavuudelle;

että ainoastaan todelliset ammatintuntijat olisivat oikeu
tetut ottamaan rakennusurakoita; sekä

että työmiehet tavalla tai toisella turvattaisiin sitä vaaraa 
vastaan että urakkatyötä jaettaessa pienemmille urakoitsijoille 
voivat kadottaa sen työpalkan, jonka he työllä sellaisten ura
koitsijani palveluksessa ansaitsevat.

Että ammatintarkastajien toiminta, niin pian kuin sellai
sia saadaan, niin pian kuin mahdollista alotettaisiin käsityöläis- 
ammatteihinkin, pyysivät kulta- ja hopeatyöntekijät.

Ankarampia vaatimuksia ammattitietojen suhteen niiltä 
henkilöiltä, jotka harjoittavat ammattia palkatulla työväellä, vaa
tivat, paitsi leipureita (katso ylempänä) suutarit, räätälit ja 
nuohoojat.

Kaakeli- ja poslinitehtaiden työväki toivoi että työhuo
neiden puhtaanapitoa ei pidettäisi ammattityöväen velvollisuutena, 
vaan eri henkilöitä tätä tarkoitusta varten palkattaisiin.

Kiitollisuudella saa komitea mainita että räätälit, sepät ja 
muurarit omin päin pitämissään kokouksissa olivat valmistautuneet 
komitean toimeenpanemiin, ja niissä antaneet sille kirjallisesti teh
tyinä sekä komitean haluavia tietoja että omat toivomuksensa. 
Näistä kirjoituksista on varsinkin räätäleiltä tullut, Aug. Wuoren 
allekirjoittama, tehty kiitettävällä asiallisuudella ja täydellisyydellä. 
Kokouksien jälkeen on komitea saanut vastaanottaa samallaisia 
kirjoituksia leipureilta sekä kaakelitehtaiden työväeltä. Kaikki 
nämä kirjoitukset on ylläolevaa kertomusta tehdessä tarkoin huo
mioon otettu, samoin kuin myöskin eräs oluenpanijain, joilla ei 
ole mitään kokousta ollut lähetettämä kirjoitus.

Komitean vahva* vakuutus on että työväki ei ole turhaan 
kääntynyt Työväen-yhdistyksen puoleen niissä kysymyksissä mitä 
meidän kertomuksemme koskee, ja sillä edellytyksellä me toivomme 
että Helsingin työväki yhä suuremmalla luottamuksella ja yksi-
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mielisellä innolla tulee auttamaan komitean siinä työssä, joka 
tässä esitetään yhden osan kanssa sen tuloksesta.

Helsingissä Maaliskuun 11 p. 1888.
Richard Hindström. K. Schwenzon. K. F. Numberg.

G. Malmström.
Työväenlainlaatimus. Komitea, jonka kokoonpanosta kerro, 

taan viime vuosikertomuksen 74:llä sivulla, ja jonka tuli antaa 
ehdotus lausunnoksi hallituksen antaman toimen mukaan laadi
tuista ehdotuksista asetuksiksi toimenpiteistä työntekijäin suo
jelemiseksi tehtaissa, käsitöissä tahi muissa ammateissa sekä 
alaikäisten käyttämisestä sellaisissa töissä, perusti itsensä 
Marrask. 11 p. 1886, jolloin puheenjohtajaksi valittiin tehtailija V. 
von Wright ja sihteriksi kansakoulunopettaja F. O. Dannholm.

Helmik. 12 p. 1887 antoi komitea mietintönsä, koskeva 
Ehdotusta asetukseksi toimenpiteistä työntekijäin suojelemi
seksi tehtäissä, käsitöissä tahi muissa ammateissa sekä ala

ikäisten käyttämisestä sellaisissa töissä.
Komitean mietinnön tarkasti työväenyhdistys huolellisesti 

4:ssä yhdistyksen kuukauskokouksessa, jonka jälkeen se Huhtik. 
2 p. julaistiin-lehdessä Työmies—Arbetaren, ja samana päivänä, 
ynnä asiaa yhdistyksessä käsitellessä tulleet keskustelupöytäkirjat, 
jätettiin lainvalmistelukunnalle k. senatiin.

Loppuvaatimukset mietinnössä ovat yhdistetyt seuraavaan 
tapaan:

Sen nojalla mitä yhdistyksellä on ollut kunnia lausua, eh
dottaa se nöyrimmällä kunnioituksella seuraavia muutoksia halli
tuksen komitean tekemään nyt kysymyksessä olevaan ehdotukseen, 
nimittäin:
1 §;n 2 kohtaan lisätään määräys 3—5* vuoden odotus-ajasta jo 

löytyville tehtaille ja teollisuus-laitoksille niitten muutoksien 
toimeenpanemisessa, jotka tulevat tarpeellisiksi määräyksien 
johdosta valmistetussa lakiehdotuksessa;

5 §:stä poistetaan ne sanat, jotka määräävät vissin tietomäärän
lapsille heidän tullessaan työhön, joten pykälä tulisi kuulu
maan: ,, Työhön tehtäissä, käsitöissä tahi muissa amma
teissa ei saa ottaa lapsia jotka eivät ole täyttäneet 12 
vuotta11.

6 §:ssä ehdotetaan että nuorempaa henkilöä saa käyttää työssä
korkeintaan kymmenen tuntia ja lasta korkeintaan 8 päi-
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vässä sekä että alaikäisten työ saa alkaa vasta kello 7 
aamulla;

8 §:ssä pitäisi sanojen vaihtaminen pykälän alussa huomioon otet
taman, jonka kautta se saisi seuraavan sisällön: „Lasta 
sekä nuorempaa naissukupuolista henkilöä ei saa pi
tää työssä maan alla11 j. n. e.;

9 §'.lle ehdotetaan seuraava sisällys: „Tässä asetuksessa ym
märretään lapsella sitä, joka on alle 15 vuoden, nuo
remmalla henkilöllä sitä, joka on täyttänyt 15 vaan ei 
18 vuotta, sekä alaikäisellä sitä, joka on alle 18 vuotta;

10 §.ään toivotaan sijoitettavaksi määräykset,
että ammatintarkastajain virkoihin asetettaisiin ainoastaan 

sellaisia henkilöitä, joilla on siihen tarpeelliset ammattitie
dot ynnä muut ominaisuudet, ja

että niitten laitoksien ja yrityksien joukkoon, joita tarkas
tajat ovat velvolliset valvomaan, lisättäisiin höyrylaivat ja 
rakennustyöt;

11 §:ään lisätään niiden laitoksien ja yrityksien joukkoon,
joihin tarkastajalla pitää olla pääsy, höyrylaivat ja 
rakennustyöt;

15 §:n 2 kohtaan lisätään siinä lueteltujen lautakuntien ja halli
tuksien joukkoon myöskin virallisten ammattiyhdistysten val
tuutetut;

18 §:stä pitäisi sanat: „silloin kuin tämä työhön otettiin11 pois
tettaman ;

20 §:ssä määrätty aika, jonka kuluessa onnettomuudenkohtaus on 
tarkastajalle ilmoitettava, lyhennetään 14 päiväksi.
Mitä tulee tämän kanssa yhteydessä olevaan ehdotukseen

muutamista pääkohdista ohjesäännössä ammatintarkastajille, eh
dottaa yhdistys seuraavan muodostuksen
3 §:lle. „Hänen pitää myöskin ruveta yhteyteen virallisten 

ammattiyhdistysten valtuutettujen sekä asianomaisten 
terveyshoito- ja kouluhallitusten kanssa11 j. n. e.

Niitä, jotka haluavat ottaa lähempää tietoa mietinnöstä ja 
yhdistyksen keskusteluista tämän johdosta, viitataan sanomaleh
teen „Työmies“—„Arbetaren“ 1887, siv. 17, 18, 21, 30 ja 43.
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Tarkastaessa
Ehdotusta asetukseksi työn-antajan velvollisuudesta muuta

missa tapauksissa korvaamaan ruumiinvahingon, joka 
kohtaa työntekijää,

hylkäsi työväenyhdistyksen komitea yksimielisesti periaatteen että 
vakuutusvelvollisuus määrättäisiin ainoastaan yksin työn-antajille, 
ja puolusti työn-antajille ja -tekijöille yhteisen vakuutusrahaston 
aikaan saamista. Rahaston toiminnan laveudesta oli komitean 
mielipiteet hajaantuneet, enemmistö puolusti nimittäin yhdistettyä 
sairas- ja onnettomuudenkohtaus-vakuutusta, jota vastoin ko
mitean puheenj. sekä jäsenet Göös ja Huber puolustivat onnetto- 
muudenkohtaus-rahastoa.

Sekä enemmistö että vähemmistö esitti yhdistykselle laajasti 
selitetyt ehdotukset („Työmies“ — „ Arbetaren" 1887 n:ot 16,17 ja 
19). Komitean enemmistön mielipiteet on yhdistettynä seuraa- 
vassa

Ehdotuksessa Työväenvakuutuksen järjestämiseksi. 
Vakuutuslaitos.

Teollisuustyön vaurastumisen edistämiseksi maassa siten että 
suojellaan teollisuustyön harrastajia siitä hädästä ja puutteesta, 
joka on seurauksena tapaturmasta ja sairaudesta, laitetaan maa
han yleinen, asianomaisen valvonnan ja tarkastuksen alainen sai
raus- ja tapaturmakohtauksien-vakuutuslaitos, jonka keskihallinto 
on maan pääkaupungissa sekä paikallishallintoja tarpeellinen määrä 
muissa osissa maata.

Osakkaat.
Vakuutuskassaan osallinen on kukin maassa asuva, veroa 

maksava mies- eli naispuolinen työntekijä niin myös työnteettäjä 
vuorikaivoksissa, kivilouhoksissa, ruukeissa, sahoissa, rautatiellä 
ja kanavalla sekä sellaisten rakentamisessa, samoin myöskin ra
kennuspuuhissa, tehtaissa ja tehtaantapaisissa laitoksissa sekä käsi
työssä kuin myös koneenkäyttäjät ja lämmittäjät höyrylaivoilla, 
jotka kulkevat kotimaan purjehdusvesillä, eli kaikki ne teollisuus
alalla maassa, työskentelevät joilla on sellainen työpaikka jossa
kin laitoksessa, että he siitä saavat palkkansa.

Kassan tulot.
Kukin vakuutuslaitoksen osakas on velvollinen laitoksen 

kassaan maksamaan vakuutusmaksun, jonka suuruus lähemmin mää-
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rätään apurahan määrän suuruuden ja hänen työnsä varallisuuden 
mukaan.

Työnteettäjä on velvollinen, paitsi persoonallista vakuutus
maksua, suorittamaan laitoksen kassaan lisämaksun, jonka suu
ruuden lähemmin määräävät hänen työnsä vaarallisuus sekä siinä 
käytettyjen työntekijöiden luku.

Valtio ja kunnat kannattavat myöskin laitosta soveliaisuu
den mukaan, osaksi ollen työnteettäjiä, osaksi sillä tavoin aut- 
taaksensa teollisuutta maassa sekä edistääksensä sairaushoitoa.

Kassan velvollisuudet.
Vakuutuslaitokseen osakas on oikeutettu taudin eli tapa

turman kohdatessa saamaan laitoksesta korvauksen lääkärin hoi
dosta ja lääkkeistä sekä, jos sairaus eli tapaturma saattaa häi- 
rinkiä työky’yssä enemmäksi kuin kolmeksi päiväksi, saamaan lai
toksesta joka sairauspäivältä kolme neljäs-osaa summasta, josta 
hän on vakuutettu.

Vakuutus käsittää useampia luokkia eri apurahamäärällä, 
vaihetellen kahden ja kuuden markan välillä sairauspäivältä; ja 
kassan osakkaalla olkoon täysi vapaus, asianhaarojen mukaan 
määrätä mihin erityiseen vakuutusluokkaan hän tahtoo päästä, 
kumminkin vaarinottamalla ett’ei hänen muuttaessaan toisesta va- 
kuutusluokasta toiseen, laitoksen kassa joudu vahinkoon.

Myöskin raihnaudesta tulee korvaus ja kuoleman kohdatessa 
tulee apuraha leskelle ja alaikäisille lapsille.

Hallinto.
Keskihallinto, jonka jäsenet valitsee maan Hallitus, kunnat, 

työnteettäjät ja tekijät itse, kukin yhtä monta osaltaan, järjestää 
ja pitää silmällä laitoksen ja erityisten paikallishallintojen toimin
taa sekä toimittaa tarpeellisia tilastollisia yleiskatsauksia ja antaa 
julkisen kertomuksen laitoksen toiminnasta.

Paikallishallintoa hoitaa pääkaupungissa keskihallinnon kont
tori ja muilla seuduilla joko kunnallishallitus eli yleisten ammat
tikuntien valtuutetut.

Jokainen sairaus- ja tapaturman kohtaus ilmoitetaan viipy
mättä seudun paikallishallinnolle, joka niin pian kuin mahdollista 
ryhtyy niihin toimiin, joita asia vaatii. Paikallishallinto ilmoit
taa toimintonsa keskihallinnolle.

Erityisiä säännöksiä.
Itsevaikuttamat taudit, irstaisuuksista tulleet, oikeuttavat 

saamaan korvausta lääkärinhoidosta ja lääkkeistä, mutta ei muuta 
apua, jollei erittäin surkuteltavat asianhaarat sitä vaadi.

Jos vahinko tapaturman kohdatessa on itse vaikuttama, äl
köön vahingoittuneelta kiellettäkö korvausta lääkärinhoidosta ja
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lääkkeistä sekä tarpeellista apua, mutta se on keskihallinnon pää
töksestä riippuva, mihin määrään sellainen annettu apu on kassaan 
takasin maksettava.

Jos vahinko on tapahtunut työnteettäjän eli jonkun muun 
henkilön laimiinlyömisen tahi huolimattomuuden takia, tulee apu 
vahingoittuneelle tästä riippumatta kassasta, ollen kumminkin kes- 
kihallinnolla oikeus asianmukaisessa järjestyksessä hakea hyvitys 
siltä, joka on ollut syynä vahinkoon.

Työnteettäjä, joka työntekijöittensä edestä on vakuutuslai
toksen kassaan suorittanut määrätyt lisämaksut, on vapautettu 
velvollisuudesta suorittaa vahingonkorvausta siltä ajalta kuin osuus
maksut ovat maksetut, muussa tapauksessa tulee hänen suorittaa 
vahingonkorvaus.

Tätä ennen olevien sairauskassojen osakkaat nauttivat, siinä 
tapauksessa että kassa tulee vakuutuslaitoksen huostaan, niitä 
helpoituksia jotka vastaavat sitä matematillista arvoa, joka hen
kilö rupee vakuutuslaitokseen.

Vakuutusmaksu vahvistetaan, ilmautuvien asianhaarojen mu
kaan, joksikin määrätyksi ajaksi erällään.

Koska palkollinen on erityisten sääntöjen alainen, ei tämä 
ehdotus koske sellaisia.

Tyytymättömyys ja valitus.
Tyytymättömyys paikallishallinnon toimiin ilmoitetaan keski- 

hallinnolle, mutta valitus keskihallinnon päätökseen tehdään joko 
kompromissi-oikeudessa tahi laillisen tuomioistuimen edessä.

Vähemmistön, hra V. v. Wrightin muodostamat mielipiteet 
näkyvät seuraavasta

Ehdotuksesta muutamiin pääkohtiin
Yleisen onnettomuudeukohtaus-vakuutusrahaston perustamisesta 

Suomeen.
1) Suomen yleisen onnettomuuskohtauksien vakuutus-kassan 

tarkoituksena on turvata työntekijää ja teettäjää kurjuutta ja puu
tetta vastaan, jotka ovat seurauksina ruumiinvammasta, joka on 
tullut onnettomuus-kohtauksesta työssä.

2) Kassaan osanotto ja siinä pysyminen on pakollinen kai
kille maan niinhyvin mies- kuin nais puolisillekin työntekijöille 
ja teettäjille, jotka työskentelevät teollisuuden ja käsityön avulla.

3) Työntekijän osake-maksun suorittaa puoleksi hän itse ja 
puoleksi työnteettäjä.

Työnteettäjän osake-maksun suorittaa työnteettäjä itse.
Osake-maksujen suuruus määrätään eri ammattien vaaralli

suuden ja vakuutetun henkilön työ-ansion mukaan, ei kumminkaan
4
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missään tapauksessa korkeammaksi kuin että pykälässä 7 mää
rätty vahingon korvaus sillä voidaan suorittaa.

Osake-maksu kassaan tapahtuu työnteettäjän kautta.
Valtiolaitos auttaa kassan ylläpitämistä joko vuotuisilla apu

rahoilla tahi määräämällä pohjarahaston.
4) Keski-hallintoa hoitaa Helsinkiin asetettu 3-jäseninen joh

tokunta, joista hallitus valitsee yhden, työntekijät toisen ja työn- 
teettäjät kolmannen.

Kun johtokunnan tulee ratkaista tärkeämpiä kysymyksiä, lisä
tään se 3:11a varajäsenellä, jotka valitaan samalla tavalla kuin 
vakinaisetkin jäsenet.

Kassan toiminnasta tulee vuosittain tehdä tili, jonka tar
kastaa K. Senatin Talous-osasto.

5) Paikallishallinto, osake-maksujen ylöskanto ja vahingon
korvauksien maksu tapahtuu yleisten ammattiyhdistysten valtuus
miesten kautta, joka laitos muodostetaan siten, että siihen kuuluu 
työnteettäjiä ja tekijöitä.

6) Jokainen onnettomuustapaus ilmoitetaan heti seudun ylei
selle ammattiyhdistykselle, joka heti tutkittaa asian sitä varten 
valitulla hoitokunnalla ja lähettää sitten tarkastuspöytäkirjan kas
san johtokunnalle, joka määrää tulevan korvauksen suuruuden ja 
ryhtyy muihin asian vaatimiin toimiin.

7) Vahingon korvauksen suuruus määrätään vahingoittuneen 
osake-maksun ja hänen työ-ansionsa vähenemisen mukaan, kum
minkin siten, että se, joka ilman omaa syytään joutuu kokonaan 
työhön kykenemättömäksi, saa täyden korvaus-summan siitä, josta 
hän osake-maksun on suorittanut, ei kumminkaan 5 markkaa 
enempää päivässä.

Jos vahingoittunut on onnettomuuteen itse syypää, tulee kor
vaus tutkinnon mukaan.

Osa vahingon-korvauksesta käytetään vahingoittuneen sai- 
rashoito-kustannuksien suorittamiseen.

8) Valitus johtokunnan toimista tehdään sovinto-(kompromis) 
oikeustolle eli lailliselle tuomio-istuimelle.

Mitä tulee sairasvakuutukseen, antoivat vastalauseentekijät 
seuraavau ehdotuksen:

Sairasrahastot, jotka ovat järjestetyt varmojen hallituksen 
hyväksymäin perusteitten mukaan ja joitten hallinto on hallituk
sen tarkastuksen alainen, takaa valtio.

Asiaa yhdistykselle esitellessä päätti se Huhtik. 14 p. kai
killa äänillä yhtä vastaan hylätä sen perusteen jolle hallituksen
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komitean tekemä ehdotus on rakettu, sekä äänestyksen kautta 
Toukok. 15 p., jossa sama luku ääniä annettiin enemmistön ja 
vähemmistön ehdotuksille, että erikohtaisen tarkastelun perusteiksi 
pantaisiin viimemainittu. Erikohtaisessa tarkastelussa Toukok. 17 
p. pyyhittiin pois 1 kohdasta sanat »työn aikana"; 2 kohdan suh
teen päätettiin että vakuutuksen tulee olla pakollinen ja käsittää 
ne henkilöt jotka enemmistön ehdotuksessa luetellaan osakkaina. 
Muuten hyväksyttiin ehdotus vilkkaan keskustelun ja monen ää
nestyksen jälkeen valtaavalla enemmistöllä muuttamatta.

Heti sen jälkeen kuin kertomus asian käsittelemisestä yhdis
tyksessä oli julaistu sen sanomalehdessä, jätettiin kaikki asiaa 
koskevat kirjoitukset lainvalmistelukunnalle k. senatiin.

Lähempi selitys asian käsittelemisestä yhdistyksessä löytyy 
sen sanomalehdessä »Työmies”—»Arbetaren11 vuod. 1886 siv. 61, 
65, 67, 73, 76, 78, 81 ja 91.

Vuokran yhdistyksen huoneistosta on johtokunta Kesäk. 1 
p:stä aikain onnistunut saada alentumaan 2,000 mkaan.

Yhdistyksen vaikutus työväen-yhdyskuntiin maassa. Sen he
räämisen aikana, joka vähitellen mutta varmasti näyttää tapah
tuvan suomalaisen työväenluokan keskuudessa on Helsingin Työ
väenyhdistys, paitsi opetustoimintaansa, sanomaleliteänsä ja 
huoneistonsa luovuttamista (katso kertomusta tästä), ollut ti
laisuudessa tuntuvasti vaikuttaa työväenliikkeen suuntaan, sillä 
useimmat uudet työväen-yhdistysten sairas-, apu- ja pensionira- 
hastot, rakennusyhtiöt, ammattiyhdistykset ja muut yritykset, 
mitkä voivat edistää työväen-asiaa, ovat saaneet Helsingin Työ
väenyhdistykseltä ja sen kautta ehdotuksia säännöille sekä aiot
tuja hankkeita koskevia neuvoja ja selityksiä.

yhdistyksen sanomalehdestä „Työmies“—„Arbetaren“, jonka 
ulosantaminen on yksi yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä, koska 
lehti puhuu työmiehille kaikissa osissa maata ja siten vaikuttaa 
koko työväenliikkeen suuntaan, on johtokunta saanut vastaan
ottaa seuraavan tilinteon:

V. 1886 lopulla teki korkein sensurivirasto vaatimuksen 
että Työm.—Arb.’in toimituskomitean tulisi asettaa vastuunalaisen 
ulosantajan lehdelle ja hakea oikeutuskirja erikseen ruotsalai
selle ja erikseen suomalaiselle painokselle. Vaikka toimitusko-
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mitea katsoi niitten lehtien vastuunalaisten toimittajain, joihin 
Työm.—Arb. ovat liitetyt, laillisesti olevan edesvastuunalaiset 
myöskin näistä osastoista, täytyi senkuitenkin hakea itselleen vaa
ditut, korkean lunastusmaksun maksavat oikeuskirjat. Toim.- 
komitea hajoitettiin tämän jälkeen ja ne henkilöt, jotka kuului
vat siihen, perustivat toimituksen, jossa toim.-komitean puheen
johtaja tehtailija v. Wright otti vastuunalaisen ulosantajan sijan. 
Sittenkuin nämät muototavat olivat suoritetut, ei virastojen puo
lelta ollut mitään vastusta lehtien ilmestymistä vastaan.

Sitävastoin esiintyi vastuksia toiselta taholta; sanomalehti 
„Folkvännenin“ toimikunta selitti nimittäin ei voivansa Tammik. 
31 p:n 1887 jälkeen julkaista „Arbetaren“ lehteä, sentähden 
että se on tehnyt liian suurta haittaa lehden pienelle koolle. 
Ne keskustelemuksct, jotka tämän johdosta aloitettiin, päättyivät 
siten, että sanomalehti „FinlandT! otti vastaan „Arbetaren’in” 
julkaisemisen samoilla ehdoilla kuin „Uusi Suometar1’ oli asetta
nut „Työmiehestä”, että nimittäin painaminen tapahtuu ilmai
seksi ja työväen-yhdistys ilman maksoa saa 100 kpl. jokaista 
numeroa.

Suomalaisen painoksen suhteen jäi kaikki entiselleen.
Lehden ohjelma on pysynyt muuttumatta samanlaisena 

kuin siitä on kerrottu edellisessä vuosikertomuksessa, siv. 37.
Lehden lähettämistä on koko vuoden ilman palkitusta hoita

nut rouva Hanna Tukiainen, ja meidän apumiehemme edelli- 
liseltä vuodelta, kirjapainotaituri J. A. Snell, on edelleenkin aut
tanut toimitusta kääntämällä ruotsinkielestä suomeksi. Sitäpaitsi 
on toimitus saanut tehokasta apua faktori A. Wikström'idä, joka 
on toimittanut käännöksiä tanskankielestä ruotsiksi.

Kuten rahastonhoitajan tilistä näkyy, on lehti tuottanut 
yhdistykselle melkoisia menoja niitten maksujen kautta, joita 
toim. on saanut suorittaa kääntämisestä, sittenkuin yksi toimit
tajista, kirjapainotaituri J. Pehkonen, ulkomaamatkan tähden 
poistui toimituksesta. Hra P:n luopumuksen kautta syntynyttä 
aukkoa ei toimituksen vielä ole onnistunut täyttää ja luultavasti 
tulee vastaisuudessakin vaikeaksi toimitukseen saada kiinnitetyksi 
henkilöä hra P.n etevällä ky’yllä. Vuoden kuluessa on myöskin 
ylioppilas E. Henriksson eronnut toimituksesta, niin että toimi-
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tukseen vuoden loppupuolella on kuulunut tehtailija V. v. Wrigt 
sekä faktorit R. Ahlstedt ja V. Pettersson.

Jouluk. 6 p:nä selitti tehtailija v. Wright, ettei hän tule
van vuoden alusta aikain voinut jäädä lehden vastuunalaiseksi 
toimittajaksi, koska tämä toimi liian paljon vaati hänen muihin 
töihin tarvittavaa aikaansa ja ajatuksiansa. Lehden viimeisessä 
numerossa vuodelta 1886 sanoo hän tästä syystä sen lukijoille 
seuraavaa:

Jos sanomalehden toimittaminen jo tavallisissakin oloissa 
on vaikeampi kuin yleisö luulee, niin voidaan sitä kaksinkertai
sesta syystä sanoa kahdella kielellä ilmestyvästä, pienestä 
työväenlehdestä, jonka, kuten „Työmies“—„Arbetaren“, pitää 
olla itsenäinen, mutta jonka täytyy ilmestyä meidän sensuri- 
olojen vallitessa ja sanan täydessä merkityksessä toisten suur
ten sanomalehtien „nurkassa“, joilla monesta asiasta on ollut 
työväen lehden mielipiteistä suuresti eroava ajatus.

Että senlaisen lehden aikaansaamiseen, joka vastaisi sille 
asetetut vaatimukset, tämmöisten olojen vallitessa tarvitaan koko- 
anan toisenlainen kuin minun kykyni, on aivan luonnollista, var
sinkin kun toimituksen tarkoituksiin ei voitu ensinkään rahava
roja uhrata.

Se hyväksyminen, jonka Työväen-yhdistyksen johtokunnan 
yksimielisesti tekemä päätös, että lehteä on edeskinpäin toimi
tettava samaan suuntaan kuin tähänkin asti, sekä maamme vai- 
kuttavimpain sanomalehtien „Uuden Suomettaren“ ja »Nya Pres
senen tarjoukset lehden julkaisemisesta sisältävät, ovat kuiten
kin todistuksena siitä, että »Työmies11—»Arbetaren11 ainakin osaksi 
on tarkoituksensa täyttänyt.

Kuinka suuressa määrässä lehti on tarkoituksensa täyttä
nyt, siihen ei ole minun vastattava; mutta velvollisuuteni on huo
mauttaa siitä pääehdosta, jolle koko yritys on nojautunut.

Että lehtemme kaltainen työväen lehti täyttäisi tarkoituk
sensa, tulee sen ohjelmansa rajain sisällä voida kansan ja halli
tuksen edessä vilpittömästi ja pelvotta puolustaa työväen mieli
piteitä, minkäänlaisista sivuvaikuttimista huolimatta. Mitä »Työ
mies11—»Arbetaren11 lehteen tulee, on niin ollut laita, sillä olen
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pitänyt lehden itsenäisyyden säilyttämisen toimituksen kunnia- 
velvollisuutena työmiehiä kohtaan.

Mutta ettei tätä itsenäisyyttä ole loukattu, siitä saavat 
työmiehet kiittää sitä horjumatonta lujuutta, jolla sekä Työväen
yhdistyksen johtokunta että myöskin toverini toimituksessa vai
keuksien sattuessa ovat asettuneet moraaliseksi tukeekseni, josta 
on seurannut, että minä, tarkoin seuraten parlamentillista peri
aatetta, tosin olen ollut valmis heittämään lehden johdon, jos 
periaatteellisia erimielisyyksiä syntyisi minun ja työväen-yhdis- 
tyksen välillä, mutta sen sijaan olen pysynyt järkähtämättömänä 
muilta tahoilta tulleitten vaikutus-yritysten suhteen.

Pyydän Työväen-yhdistyksen johtokunnan jäseniä olemaan 
vakuutetut siitä, että rakkaimpien muistojeni seassa säilytän muis
ton siitä hyväntahtoisuudesta, jolla he ovat auttaneet minua, 
täyttäessäni vallitsevain olojen vuoksi useinkin tukalaa velvol
lisuuttani: lehteä toimittaessa asettaa sen vapaus ennen kaikkea.

Ettfen ole väsynyt toimittajaviran vaikeuksiin, tulee mel
koisessa määrässä siitä kehoituksesta, jona olen pitänyt sitä seik
kaa etfeivät „Uuden Suomettaren'1 eikä „Folkvännen“ lehtien 
toimitukset koskaan ole tehneet pienintäkään muistutusta sitä 
tapaa vastaan, jolla olen lehteä toimittanut ja pyydän siis saada 
heille julkisesti lausua sulimmat kiitokseni heidän, vallitsevain 
olojen selkeästi näkemisestä lähteneestä hyväntahtoisesta puolu
eettomuudestaan.

Lehden sisällön kerääminen on, asianhaarain vaatimuksesta, 
ollut melkein kokonaan minun huolenani, mutta siitä on seuran
nut se hyöty, että minä, kiitos siitä toimittajatoverieni tarkalle 
tehtäväkseen ottamiensa velvollisuuksien täyttämiselle, olen voi
nut, mikäli monet muut tehtäväni ovat sallineet, seurata koti- 
ja ulkomaista sanomakirjallisuutta, sosialipolitillista kirjallisuutta 
sekä oloja Helsingin Työväenyhdistyksessä.

Jättäen toimituksen toisiin käsiin, lausun siis toimittaja- 
tovereilleni vilpittömät kiitokseni ja toivon, että ne heistä, 
jotka vielä toimitukseen jäävät, onnistuisivat täyttämään ne li
sääntyneet vaatimukset, joita ,,Työmies11 ~„Arbetaren11 lehdille 
osoitetaan, kun se tulevan vuoden alusta 9 ä 10,000 kappaleen
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suuruisena painoksena leviää ja tulee siis Suomen enin levin
neeksi sosialipolitilliseksi sanomalehdeksi.

Lähempi kertomus niistä toimista, joihin sanomalehtiyrityk- 
sen järjestämiseksi vuodeksi 1888 loppupuolella vuotta 1887 
ryhdyttiin, ovat oikeammin paikallaan tulevassa vuosikertomuk
sessa. Tässä mainittakoon kumminkin, että Uusi Suometar yhä 
edelleenkin vastaanotti suomalaisen painoksen painattamisen, 
jota vastoin Ruotsalaisen painoksen julkaiseminen siirtyi „Nya 
Pressen“ille. Vastaavaksi toimittajaksi valittiin faktori V. 
Pettesson ja toimittajina pysyvät faktori R. Ahlstedt ja tehtai
lija von Wright, jälkimäinen sen ohessa ollen laillisesti edes- 
vastuunalainen ulosantaja.

Helsingissä Helmikuun 15 p. 1888.

„ Työmies"—„Arbetaren“in toimitus.

I*



Tarkastuskertomus vuodelta 1887, Helsingin Työväen
yhdistyksen vuosikokouksessa samana vuonna 

valitsemain tilientarkastajain antama.

Toimitetussa tilien tarkastuksessa olemme havainneet, että 
yhdistyksen asema Joulukuun 31 p. 1887 oli seuraava:

Vastaavaa:

Kalusto
Kirjasto
Rahasto

........................................................... 1,776: 20

................................................................. „ 4,000: —
................................................. ..... ■ ■ „ 1,063: 33

My. 6,839: 83

Vastattavaa:

Yleinen rahasto...................................................... My 2,644: 07
Kirjasto ...............................................................„ 4,000: —
Rahasto tilaisuuden hankkimista varten köyhille

koululapsille kesällä maalla oleskelemaan „ 132: 02
J. Th. Lagerbohmin rahasto köyhien koululas-

vaatetusta varten ........ „ 60: 32
Luentorahasto....................................................... ....... 3: 42

My 6,839: 83

Eri rahastojen tulot ja menot vuonna 1887 olivat:
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Yleinen varaeto.

Tuloja:
Säästöä vuodelta 1886:

Kalusto................................ 1,989: —
2,538: 33Rahasto.................................„ 549: 33

Kuukausmaksuja...................................... 2,229: 90
Sisäänkirjoitusmaksuja............................ 252: -
Ilmoitusmaksuja...................................... 132: —
Korkoa...................................................... 59: 14
Agiovoitto obligationeista...................... 27: —
Ravintoloitsijan vuokra........................... 180: —
Anniskelu-Osakeyhtiön rahanmääräys 1,000: —
Käsityöosastolta...................................... 1,000: —

7,418: 37

Menoja:
Kirjasto............................................ 200: 50
Sanomalehdet Työmies ja Arbetaren »5 204: 20
Kulunkeja:

Kirjoitustarpeet...................... Sfmf. 12: —
Telefonimaksu...................... 175: —
Puhtaaksikirjoitustyö . . . n 40: —
Ilmoitukset........................... n 143: 47
K. F. Numbergin matka Ouluun 55: 49
Karttamerkkejä ja sääntöjen

lunastus y. m. ... >» 70: 08
Vuokra huoneuksesta vuosi-

kokouksessa .... M 82: —
Palovakuutusmaksu .... n 16: 25
Kertomuksen painattaminen 530: —
Jäsenkorttien ja sääntöjen

painattaminen . . . 94: — 624: —
Huoneitten korjaus . . . . „ 31: 10
Kaikellaisia menoja . . . . „ 13: 20 1,262: 59
tali ........ 384: 51

Siirto 2,051: 80
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Vuokra......................................................
Siirto 

. . Sny:
2,051: 80 
2,110: —

Rahastonhoitajan palkkio...................... • • n 400: -
Kalustosta poiskirjoittaminen .... 
Säästöä v. 1888:

212: 50

Kalusto................................. 1,776: 50
Rahasto................................. ,, 867: 57 2,644: 07

Kirjasto-rahasto.
Tuloja :

Säästöä v. 1886:

55»^? 7,418: 37

Kirjasto.................................5^ 4,000: —
Rahasto.................................„ 117: 95 4,117: 95

Tuloja yhdestä naamiohuvista .... 40: —
„ kahdesta huvista ............................ 61: 62

Kirjasakkoja ja myytyjä makulatureja . 153: 15
Apua Yleisestä rahastosta...................... 200: 50

Menoja:

5^? 4,573: 22

Kirjoja....................................................... 36: 67
Kirjojen nitominen................................. 129: 85
Kirjastonhoitajan apulaisen palkkio . . • • V 360: —
Kirjoitusneuvoja........................................... 6: 70
Korkoa....................................................... • • 40: —
Säästöä v. 1888:

Kirjasto............................................ ..... . „ 4,000: -
STmf 4,573: 22

Aikakauskirja-rahasto.
Tuloja:

Säästöä vuodelta 1886...........................
Korkoa.......................................................

90: 09 
3: 60

Sanomalehtien tilausmaksot...................... 45: 25
Apua Yleisestä rahastosta...................... 204: 20

343: 14
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Menoja:

• Painokustannuksia, käännöspalkkiota, korreh-
turinlukemista y. m............................ . 343: 14

Luaito-rahasto.
Tuloja:

899: 45
34: 77

Säästöä vuodelta 1886 ........
Korkoa .................................................................
Anniskelu Osake-Yhtiön rahanmääräys v. 1886 

ja 1887 ...................................................... n 800: —
Sisäänpääsymaksuja esitelmiin........................... M 330: 40

2,064: 62

Menoja:

Esitelmänpitäjäin palkkio................................. 1,590: —
Ilmoituksia, kaasu, vahtimestarit y. m. . . . 471: 20
Säästö vuodeksi 1888 ...................................... a» 3: 42

&nfi 2,064: 62

Lukusali Vanhassakaupungissa.
Tuloja:

Säästö vuodelta 1886 .......................................
Ilmoitus-, sisäänkirjoitus- ja kuukausmaksuja . 
Kulunkeja . . . . ................................. •

Menoja:
Kirjastonhoitajan palkkio.................................
Rahastonhoitajan „......................................
Irtaimiston vakuutus............................................
Virkailijain merkit.................................................
Kirjoja ja kirjoitusneuvoja.................................
Sanomalehtien tilaus............................................
Vuokra ..................................................................
Kalusto............................................................ •

5^ 259: 95
„ 265: -

Zf/mfc 525: 95

70: 80
&nf 70: 80

5: —
40: -

a» 4: 50
n 13: —

294: 35
M 27: 50

525: 95
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Edustus-rahasto.

Tuloja:

Säästöä vuodelta 1886 ................................. . . Tn/ 23: 57
Korkoa............................................................ 94

Tn/ 24: 51

Menoja:
Apua K. F. Numbergin matkaan Ouluun . ■ . Tn/ 24: 51

Rahasto tilaisuuden hankkimiseksi köyhille koululapsiin kesällä 
maalla oleskelemaan.

Säästöä vuodelta 1886 . 
Korkoa...........................

Tuloja:
. . Tn/ 125: — 

7: 02

Menoja:
Tn/ 132: 02

Säästöä vuodelle 1888 . . . . Tn/ 132: 02

J. Th. Lagerbohmin rahasto varattomain koululasten vaatettamista 
varten.

Säästöä vuodelta 1886 . 
Korkoa...........................

Tuloja:
. . . Tn/.
. . . Tn/

58: — 
2: 32

Tn/. 60: 32

Jäännös vuodeksi 1888
Menoja:

. . . Tn/. 60: 32

Samoin olemme tarkastaneet juhlatoimikunnan tilit ja ha
vainneet ne kaikin yhtäpitäviksi sen tilinteon kanssa, joka on 
mainitun toimikunnan kertomuksessa tältä vuodelta.

Helsinki, Maalisk. 14 p. 1888.

Berndt Grönlund. Frans Ekman.



Helsingin Työväen-yhdistyksen Virkailijat 1887
(* merkitsee: syntynyt, v. valittu).

Johtokunta:

(v. ensi kerta v. 1884.

Puheenjohtaja:
Viktor Julius von Wright, tehtailija, * 185/856, v. 84, 85, 86, 87.

Vara-puheenjohtaja:
August Lundqvist, turkkuri, * 182/u60, v. 84, 85, 86, 87.

Muut jäsenet:

Karl Viktor Bergman, kivenhakkaaja, * 1831/857 v. 84, 86. 
Richard Hindström, insinöri, * 1823/249, v. 84, 86.
Viktor Wilhelm Holmberg, peltisepäntyöntekijä, * 181T/562,

v 86.
Abraham Lönnroos, satulatyöntekijä, * 184/1042 v. 87.
Karl Fredrik Numberg, junankuljettaja, * 1811/749 v. 87. 
Olof Olander, räätälimestari, * 1816/t41 v. 87.
Viktor Pettersson, kirjapainonjohtaja, * 1817/j49, v. 84, 86. 
Johan Alfred Snell, kirjanpainaja, * 18,2/s60 v. 87.

Sihterit:

August Lundqvist, turkkuri, * 182/u60, v. 86, 87.
Johan Alfred Snell, kirjanpainaja, * 1812/s60 v. 87.
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Järjestysval iok unta:

Puheenjohtaja:

Karl Palmgren, kelloseppä, * 1826/944, v. v. 85, 86, 87. 

Varapuheenjohtaja:

Gustaf Adolj Niska, kirjansitoja, * 1824/s42, v. 85, 86, 87. 

Sihteri:

Karl Schwenzon, tavaraston kirjanpitäjä, * 1828/x60, v. 85, 
86, 87.

Muut jäsenet:
Mathias Blomqvist, koneenkäyttäjä, * 185/1138, v. 86, 87. 
Mathias Leander Lindblad, rakennusmestari, * 1829/s42, v. 87. 
Magnus Lindfors, kirjapainaja, * 103%47, v. 87.
Karl H. Michelson, muurari, v. 87.
Fridolf Numberg, työnjohtaja, * 1815/956, v. 87.
Henrik Johan Nyman, nickari, * 1823/1256, v. 84, 85, 87. g 
Daniel Stenbacka, mallinickari, * 1817/1244, v. 86, 87.
Karl Albert Söderbom, kelloseppä, * 186/1053, v. 86, 87. 
Alexander Wilén, työnjohtaja, * 1827/638, 84, 85, 86, 87.

Juhlatoimikunta:

Puheenjohtaja:
Otto Lindstedt, kirjanpainaja, * 1828/762, v. 86, 87.

Vara-puheenjohtaja:

Fic£or Westerlund, kontorin esimies, * 1823/357, v. 87.

Sihteri:

Herman Schneidler, konttoristi, * 18u/s53, v. 87.

Rahastonhoitaja:

Carl Göhle, nuor., konttoristi, 1816/1162, v. 86, 87.



63

Muut jäsenet:

Nikolai Nikolajeff, ravintoloitsija, 1821/s54, v. 87.
Johan Fredrik Widemark, kelloseppämestari, 183/s56, v. 87j 
Arthur Barck, tehtailija, 1826/963, v. 87.
Frithiof Mieritz, arkitehti, 183%63, v. 87.

1887 vuoden tilien tarkastajat:
Frans Ekman, konttoristi, * 1813/s59, v. 84, 85, 86, 87. 
Karl Gustaf Göös, lehtori, * 182/337, v. 87.
Julius Tallberg, kauppias, * 1825/s57, v. 87.

Varajäsenet:

Berndt Grönlund, ylioppilas, * lS0/^ v. 87.
Uno Staudinger, konttoristi, * 1821/1261 v. 87.

Rahastonhoitaja:
Gustaf Älrik Biese, pankinvirkamies * 183%58, v. 87.

Kirjastonhoitaja:

Richard Hindström, insinöri, * 1823/J49, v. 84, 85, 86, 87.
•r

Paikanvälityskomitean esimies:
Anders Tukiainen, koneenkäyttäjä, * 15ls/1250, v. 87.

Ravintoloitsi:

Anders Tukiainen, koneenkäyttäjä, * 18ls/1250, v. 86, 87.
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„Työmies“—„Arbetaren“ sanomalehtien 
toimittajakunta:

Viktor Julius von Wright, tehtailija, * 185/856, vastaava 
ulosantaja.

Viktor Pettersson, kirjapainonjohtaja, * 1817/g49, vastaava toi
mittaja.

Robert Ahlstedt, kirjapainonjohtaja, * 181#/150.

Luento-komitea:

Puheenjohtaja:
Ernst Gustaf Palmen, vapaaherra, professori, * 1826/u49, v. 

85, 86, 87.

Muut jäsenet:
Emanuel Broman, putkimestari, * 1816/1138, v. 86, 87. 
Richard ELindström, insinöri, 1823/249, v. 85, 86, 87. 
Petrus Nordmann, maisteri * 1830/158 v. 87.
Matti Äyräpää, Lääket. toht. 18n/452 v. 87.

Laulukunnan toimikunta:

Puheenjohtaja.

Karl Magnus Lindfors, kirjanpainaja, * 183l/847, v. 86, 87.

Muut jäsenet.

Hilda Johanna Emilia Hazard, rahavartija, * 1823/161, v. 
86, 87.

Alexander Helenius, konttoristi, * 182/956, v. 87.
Amanda Sofia Sandell, kauppa-apulainen, * 182/38, v. 86, 87. 
Emil Ludvig Tallgren, puunpiirtäjä, * 1815/1#66, v. 87. 
Alarik Uggla, operalaulaja, * 1818/460 v. 87.
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Varajäsenet:

Ida Wilhelmina Lindstedt, neiti, * 18s/ia59, v. 86, 87, 
Carl Otto Nyholm, kirjansitoja, * 1822/452, v. 87.

Laulunjohtaja:

Alarik TJggla, operalaulaja, * 1818/46O v. 87.
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Helsingin. Työväen-yhdistyksen. jäsenet
Joulukuun 31 päivänä 1887.

Helsingfors Arbetareförenings medlemmar
den 31 December 1887.

Alituiset jäsenet: — Ständiga medlemmar:

Borgström, L., Kauppaneuvos, Kommer
seråd. 84. *)

Chmelewski, P., Kuukinisäntä, Bruks
patron. 84.

Heikel, V., Lehtori, Lektor. 85. 
Hindström, R., Insenööri, Ingeniör. 84. 
Huber, R., Insenööri, Ingeniör. 84. 
Kullman, H. M., Rakennusmestari, Bygg

mästare. 87.
Landén, A.., Vaakamestari, Vågmästare,

85.
af Lindfors, J., Kenraalimajuri, General

major. 84.

Lundblad, K., Insenööri, Ingeniör. 
Nissinen, J., Tehtailija, Fabrikant. 84. 
Nyblin, D., Valokuvaaja, Fotograf. 85. 
Salin, N., Arkitehti, Arkitekt. 84. 
Schauman, A., Maisteri, Magister. 84. 
Sinebrychoff, Anna, Kauppaneuvoksen

leski, Kommerserådinna. 84. 
Sinebrychoff, N., Kauppias, Handlande.

84.
Sinebrychoff, P., Kauppias, Handlande. 

84.
Stude, Th., Kauppias, Handlande. 84.

Vuosijäsenet: — Årsmedlemmar:

Abrahamsson, G., Insenööri, Ingeniör. 86. 
Ahlfors, Hilma, Neiti, Fröken. 86. 
Ahlgren, C., Ravintolanpitäjä, Restaura-

tör. 84.

Ahlroos, F., Latoja, Typograf. 85. 
Ahlroth, H. A., Neiti, Fröken. 87. 
Ahlstedt, K., Konttoristi, Kontorist. 86.

') Numero osoittaa vuotta, jolloin jäsen on kirjoitettu yhdistykseen. 
Siffran anger året då medlemmen blifvit inskrifven i föreningen.
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Ahlstedt, E., Kirjapainonhoitaja, Faktor.
85.

Ahlstedt, Hilda, Rouva, Fru. 85. 
Ahlström, A. 86.
Ahlström, K. J., Rakennusmestari, Bygg

mästare. 86.
Ahlström, B. J., Rouva, Fru. 86. 
Amann, G. Parturi, Perukmakare. 84. 
Andersson, C. W., Työnjohtaja, Verk

mästare." 86.
Andsten, R, Alapalomestari, Underbrand- 

mästare. 84.
Andsten, O., Tehtailija, Fabrikant. 84. 
Assver, E., Ovenvartija, Portier. 85. 
Avellan, 8. K, Suutari, Skomakare 84. 
Avellan, Mathilda, Rouva, Fru. 84. 
Backman, K. E., Insenööri, Ingeniör. 84 
Backman, O. W., Kirjapainonhoitaja,

Faktor. 84. 86.
Baltscheffsky, J., Puutarhuri, Trädgårds

mästare. 86.
Baltscheffsky, Ernestine, Rouva, Fru. 86. 
Barck, A. A., Läkkiseppä, Bleckslagare.

85.
Bengtström, H. J., Puuseppä, Snickare. 84. 
Berger, J., Kirjapainonhoitaja, Faktor.

84.
Berggren, E. A., Nahkuri, Garfvare. 84. 
Bergh, Adele, Neiti, Fröken. 87.
Bergh, G., Koneniekka, Telefonmekani-

ker. 86.
Berglund, C. G., Rahavartija, Kassör. 86. 
Berglöf, Karolina, Neiti, Fröken. 84. 
Bergman, K. V., Kivenhakkaja, Sten

huggare. 84.
Bergström, A., Ajomies, Kusk. 87. 
Biese, A., Pankkinkirjanpitäjä, Banko

bokhållare. 84.
Biese, Hulda, Rouva, Fru. 86. 
Björklund, F., Kauppias, Handlande. 86. 
Blomqvist, G., Ravintolanpitäjä, Restau-

ratör. 84.
Blomqvist, J. B., Arkitehti, Arkitekt 84. 
Blomqvist, M., Koneenhoitaja, Maskinist.

84.
Blomqvist, O., Rouva, Fru. 87. 
Blomqvist, M., Ompelijatar, Sömmerska.

84.
Blomqvist, N., Latoja, Typograi. 86. 
Braesch, A., Konttoristi, Kontorist. 87. 
Brandstake, W., Kivipiirtäjä, Litograf.

84.
Brondin, K. M., Leipuri, Bagarmästare.

84.

Böök, W., Tarkastaja, Uppsyningsman.
86.

Carlsson, C. H., Maalari, Målarmästare.
84.

Carlsson, Olga, Rouva, Fru. 87. 
Cederqvist, A., Rouva, Fru. 87.
Danska, E., Konttoristi, Kontorist. 87. 
Degerstedt, E., Maalari, Målare. 87. 
Ehlert, A., Työnjohtaja, Verkmästare.

84.
Ekberg, F., Konttoristi, Kontorist. 85. 
Ekberg, F. E., Leipuri, Bagarmästare.

84.
Ekberg, W., Konttoristi, Kontorist. 85. 
Eklund, V., Rahanvartija, Kassör. 84. 
Ekman, F., Konttoristi, Kontorist. 84. 
Ekman, W., Konttoristi, Kontorist. 86. 
Emiljanjanoff, Olga, Soitannonopettaja-

tar, Musiklärarinna. 86.
Enfors, E., Neiti, Fröken. 87.
Engström. J., Konttoristi, Kontorist. 85. 
Engström, J. E., Pianontekijä, Pianofa-

brikant.; 84.
Eriksson, Amanda. 87.
Eriksson, O., Koneenhoitaja, Maskinist.

87.
Erlander, B., Muurari, Murare. 
Fagerroos, Hj., Kultaseppä, Guldsmed.

84.
Falck, V., Varatuomari, Vicehäradshöf- 

ding. 84.
Falenius, G., Lämmittäjä, Eldare. 87. 
Favorin, A. E, Kirjansitoja, Bokbindar-

mästare. 84.
Fischer, A. Th., 'Konttoristi, Kontorist.

86.
Flytström, J. A., Teurastaja, Slagtare.

84.
Fogde, J., Insenööri, Ingeniör. 84. 
Forslund, F. F., Konttoristi, Kontorist.

86.
Forsman, H. V., Vahtimestari, Vaktmä

stare. 87.
Forsström, A. A;, Seppä, Smedmästare.

84.
Forsström, F., Ravintolanpitäjä, Restau- 

ratör. 84.
Forsström, Ida, Latojatar, Sättarinna. 86. 
Freudenthal, Edla, Rouva, Fru. 84. 
Friman, R., Putkinlaskija, Rörläggare.

87.
von Frisendorff, A., Vapaaherra, Baron.

85.
Fröberg, A. F., Seppä, Smed. 85.
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Fröberg, G., Kirjanpainaja, Maskinmä- 
stare. 84.

Fröberg, L. P.. Levyseppä, Plåtslagare.
84.

Gadd, M, Lehtori, Lektor. 84.
Gadd, Linda, Lektorin rouva, Lektorska,

84.
Gebauer, -J. G., Sokurimestari, Socker- 

mästare. 86.
Granholm, B. F., Arkitehti, Arkitekt. 87. 
Granholm, Maria, Rouva, Fru. 87. 
Gripenberg, S., Arkitehti, Arkitekt. 84. 
Grönlund, B., Ylioppilas, Student. 84. 
Grönlund, K. A., Teurastaja, Slagtare.

84.
Grönlund, W., Kelloseppä, Urmakare 84. 
Grönlund, Olga, Rouva. Fru. 84. 
Gummerus, Cecilia, Kirjansitojatar,.Bok-

binderiarbeterska. f 4.
Gummerus, G., Maalari, Målare. 84. 
Gummerus, J„ Konttoristi, Kontorist. 87. 
Gummerus, Olivia, Rouva, Fru. 86. 
Gustafsson J., Rahanvartija, Kassör. 84. 
Göhle, C., Konttoristi, Kontorist. 84. 
Göös, K., Lehtori, Lektor. 84.
Haataja, A., Maalari, Målare. 87. 
Hagman, C. M., Vahtimestari, Vaktmä

stare. 85.
Hagner, K. E. 87.
Hagström, G., Rovintolan pitäjä, Restau- 

ratör. 87.
Hahl, G., Konttoristi, Kontorist. 86. 
Hallén, Fanny, Neiti, Fröken. 86. 
Hallén, J., Kivipainaja, Stentryckare. 87. 
Hambell, K., Putkenlaskija. Rörläggare.

87.
Hammar, K. J., Seppä, Smed 87. 
Hasselberg, K. A., Kauppias, Handlande.

87.
Hasselgren, Sigrid, Ompelijatar, Söm

merska. 84. 86.
Hausen, C., Insenööri, Ingeniör. 85. 
Hazard, Hilda, Neiti, Fröken. 84. 
Heikel, E., Rakennusmestari, Byggmä

stare. 84.
Heimberger, R., Tehtailija, Fabrikant. 84. 
Helenius, A., Konttoristi, Kontorist. 87. 
Henriksson, E., Kivipainaja, Stentryc

kare. 85.
Henriksson, H., Kellarin pitäjä, Källar

mästare. 84.
Henriksson, J., Työmies, Arbetare. 84. 
Hilden, John. 87.
Hindström, Adele, Rouva, Fru. 86. 
Hirvonen, K. H., Räätäli, Skräddare. 86.

Hjort af Ornäs, C. G., Arkitehti, Arki
tekt 84.

Hoffrén, H. V., Räätäli, Skräddare. 86. 
Hoffrén, P. J., Kirjanpitäjä, Bokhållare.

86. -j-
Hohnberg, Agnes, Neiti, Fröken. 86. 
Holmberg, V. Läkkiseppä, Bleckslagare. 85. 
Holmström, 0-, Maalari, Målare. 84. 
Holmström G. A., Vahtimestari, Vakt

mästare. 87.
Holmström, Ida, Neiti, Fröken. 87. 
Horst, Ch. H. D., Hansikkamakari, Handsk-

makare. 84.
Horst, Lydia, Rouva, Fru. 84.
Huttunen, Amanda, Neiti, Fröken. 86. 
Högdahl, J., Rakennusmestari, Byggmä

stare. 84.
Höijer, Th., Arkitehti, Arkitekt. 84. 
Höilund, J., Rottinkityömies, Rottings

arbetare. 84.
Itkonen, A., Pannuseppä, Pannmakare. 84. 
Jakobsén, Ch., Kapteini, Kapten. 85. 
Jansson, G., Rakennusmestari, Byggmä

stare. 84.
Jansson, R., Rouva, Fru. 84.
Jansson, Anna, Neiti, Fröken. 84. 
Jernvall, Mathilda, Neiti, Fröken. 86. 
Johansson, A., Teurastaja, Slagtare. 84. 
Johansson, J. L., Hoitaja, Förvaltare. 86. 
Johansson, Ida, Valokuvaaja-apulainen,

Fotograf biträde. 86.
Johansson, O., Konttoristi, Kontorist. 86. 
Julin, K. J., Latoja, Typograf. 87. 
Justén, K., Rautatienkirjanpitäjä, Jern-

vägsbokhållare. 84.
Jäppinen, E., Konttoristi, Kontorist. 87. 
Järvenpää, A., Viivottaja, Linjerare. 84. 
Kaartinen, Olga, Kauppa-apulainen, Han-

delsbiträde. 86.
Kadenius, M., Neiti, Fröken. 86. 
Keinänen, G., Työnjohtaja, Qvartersman.

84.
Kinnunen, H., Kelloseppä, Urmakare, 87. 
Kiseleff, C., Asessori, Asessor. 84, f 
Kosonen, Alexandra, Latojatar, Sätta-

rinna. 86.
Kotovalko, A., Kauppias, Handlande. 86. 
Kurten, A., Puuseppä, Snickare. 84. 87. 
Kurtén, A. .1..,Rouva, Fru. 84. 87. 
Kytö, T., Turkkuri, Körsnärsgesäll. 84. 
Laaksonen, G., Putkenlaskija, Rörläg

gare. 87.
Laamanen, A., Suutari, Skomakare. 87. 
Lagerberg, W., Kirjanpitäjä, Handelsbok-

hållare. 84.
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Lagerbohro, Maria, Rouva, Fru. 84. 
Laha, J., Kultaseppä, Guldsmed. 87. 
Lahtinen, J. Maalari, M&lare. 87.
Laine, G., Renki, Dreng. 84.
Lalu, E., Junankuljettaja, Lokomotiv-

förare. 87.
Lappalainen, M., Räätäli, Skräddare. 87. 
Liljebäek, M. E., Rouva, Fru. 87. 
Liljeroth, V., Merikapteini, Sjökapten. 85. 
Liljeroth, M., Kapteininrouva, Kapten-

ska 85.
Lindahl, J. M., Konttoristi, Kontorist. 87. 
Lindblad, L. M., Rakennusmestari, Bygg

mästare. 86.
Lindblad, O., Kauppias, Handlande. 85. 
Lindeblad, A., Ylioppilas, Student. 86. 
Lindelöf, L., Konttoristi, Kontorist. 86. 
Lindén, J., Koneenhoitaja, Maskinist. 84. 
Lindfors, M., Latoja, Typograf. 84. 
Lindholm, A., Latoja, Typograf. 86. 
Lindholm, M. H., Rouva, Fru. 86. 
Lindholm, C. A., Asemapaikanmies, Sta-

tionskarl. 87.
Lindholm, F., Maalari, M&lare. 86. 
Lindqvist, K., Haavalääkäri, Fältskär.

84.
Lindqvist, Mathilda, Vaimo, Hustru. 85. 
Lindqvist, V., Muurari, Murare. 87. 
Lindroos, Sigrid, Neiti, Fröken. 86. 
Lindroth, E., Teurastaja, Slagtare. 87: 
Lindroth, K., Viilaaja, Filare. 84. 86. 
Lindstedt, Fanny, ) Neiti, Fröken. 
Lindstedt, Ida, $ Neiti, Fröken. 
Lindstedt, O., Latoja, Typograf. 84. 
Lindström, F., Kauppa-apulainen, Han-

delsbiträde. 87.
Lindström, L., Konttoristi, Kontorist, 85. 
Litvinoff, A,, Neiti/Fröken. 87.
Lodman, K. F., Suutari, Skomakare. 84. 
Lundholm, J., Latoja, Typograf. 85. 
Lundqvist, Ant., Turkkuri, Körsnär. 84. 
Lundqvist, Aug., Turkkuri, Körsnär. 84. 
Lundqvist, J. F., Turkkuri, Körsnär. 84. 
Lundström, H., Räätäli, Skräddare. 87. 
Lyytikäinen, A., 86.
Lönnroos, A., Satulamaakari, Sadelma- 

kare. 86.
Malmberg, Lina, Neiti, Fröken. 86. 
Mandelin, K,, Latoja, Typograf. 87. 
Markkanen, A, W., Suutari, Skomakare.

86.
Meder, N.,.. Rakennusmestari, Byggmä

stare. 87.
Meijer, A., 87.
Michelsson, Hanna, Neiti, Fröken. 87.

Michelsson, A., Koneenhoitaja, Maskinist.
87.

Michelsson, K. Muurari, Murare. 84. 
Moilanen, A., Suutari, Skomakare. 86. 
Neumann, J., Makkarantekijä, Korfma-

kare. 85.
Neumann, M., Rouva, Fru. 85. 
Nevalainen, O., Räätäli, Skräddare. 84. 
Nielsen, Hanna, Neiti, Fröken. 87. 
Niemi, J. H., Latoja, Typograf, 87. 
Nikolajell, N., Ravintolanpitäjä, Restau-

ratör. 85.
Niska, G. A., Kirjansitoja, Bokbindare- 

mästare. 84.
Niska, Alexandra, Rouva, Fru. 85. 
Nordiin, G., Räätäli, Skräddaremästare.

86.
Nordiin, H. V., Kauppias, Handlande. 84. 
Nordling, E., Kirjanpainaja, Maskinmä-

mästare. 84.
Nordmann, P., Maisteri, Magister. 84. 
Nordström, K., Räätäli, Skräddare. 86. 
Numberg, F., Seppä, Smed. 84. 
Numberg, K. F,, Konduktööri, Konduk

tör. 86.
Numberg, M., Rouva, Fru. 86. 
Nummelin, A,, Kivipiirtäjä, Lithograf.

85.
Nyberg, S. 87.
Nyholm, C. O., Kirjansitoja, Bokbindare. 

87.
Nylund, A., Konduktööri, Konduktör. 87. 
Nylund, A. V., Kyyppäri, Kypare. 87. 
Nylund, S., Merimies, Sjöman. 87. 
Nyman, H. J., Puuseppä, Snickare. 84. 
Nyman, J.,Laivarakennusmestari, Skepps

byggmästare. 85.
Nyström, Ida, Ompelijatar, Sömmmerska. 

84.
Olander, O.. Räätäli, Skräddaremästare. 

84.
Packlén, E., Kelloseppä, Urmakare. 84. 
Paischefi, A., Konttoristi, Kontorist. 87. 
Paischeff, J., Kirjanpitäjä, Bokhållare.

86.
Palander, K. E., Wiilaja, Filare. 87. 
Palenius, A., Suutari, Skomakare. 87. 
Palmén, E. G., Professori, Professor. 85. 
Palmgren, K. Kelloseppä, Urmakare. 84. 
Pehkonen, J., Latoja, Typograf. 84. 
Pethman, A., Kirjapainonoppilas, Boktryc-

kerielev. 86.
Pettersson, Augusta, Neiti, Fröken. 86. 
Pettersson, V., Kirjapainonhoitaja, Fak

tor. 84.
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Pettersson, Ida, Rouva, Fru. 84. 
Pihlström, J. E., Vahtimestari, Vaktmä-

j mästare. 84.
. Piiranen, K., 86.

Pilsudsky, B., Kauppias, Handlande. 84. 
Ramaschka, A., Konttoristi, Kontorist. 87. 
Reinke, M., Räätäli, Skräddare. 87. 
Renholm, O., Vahtimestari, Vaktmästare.

87.
Rintala, M.. Räätäli, Skräddare. 84. 
Riipinen, F. J., Koneenhoitaja, Maski

nist. 86.
Rosenberg, K. V., Nyörinpunoja, Snör- 

makare. 84.
Rosengren, Anna, Latojatar, Sättarinna.

84.
Roslund, E. F., Nahkuritehtaan hoitaja,

Garfveri-föreståndare. 86.
Rostedt, Maria, Talonomistajan tytär,

Gårdsegaredotter. 84.
Rosvall, R. R., Tilanhaltija, Possessionat.

87.
Rudnäs, M., Ratamestari, Banmästare. 87. 
Rönneberg, Anna, Neiti, Fröken. 87. 
Saarinen, A., Turkkuri, Körsnär. 86. 
Saarinen, H., Kirjansitoja, Bokbindare. 84. 
Sahlman, E., Räätäli, Skräddare. 84. 
Sahlstedt, A„ Konttoristi, Kontorist. 84. 
Sahrberg, A., Teurastaja, Slagtaremä-

stare. 85.
Sahrberg, Anna, Kauppias, Handlande. 87. 
Saikko, G., Kauppa-apulainen, Handels-

biträde. 86.
Sandberg, J. F., Räätäli, Skräddare. 84. 
Sandell, A. S., Neiti, Fröken. 84. 
Sandström, K. A., Soittimen tekijä, In-

strumentmakare. 84.
Schneider, Maria, Kirjansitojatar, Bok-

binderiarbeterska. 86.
Schvartz, Th., Insenööri, Ingeniör. 85.

' Schvenzon, K. E., Kirjanpitäjä, Bokhål
lare. 84.

Schvenzon, Serafina, Rouva, Fru. 84. 
Segerhorn, Lonny, Kirjansitojatar, Bok-

bind. arbeterska. 84.
Segerhorn, A. W., Painaja, Typograf. 85. 
Segerhorn, N. S., Rouva, Fru. 86. 
Semenoff, N. M, Kauppias, Handlande. 86. 
Silén, Cecilia, Latojatar, Sättarinna. 84. 
Siljander, A., Pankinkirjanpitäjä, Banko-

bokhållare. 86.
Silvan, EL, Junankuljettaja, Lokomotiv- 

fÖrare. 87.
Sirén, B., Varatuomari, Vicehäradshöf- 

ding. 84.

Sivenius, K. G., Rakennusmestari, Bygg
mästare. 84.

Sjöberg, J. F., Konttoristi, Kontorist. 87. 
Sjöblom, A. A., Salvomies, Timmerman.

87.
Sjöholm, G. E., Soitinseppä, Instrument- 

makare. 86.
Sjöholm, Elin, Rouva, Fru. 87.
Sjöholm, J. H., Rahavartija, Kassör. 84. 
Smirnoff, D. S., Urakkamies, Entrepre

nör. 87.
Smirnoff, S. J., Urakkamies, Entrepre

nör. 87.
Snell, J. A., Latoja, Typograf. 85.
Snell, Malin, Rouva, Fru. 85.
Spennert, C. F., Työnjohtaja, Verkmä

stare. 84.
Spjut, A. W., Kauppa-apulainen, Han- 

deisbiträde. 85.
Stambei, K. F., Kalakauppias, Finskhand- 

lande. 86.
Staudinger, U., Konttoristi, Kontorist. 84. 
Stenbacka, H., Malliseppä, Modellsnic-

kare. 84.
Stenberg, A., Latoja, Typograf. 87. 
Stenblom, Oh a, Rouva, Fru. 87.
Stenius, G. M., Leipuri, Bagarmästare.

84.
Stenroos, J. O., Putkenlaskija, Rörarbe- 

tare. 84. 87.
Stigell, H. J., Tehtailija, Fabrikör. 84. 
Strömberg, Mimmi. 87.
Ström, G., Räätäli, Skräddarmästare. 86. 
Strömmer, A. E., Lasimestari, Glasmä

stare. 87.
Sucksdorff, G., Lakitiet.-kandidaatti, Ju- 

riskandidat. 85.
Sundbäck, K. A., Kauppias, Handlande. 

86.
Sundbäck, A., Rouva, Fru. 86.
Sundgren, K. E., Putkenlaskija, Rörarbe-

tare. 84.
Sundman, Gösta, Taiteilija, Artist. 87. 
Sundström, E., Konttoristi, Kontorist. 85. 
Sunn, F.. Konttoristi, Kontorist. 85. 
Svahn, K., Pakkamestari, Packmästare.

84.
Sylvander, K. K., Puuseppä, Snickare. 

84.
Säll, J., Suutari, Skomakare. 84. 
Söderbohm, K. A., Kelloseppä, Urma

kare. 84.
Söderlund, A., Latoja, Typograf. 87. 
Tackman, J., Maitotalonhoitaja, Mejerist.

87.
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Tallberg, J., Konttoristi, Kontorist. 84. 
Tallberg, Paulina, Neiti, Fröken. 85. 
Tallgren, E., Puupiirtäjä, Xylograf. 85. 
Telenius, J., Turkkuri, Körsnär. 86. 
Thunberg, K., Kivipainaja, Stentryekare.

87.
Tilly, W., Juomatehtaan työmies, Bryg

geriarbetare 84.
Toivonen, A., Juomatehtaan työmies, 

Bryggeriarbetare. 84.
Tomström, Hedvig, Neiti, Fröken. 87. 
Tomström, Olga, Neiti, Fröken. 87. 
Tukiainen, a., Koneenhoitaja, Maskinist.

86.
Tukiainen, Hanna, Rouva, Fru. 86. 
Tuliainen, Ida, Neiti, Fröken. 84, 
Tötterman, E., Latoja, Typograf. 87. 
Unger, V. 87.
Valbäck, F. J., Sanomalehdentoimittaja, 

Redaktör. 84.
Vilcken, H., Työnjohtaja, Verkmästare. 

84.
Wainio, J., Tisleeraaja, Destillatör. 86. 
Walander, O., Vahtimestari, Vaktmästare

84.
Walkonen, E., Konttoristi, Kontorist. 84. 
Walkonen, A., Rouva, Fru. 84. 
Walkonen, F., Konttoristi, Kontorist. 87. 
Walkonen, Hanna, Neiti, Fröken. 87. 
Wallin, U., Konttoristi, Kontorist. 87. 
Wellroos, F. A., Latoja, Typograf. 87. 
Wentelä, J., Puuseppä, Snickare. 84. 
Wenttinen, A., Suutari, Skomakare. 84. 
Wemisch, S., Räätäli, Skräddare. 87. 
Westerdahl, A. W., Seppä, Smedmästare.

86.
Westerholm, F., Neiti, Fröken. 87. 
Westerlund, V., Konttoriesimies, Kon-

torstöreståndare. 87.
Wiander, J., Varatuomari, Vicehärads-

höfding. 85. 87.

Wiberg, J., Tapitsieraaja, Tapetserare.
84.

Wickberg, V., Kirjapainonoppilas, Tryc- 
kerielev. 85.

Wickman, Anna, Neiti, Fröken. 86. 
Wickström, A. 87.
Wickström, Augusta, Neiti, Fröken. 84. 
Widemark, J. F., Kelloseppä, Urmakare.

84.
Wilander, N., Puuseppä, Snickaregesäll.

84. 86.
Wilén, A., Työnjohtaja, Verkmästare. 84. 
Wilén, W., Latoja, Typograf. 86. 
Willandt, F.,‘_Rakennusmestari, Byggmä

stare. 84.
Willberg, J. A., Konttoristi, Kontorist.

84.
Winter, K., Konttoristi, Kontorist. 87. 
Wirtanen, J., Suutari, Skomakare. 84. 
Wolontis, J., Ravintolanisäntä, Restau-

ratör. 84.
von Wright, A., Koneniekka, Mekaniker.

84.
von Wright, F., Filos. Kandidat. 85. 
von Wright, M., Kuvanveistäjä, Skulp

tör. 84.
von Wright, V., Tehtailija, Fabrikant. 84. 
Wuori, J., Sorvari, Svarfvare. 84. 
Ågren, A., Neiti, Fröken. 84.
Ågren, E., Neiti, Fröken. 84.
Åkerberg, A., Huutokaupanvälittäjä, Auk-

tionsmäklare. 84.
Åkerberg, Bertha, Rouva, Fru. 84.
Ålep, J., Räätäli. Skräddare. 87.
Öhman, A. O., Konttoristi, Kontorist. 85. 
Öhrnberg, A., Kirjakauppan-apulainen,

Bokhandelsbiträde. 84.
Österlund, Hj. A., Konttoristi, Kontorist.

85.

Yhteensä jäseniä 397, josta 17 alituista sekä 380 vuosijäsentä. (Vuonna 1886 
oli jäsenten luku 507).

Summa medlemmar 397, deraf ständiga medlemmar 17 och ärsmedlemmar 
380. (År 1886 utgjorde medlemsantalet 507.)


