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

Anniskeluoikeus yhdistyksen ravintolassa, jota kuluneenakin 
vuonna täysin tyydyttävällä tavalla on hoitanut Koneenkäyttäjä 
A. Tukiainen, annettiin tehdyn anomuksen jälkeen yhdistyk
selle ajaksi 1 p:stä Kesäk. 1888 1 p:ään Kesäk. 1890. Yhdis
tyksen ennen tekemän päätöksen mukaan ei, kuten tunnettu, 
anniskella viinaa eikä likörejä.

ärpajaiskysymysksen otti johtok. keskustelun alaiseksi koko
uksessaan Toukok. 4 p:nä, antaakseen yhdistyksen vaatiman lau
sunnon arpajaisten toimeenpanemisesta yhd. rakennusrahaston 
hyväksi. Johtokunta päätti kehoittaa hylkäämään ehdotuksen, 
koska arpajaiset kiihoittavat pelaamishalua ja hyödyttävät muu
tamia voittajia häviävän yleisön kustannuksella sekä siitä syystä 
ovat hyljättäviä, ja on johtokunnan mielestä parempi muunkal- 
taisilla huveilla, esim. kansanhuveilla ja basaareilla, koettaa 
koota varoja rakennusrahastoon.

Tämä johtokunnan hylkäävä lausunto arpajaisista hyväk
syttiin yksimielisesti kuukauskokouksessa Toukok. 28 p:nä.

Arvonimien muutoksia- Johtok. on päättänyt ettei yhdis
tyksen asiapapereissa, kirjevaihdossa ja julkaisuissa käytettäisi 
sellaisia arvonimiä, joita annetaan vaimoille heidän miestensä 
ammatin, viran tahi yliopisto-arvon y. m. tähden.



2

J. L Runohorglfl muilta. J. L. Runebergin hautapatsaan 
paljastusta vietti yhdistys juhlallisesti seuraavalla tavalla (katso 
Työm.—Arb. n:o 19).

Se juhlallinen toimitus, joka t. k. 6 p:nä tapahtui J. L. 
Runebergin haudan luona, oli myöskin Helsingin Työväen-yhdis
tyksen keskuudessa vetänyt suurta huomiota puoleensa, ja koska 
matkan pituus esti useimpia Työväen-ebdistyksen jäseniä olemasta 
läsnä paljastusjuhlassa Porvoossa, päätettiin että yhdistyksen jär 
senet kulkisivat Runebergin patsaan luo täkäläisessä esplanadissa 
ja siellä osoittaisivat kunnioitustaan runoilijaa kohtaan.

Yhdistyksen jäsenet kokoontuivat k:lo 1/2 4 j. pp. ja 
lähtivät sinne k:lo 4. Saavuttuaan patjaan luo. jonka ympärille 
jotenkin kovasta sateesta huolimatta suuri joukko kansaa oli 
kokoontunut, asettui yhdistyksen laulukunta runoilijan kuvapat
saan eteen ja lauloi «Suomen laulun" ja «Maamme1*, jonka jäl
keen yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja laskivat 
sen juurelle suuremmoisen seppeleen, jonka nauhoilla suomeksi 
sa ruotsiksi oli luettavana sanat: „J. L. Runeberg. Helsingin
Työväen-yhdistykseltä.**

Ei kukaan kuvannut tunteitaan sanoilla, mutta kun kan- 
janjoukko «Maamme** laulua laulettaessa seisoi paljastetuin päin, 
näytti siltä knin olisivat useimmat tietäneet ja suurimmalla kun
nioituksella tunnustaneet, kuinka suuren työn Runebergin laulut 
ovat tehneet koko kansamme kehittymisessä siihen vapaamieli
seen suuntaan, jonka kanssa kansanvallan edistyminen on eroa- 
mattomasti yhdistetty.

Johtokunta. Vuosikokouksessa Maalisk. 18 p. olivat jälellä 
johtokunnan jäseninä hrat V. Holmberg, Aug. Lundqvist ja O. 
Olander. Uudistetussa vuosikokouksessa Huhtik. 2 p:nä valittiin 
johtokunnan jäseniksi: V. v. Wright 49 äänellä, V. Pettersson 
49, K. F. Numberg 49, H. Hindström 48, K. V. Bergman 44, 
J. A. Snell 43 ja K. Lindroth 25.

Lähinnä ääniluvussa olivat: M. Blomqvist 18 äänellä, 
E. Nordling 8 ja A. Järvenpää 3.

Johtok. kokouksessa Huhtik. 5 p:nä valittiin 5 äänellä 1 
vastaan Tehtailija V. v. Wright puheenjohtajaksi ja 5 äänellä 
1 vastaan Turkkuri Aug. Lundqvist v.-puheenjohtajaksi. Kiven-
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hakkaaja K. V. Bergmanin luovuttua, tästä toimesta, valittiin 
kuukauskokouusessa Huhtik. 15 p:nä johtokuntaan varastokirjan
pitoja K. E. Schwenzon. Hra O. Olanderen sijaan, joka oli 
pyytänyt päästä vapaaksi toimesta, valittiin Toukok. 28 p:nä 
pidetyssä kuukauskokouksessa paju- ja rottinkityöntekijä J. Höi
lund johtokunnan jäseneksi. Vuoden kuluessa on johtokunta 
pitänyt yhteensä 31 kokousta. Näistä on yhdessä johtanut 
puhetta varapuheenj. kaikissa muissa puheenjohtaja. Kokouksia 
on pidetty: Tammik. 3, Helmik. 3, Maalisk. 4, Huhtik. 3, Toukok. 
2, Kesäk. 2, Heinäk. 2, Elok. 1, Syysk. 2, Lokak. 3, Marrask. 
2 ja Jouluk. 4. Saapuvilla niissä on ollut: v. Wright 30:ssä, 
Pettersson 22, Hindström 20, Snell 18, Schwenzon 17, Num
berg 17, Höilund 16, Lindroth 15, Lundqvist 15 ja Holmberg 14.

Juhlatoimikunta. Vuosikokouksen jälkeen valitun Juhla- 
toimikunnan kertomus. Arvanheitolla jäivät v:lta 1888 jälelle 
Juhlatoimikuntaan hrat C. Göhle nuor., V. Westerlund, H. 
Schneidler ja J. F. Widemark. Johtokunta valitsi puoles
taan neiti A. Sandelfin ja hra O. Lindstedfin. Tämä toi
mikunta kutsui perustavassa kokouksessaan Huhtik. 26 p:nä, 
täydentääkseen juhlatoimikunnan, jäseniksi neiti H. Hazard’in 
ja hra Fr. Mieritz’in. Hra O. Lindstedfin sijaan, joka ei 
tahtonut tulla uudestaan valituksi, valittiin hra Wilh. Lager
berg. Samassa kokouksessa toimitettiin virkailijain vaalit ja 
valittiin äänestyksellä C. Göhle nuor. puheenjohtajaksi ja v. 
t. kassöriksi, V. Westerlund varapuheenjohtajaksi, J. F. Wi
demark sihteriksi.

Sattuneiden riitaisuuksien tähden luopui hra H. Schneidler 
jäsennyydestä toimikunnassa ja yhdistyksessä. Hänen sijaansa 
valittiin ylimääräisessä kokouksessa hra A. Helenius.

Hra G. Göhle nuoran sijaan, joka kieltäytyi olemasta 
puheenjohtajana, valittiin hra V. Westerlund ja varapuheenjoh
tajaksi ensinmainittu.

Kuten allaoleva summittainen taulu juhlatoimikunnan toi
minnasta kuluneena vuonna näyttää, on se toimeenpannut 17 
erityistä huvia, nim.: 2 joulujuhlaa, 1 kansanhuvi Kaisaniemessä, 
huvimatkat Melköön ja Loviisaan, laulumatka Tampereelle, 5 il
tamaa, 4 konserttia ja 2 seuranäytelmää Arkadiateaterissa.
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Summittainen taulu Juhlatoimikunnan toiminnasta v. 1888.

Tuloja. Menoja. ! Voitto. Tappio.

»f 7“ 7* 7*

-Tännös vdta 1887—88. . 
Lasten Joulujuhla Tam-

707 90

31mik. 8 p........................ 487 582 31 95
Iltama Tammik. 22 p. 
Seuranäytelmät Arkadia-

159 304 09 145 09

teatenssa Helmik. 18 
ja Maelisk. 5 p. . . . 1,302 50 1,527 07 224 57

Kansankonsertti Toukok.
13 p..................................

Konsertti Kaivohuoneessa
254 50 195 66 58 84

Kesäk. 9 p.....................
Loviisan-matka Kesäk. 8

620 167 72 452 28

P........................................
Huvimatka Melköön Elok.

425 50 491 21 65 71

19 p..............................
Kansanhuvi Kaisaniemes-

320 90 270 65 50 25

sä Syysk. 2 p. 2,549 90 1,820 76 729 14
Tampereen-matka . . . 868 20

75Iltama Syysk. 23 p. . . 
Kansankonsertti Lokak.

242 212 25 29

14 p.............................. 290 169 86 120 14
'ltnma Marrask. 4 p. . . 297 50 229 98 67 54
Iltama Jouluk. 9 p. . . 274 186 90 87 10
Konsertti Jouluk. 26 p. . 190 50 148 80 41 70
Iltama Jouluk. 26 p. . . 
Lasten Joulujuhla Jouluk.

464 — 191 — 273 —

30 p.......................
Laulunjohtaja, ilmoituk

set, kaikenl. menoja 
Tammik. 1 p:ään 1889.

641 90 406 17 235 73

1,429 71
9,227 10 9,202 32 2,145 47 530 68

Erotus Tammik. 1 p:nä
1889 ............................. i 24 78

9,227 10 9,227 j 10 2,145 | 471 530 68 |

Lauluköörille ja sen innokkaalle johtajalle hr A. Ugglalle 
lausuu Juhlatoimikunta täten todelliset ja sulimmat kiitoksensa 
sen menestyksen ja kunnian johdosta, jonka voitto Tampereella 
tuotti yhdistykselle.

Juhlatoimikunta otti epäillen huolekseen sen suuren menon 
jonka matka tuotti, mutta, kiitos olkoon johtajan ja lauluköörin
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ponnistuksille, palattiin sieltä voittom?rkillä. Vielä kerran sy
dämellinen kiitos ja — eteenpäin uusiin voittoihini

Hra A. Ugglan täytyi kivuloisuuden tähden luopua toimes
taan ja on johtajan virkaa syksystä alkaen hoitanut hra maisteri 
Leander, joka tällä ajalla erittäin ansiokkaalla tavalla on kohot
tanut köörin musikalista taitoa ja onnistunut lisäämään intoa 
laulukunnan keskuudessa ihmeteltävällä tavalla. Juhlatoimikunta 
saa täten julkisesti sanoa hänelle lämpimimmän kiitollisuutensa 
sen innon ja uhraavaisuuden tähden, jota hän on kööriä kohtaan 
menneenä aikana osoittanut, ja varsinkin hra Ugglan sairauden 
aikana harjoittaessaan Tampereen-kööriä.

Eroava juhlatoimikunta lausuu myöskin kiitoksensa kaikille 
niille, jotka olivat avullisina pienokaisten joulujuhlaa toimeenpan
nessa ja kääntyy siinä tarkoituksessa etupäässä seuraavain puo
leen: Rouvain Lagerbergin. Valkosen, Westerholmin, Blomqvis
tin ja Tukiaisen sekä neitien Ägrenin, Tuliaisen, Berglöfin, 
Tiindhin, Törnströmin ja Rosengrenin, — ilman näitten apua ja 
työtä varmaankaan ei niin suuria tuloksia olisi saatu. Erityi
nen kiitos hra ravintoloits. G. Blomqvistille, joka tänäkin vuonna 
on ollut jouluiltamassa juhlatoimikunnalle avullinen sekä hyvillä 
neuvoilla että lahjoilla.

Niille kaupunkimme liikemiehille, jotka joulujuhlaan antoi
vat lahjoja, parain kiitoksemme.

Juhlatoimikunta.

Järji iysvaliokunnan kertomus. Sittekuin Johtokunta vuo
delta 1887 jälellä olevan valiokunnan ehdotuksesta oli valinnut 
6 jäsentä Järjestysvaliokuntaan, kuului siihen 1888 vuoden 
alussa seuraavat 12 henkilöä, nimittäin jälellä olevat: brat M. 
Lindfors, M. Lindblad, F. Numberg, K. H. Michelsson, I). Sten- 
backa ja K. Söderbom; sekä uudet: hrat W. Ekman, J. Ham
mar, A. Helenius, J. Höilund, G. Keinänen ja E. Nordling. 
Huhtik. 16 p:nä pitämässään kokouksessa valitsi valiokunta puheen
johtajakseen M. Lindforsin, varapuheenjohtajaksi M. Lindbladin 
ja sihteriksi A. Helenius’en. Vuoden kuluessa on Järjestysvalio- 
kunnassa tapahtunut seuraavat muutokset: hra K. F. Söder- 
bomin ja K. H. Michelssonin sijaan, jotka ovat luopuneet jäsen-
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nyydestä, on valittu hrat T. Kytö ja K. Lodman. Kohta sen- 
jälkeen erosi myöskin hra J. Höilund, joka valittiin Johtokuntaan, 
ja tuli hänen sijaansa hra O. Walander. Järjestysvaltiokunta 
on kuluneena vuonna pitänyt 31 kokousta, nimitt.: Huhtik. 2, 
Toukok. 4, Kesäk. 3, Heinäk. 2, Elok. 3, Syysk. 3, Lokak. 4, 
Marrask. 5 ja Jouluk. 5, joissa on keskusteltu valiokunnan toi
mintaan kuuluvista kysymyksistä, niiden joukossa 6 tärkeämpää, 
jotka kaikki ovat tulleet tyydyttävällä tavalla ratkaistuiksi. 
Vuoden kuluessa on hyväksytty yhteensä 236 mies- ja 46 nais
puolista jäsentä.

Järjestys on sekä yhdistyksen omassa huoneistossa että 
myöskin ljuhatoimikunnan toimeenpanemissa huveissa ollut moit
teeton. Kolmessa tapauksessa on valiokunnan ollut pakko se
kaantua asioihin, mutta kun yhdistyksen jäsenluku päivä päivältä 
lisääntyy sekä yksityisesti ilmoittautuneitten että perustettujen 
ammattiosastojen kautta, jotka ovat yhdistykseen liittyneet, ei 
tällaisia pieniä kiusallisuuksia joskus ole voitu välttää. Valio
kunta saa sentähden puolestaan vakuuttaa että hyvä järjestys 
on vallinnut yhdistyksessä.

Helsinki, Tammik. 31 p. 1889.

Magnus Lindfors.

Alex. Helenius.

Kansanpankki-kysymys. Tämä yhdistyksen keskuudessa nos
tettu ja, kuten edellisistä kertomuksista näkyy, usein käsitelty 
kysymys tuli uudestaan v. 1888 yhdistyksen neuvottelun alaiseksi, 
tällä kertaa k. senatin vaatimuksen johdosta, että sille annettai
siin lausunto kansanpankin sääntö-ehdotuksesta. Antamaan eh
dotusta täksi lausunoksi asetettiin komitea, johon jäseniksi kut
suttiin kauppakouluntirehtori F. Heikel, lakit, kandidati L. v. 
Pfaler, pankinkomissari E. Schybergson, läkkisepäntyöntekijä V. 
Holmberg, paju- ja rottinkityöntekijä J. Höilund ja tehtailija V. 
v. Wright.

Komitealaisten ehdottamassa ja yhdistyksen huolellisen tar
kastuksen jälkeen hyväksymässä lausunnossa, joka 23/',:nä k. se- 
natille annettiin, sanotaan
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että ^säännöt näyttävät pääasiassa täyttävän niillä aiotun 
tarkoituksen^, mutta myöskin ehdotetaan muun muassa seuraa- 
vat muistutukset:

että 13 §:ssä ainoastaan säästörahaston-osakkaille myön* 
nettäisiin etuoikeus saada saatavansa muuttaa osakkeiksi;

että, osakepääoman lisäännyttyä 600,000 markkaan, olisi 
varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi jätettävä kuinka paljon, 
3 §:ssä vahvistetun suurimman määrän rajoituksella, sisäänpa- 
neja säästörahasto -osakkaiden tilille vielä vastaanotetaan;

että säästörahaston-osakkaiden äänestysoikeus rajoitettai
siin yhdeksi ääneksi 200 markan sisäänpanolta;

että rajoitettu ääniluku määrättäisiin, niin ettei vähempi- 
osallisten vaikutusta kovin paljon vähennettäisi;

että vakuuksien lukuun lainoista ja kassakreditiveistä otet
taisiin myöskin käsiteollisuustuotteet.

1888 vuoden kuluessa ei k. senati vielä ollut sääntöjä 
vahvistanut.

lanuntajuisit luennot ja alkeisoppijaksot. Toiminnastaan 
on luentokomitea antanut seuraavan kertomuksen:

Helsingin Työväen-yhdistyksen Johtokunnalle.

Yhdistyksen opetuskomitealta.

Viimekuluneen kevään kuluessa on luentoja työmiehille pi
detty molemmilla kielillä seuraavan, eri sanomalehtien mukana ja 
yksityisesti levitetyn ilmoituksen mukaan:

Helsingin työväelle.

Ilmoitus kansantajuisista esitelmistä
kevätlukukaudella 1888.

Siihen mieltymykseen luottaen, jolla pääkaupungin työväki 
on seurannut täällä tätä ennen pidettyjä esitelmiä, on Helsingin 
Työväen-yhdistys päättänyt tämän lukukauden kuluessa panna 
toimeen uusia esitelmä-jaksoja. Yksityiset kansansivistystä har
rastavat henkilöt ovat kehoituksesta ottaneet pitääkseen muiden
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tointensa ohessa kausi jaksoa esitelmiä, joista 3 suomeksi ja 
3 ruotsiksi.

Mutta paitsi sitä aikoo Työväen-yhdistys toimittaa kaksi 
alkeisoppijaksoa laskennossa ja kaunokirjoituksessa. Nämät op
pijaksot ovat aijotut niitä miehiä ja naisia varten, jotka kas
vunsa aikana eivät ole saaneet opetusta, mutta jotka tahtovat 
hankkia itselleen taitoa näissä kaikille kansalaisille hyvin tar
peellisissa aineissa. Jos — kuten toivomme — työväki mieli
halulla rupeaa käyttämään näitä tilaisuuksia tietojen hankkimi
seen, niin voimme me jo nyt iuvata, että näitä oppijaksoja tul
laan jatkamaan ja ehkäpä lisäämäänkin uusilla sellaisilla esim. 
äidinkielessä ja kirjanpidossa.

Esitelmien ja alkeisoppijaksojen järjestämisessä on tehty 
seuraava

Ohjelma:

Voimistelunopettaja Ivar Wilskman esittää sunnuntaisin 
k:lo 5 j. pp. suomalaisen normaalilyseon voimistelusalissa (Rata
katu 4 & 6) Suomen kielellä Ihmisruumiin rakennusta ja 
toimia, nimittäin:

Helmikuun 5 p:nä:
» " „

„ 19 „
„ 26 „

Maaliskuun 4 „

Liikunto elimistä (luista ja lihaksista). 
Hengityksestä, verestä ja verenkulusta. 
Ruuansulatuksesta.
Aivoista, hermoista, silmistä ja kor

vista.
Eri töitten vaikutuksesta ruumiiseen ja 

nykyajan ihmisestä verruttuina mui- 
naisihmisiin.

Pastori Elis Bergroth esittää perjantaisin k:lo 8x/4 j. pp. 
kemiallisen lahoratoorion luentosalissa Suomen kielellä Suomen 
kirkkohistoriaa:

Helmikuun 10
17
24

p:nä:
1,
n

Kristinuskon alkuajoilta Suomessa. 
Katoolisen kirkon mahtavuuden aika. 
Uskonpuhdistuksen aika.

5»
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Maaliskuun 2
» 8
„ 16
„ 23

51

11

55

Rothovius'en ja Gezelius’en ajoilta. 
„ Valistuksen1' aika. 
Herännäisyyden aika.
Nykyajan kirkolliset olot.

Maisteri Hj. Schulman esittää sunnuntaisin k:lo 3 j. pp. 
Yliopiston eläintieteellisessä museossa (ylikerrassa) Suomen kie
lellä Ylevämpien eläimien elämää. Esitelmä teödään havain
nollisemmaksi näyttämällä säilytettyjä eläinkappaleita. Esitel
mät pidetään Maaliskuun 18 ja 25 p:nä sekä Huhtikuun 2, 8 ja 
15 p:nä.

Dosentti, tohtori Villi. Sucksdorff tulee esittämään sun-
nuntaisin k:lo \;27 j. pp. Kemiallisen laboratoorion luentosalissa 
(Nikolainkatu n:o 3, toisessa kerroksessa) Ruotsin kielellä ter- 
veyshoitoa seuraavassa järjestyksessä:

Helmikuun 5 p:nä: Terveyshoidon tehtävästä ja tautien sekä 
ennenaikaisen kuoleman estämisen 
mahdollisuudesta.

11 12 „ Asuntohuoneiden ilman laadusta ja sen
merkityksestä terveydelle.

51 19 „ Puvuista.
11 26 „ Ravinnon merkityksestä terveyteen kat

soen.
Maaliskuun 4 „ Eri ravinto-aineista.

51 11 „ Nautinto-aineista.

Pastori Elis Bergroth esittää tiistaisin k:lo 8l/t j. pp. 
Kemiallisen laboratoorion luentosalissa Ruotsin kielellä Suomen 
kirkkohistoriaa:

Helmikuun
11

11

15

7
14
21
28

Maaliskuun
15

11

6
13
20

p:nä:
51

»1

51

11

11

?1

Kristinuskon alkuajoilta Suomessa. 
Katoolisen kirkon mahtavuuden aika. 
Uskonpuhdistuksen aika.
Rothovius'en ja Gezelius'en ajoilta.
„ Valistuksen11 aika.
Herännäisyyden aika.
Nykyajan kirkolliset olot.
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Maisteri Hj. Schulman esittää sunnuntaisin k:io 2 j. pp. 
Yliopiston eläintieteellisessä museossa (ylikerrassa) Ruotsin kie
lellä Ylevämpien eläimien elämää. Esitelmä tehdään havain
nollisemmaksi näyttämällä säilytettyjä eläinkappaleita. Esitel
mät pidetään Maaliskuun 18 ja 25 p:nä sekä Huhtikuun 2, 8 
ja 15 p:nä.

Alkeisoppijaksot laskennossa ja kaunokirjoituksessa tu
levat kumpikin käsittämään noin 20 opetustuntia. Ne asetetaan 
siten, että yksi tunti kummassakin aineessa opetetaan suomeksi 
ja yksi tunti kummassakin aineessa ruotsiksi. Tunnit asetetaan 
maanantai-, keskiviikko- ja lauantai-illoiksi; kellonlyömä määrä
tään tuonnempana.

Yliopettaja, professori Ernst Bonsdorff on sitoutunut 
opettamaan laskentoa Suomen kielellä ja maisteri Hein. Lagus 
Ruotsin kielellä.

Näihin oppijaksoihin osanottoon merkitsiminen on tehtävä 
ennen Helmikuun 8 päivää Työväen-yhdistyksen huoneistossa 
(Kaivokatu 8). Työväen-yhdistyksen jäsenet voivat nauttia mak
suttomasti opetusta; muu työväki maksaa 1 markan kummasta
kin oppijaksosta.

Esitelmät ja alkeisoppijaksot eivät edellytä mitään erityisiä 
alkeistietoja.

Jokainen työntekijä on tervetullut työvaatteissakin.
Työväenyhdistyksen jäsenillä on niinkuin ennenkin jäsen- 

lippunsa näyttämällä vapaa pääsy esitelmiä kuulemaan. Kaikki 
muut henkilöt suorittavat pääsymaksua 15 penniä kustakin esi
telmästä.

Helsingissä Tammmikuun 22 p:nä 1888.

Helsingin Työväen-yhdistyksen Luentokomitea

Näissä luennoissa, joista vielä komitean huolenpidon kautta 
kautta on erittäin ilmoitettu useimmissa kaupungin sanomaleh
dissä, on ollut kuulijoita seuraavasti:
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Työväen-yhdistyksen luennot keväällä 1888.

Tohtori W. Sucksdorff. Helmik. 5
5:a 12
S:a „ 19
S:a „ 26
S:a Maalisk. 4
S:a „ H

Pastori Elia Bergroth
(ruotsiksi) Helmik. 7

S:a „ 14
S:a „ 21
S:a „ 28
S:a Maalisk, 6
S:a „ 13
S:a „ 20
S:a (suomeksi) Helmik. 10
S:a „ 17
S:a „ 24
S:a Maalisk. 2
S:a „ H
S:a „ 16
S:a „ 23

Maist. Hi. Schulman
^ruotsiksi) Maalisk. 18

S:a „ 25
S:a Huhtik. 2
S:a 8
S:a „ 15
S:a (suomeksi) Maalisk. 18
S:a 2o
S:a Huhtik. 2
S:a „ 8
S:a S 15

Maist. I. Wilskman, Helmik. 5
S:a „ 12
S: a ,, 19
S:a „ 26
S:a Maalisk. 4

Yhteensä

15
 p. 

m
ak

sa
vi

a.

10
 p.

 m
ak

sa
vi

a.
Y

hd
ist

yk
se

n
jä

se
ni

ä.
Y

ht
ee

ns
ä 

lu
en


to

a k
oh

ti.
Y

ht
ee

ns
ä l

ue
n-

no
np

itä
jä

ä k
oh

ti
K

es
ki

m
ää

rä
lu

en
to

a k
oh

ti.

25 2 20 47
23 — 17 40
21 1 5 27
29 — 20 49
23 — 18 41
24 5 21 50 264 42,3

115 2 25 142
107 2 38 147

98 1 25 124
91 1 29 121

127 2 27 156
101 — 20 121
154 — 39 193 1,004 143,«

51 1 20 72
49 — 18 67
52 — 16 68
46 — 10 56
49 — 12 61
45 1 20 66
54 — 18 72 462 66

23 2 17 42
20 — 18 38
26 1 10 37
29 3 9 41
17 1 7 25 183 36,a
52 1 20 73
48 — 10 5b
41 1 18 60
55 1 15 71
48 — 18 66 328 65,b
64 — 20 84
57 2 19 78
66 1 19 86
60 2 20 82
60 — 19 79

,950 33 '657 2,640 75,8
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Menot sanotuista luennoista tekivät:
palkkiota luennonpitäjille...................... 1,050: —
sekä painattamisesta ja kaikenl. muusta

pienestä................................................. 213: — 1,263: —
Tulot luennoista tekivät yhteensä........................... 295: 80.
Ja on liikamäärä menopuolella......................Umf 967: 20
korvattu kaupunginvaltuusmiesten tähän tarkoitukseen myöntä
mällä rahanmääräyksellä.

Mitä tulee kevään kuluessa toimeenpantuihin alkeisoppijak- 
soihin, huomauttaa komitea etupäässä, että pääkaupungin työmie
het ovat niille osoittaneet erittäin vilkasta harrastusta, kun ni
mittäin heti alussa 150 osanottajaa antoi itsensä niihin kirjoit
taa. Tilan puutteen tähden täytyi komitean näiden joukosta va
likoida; ja hyväksyttiin 102 oppilasta, joista 40 otti osaa sekä 
kirjoitus- että luvunlaskuoppijaksoihin, 41 ainoastaan kirjoitus- 
ja 21 ainoastaan luvunlaskuoppijaksoon. Saavutetun tuloksen 
suhteen ovat opettajat todistaneet, että vastaanotettujen oppilas
ten tarkkaavaisuus on ollut kiitettävä, kun sitävastoin oppilaiden 
alkutietojen erilaisuuden vuoksi oli tarpeellista jakaa luvunlas
kun opetus kahteen eri osaan.

Koska Työväen-yhdistys ei ole kaupunginvaltuusmiehiltä 
voinut saada rahamääräystä nyt pidettyjä alkeisoppijaksoja var
ten, on sen opetuskomitea, tehdäkseen mahdolliseksi yrityksen, 
jonka suuresta tarpeellisuudesta ja merkityksestä komitea jo en
nen on ollut täysin vakuutettu, koettanut kerätä yksityisiä apu
rahoja. Menot mainituista oppijaksoista nousivat 560 markkaan,
jotka kootuilla apurahoilla ovat tulleet korvatuiksi, josta
raava tilinteko antaa lähemmin tietoa:

Tuloja:

Työväen-yhdistyksen apuraha...................... . . Sfonfi 100:
Opetuskomitean jäseniltä........................... 82:
Yksityisiltä henkilöiltä................................. • • v 319

Siirto 502: —
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Siirto 502: —
Sisäänpääsöraaksuja Työväenyhdistykseen kuulu

mattomilta oppilailta:
Kirjoitusoppijakson 42 henkilöltä ål: — 
Laskuoppijakson 16 „ ål: —

Yhteensä

V 42: — 
16: —

560: —

Menoja:

Mathilda Källgren (kirjoituksen oppttajar) . . 220: —
Professori Bonsdorff (laskennon opettaja) . . n 120: —
Maisteri Lagus „ „ . . »1 220: —

Yhteensä Mnf 560; —

Kun Helsingin kaupunginvaltuusmiehet nyt ovat myöntäneet 
1,000 markan suuruisen rahamääräyksen alkeisoppijaksojen jat
kamista varten, on tämän yrityksen voimassapitäminen, johon jo 
saatu kokemus, vaikka lyhytkin, vakaimmasti kehoittaa, talou
dellisessa suhteessa tänä syksynä turvattu, mutta opetuskomitea 
ei voi jättää nyt jo huomauttamatta, että täysin sopivan huoneiston 
hankkiminen sanottuja oppijaksoja varten on erittäin tarpeen 
vaatima, jota komitea pyytää lämpimimmin saada sulkea Johto
kunnan valistuneesen huolenpitoon.

Sattuneet asianhaarat, erittäinkin usean komitean jäsenen 
poissaolo paikkakunnalta v. m. esteet, ovat kauvan viivyttäneet 
tämän kertomuksen antamista, jota opetuskomitea anoo anteeksi.

Helsinki, Elokuun 11 p. 1888.

E. G. Palmén.
E. Broman. P. Nordman. Rich. Hindström.
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Helsingin Työväen-yhdistyksen Johtokunnalle.

Työväen-yhdistyksen opetuskomitealta. 
Kertomus sen toiminnasta syyslukukau
della 1888.

Helsingin Työväen-yhdistyksen Johtokunnalle antaa yhdis
tyksen opetuskomitea täten tavanmukaisen kertomuksen toimin
nastaan viimeksi kuluneena vuosipuoliskona.

Etupäässä ryhtyi komitea toimenpiteisin hankkiakseen Iuen- 
nonpitäjiä, että voitaisiin jatkaa kansantajuisten luentojen pitä
mistä. Komitean onnistuikin lakitieteen kandidati Stenroth’issa 
saada luennonpitäjä, jolla paitsi täydellistä taitoa kummassakin 
kotimaisessa kielessä oli laajat tiedot niistä yhteiskunnallis-val- 
tiollisista asioista, jotka niin läheisesti koskevat työmiehen ase
maa; muiksi aineiksi valittiin tällä kertaa kemia ja fysika (ilma 
ja sen ilmiöt), ja pidettiin luennot seuraavan, sanomalehtien mu
kana ja työpaikoille jaetun ohjelman mukaan:

Helsingin Työväelle.

Ilmoitus 1888 vuoden Kansantajuisista luennoista ja 
alkeisoppijaksoista.

Kahdeksan kertaa Helsingin Työväen-yhdistys on jo pan
nut julkisia luentoja toimeen Suomen pääkaupungin työväkeä 
varten, ja aina kokemus on selvästi osoittanut, etteivät tähän 
käytetyt varat tahi työ ole hukkaan joutuneet. Hartaita kuu- 
lioita on pyrkinyt tarjettuja esitelmiä kuuntelemaan; onpahan 
välistä käynyt vaikeaksi saada kyllin tilavia luentosaleja niille 
taajoille joukoille, jotka päivän raskaaseen työhön uupumatta 
vielä ovat tahtoneet illan joutoaikaa käyttää tietojen saamiseen. 
Sen lisäksi Työväen-yhdistys viime keväänä siihen kannatuk
seen turvautuen, minkä yksityisten asianharrastajain auliudessa 
oli tarjona, uskalsi panna toimeen erityisiä alkeisoppijaksojakin 
vanhempia tovereita varten, jotka eivät ole lapsuudessaan saa
neet kouluopetusta nauttia, ja taasen kokemus mitä selvimmällä
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ivalla osoitti, kuinka halukkaasti pääkaupungin työväki käyttää 
hyväkseen tarjottua oppimisen tilaisuutta.

Tänäkin syksynä pidetään samalla tavalla kuin ennen luen
toja, ja mikäli tila ja varat myöntävät, annetaan niinikään al
keisopetusta luvunlaskussa ja kirjoituksessa On mahdollisuuden 
mukaan koetettu valita sellaisia aineita, jotka ovat työväelle erit
täin tärkeinä ja huvittavina pidettävät.

Yhtävertaisuus on aikamme tunnussana: yhtäläisiä oikeuk
sia tahdotaan kansan eri luokille antaa. Meilläkin työväki tä
män tietää ja se tahtoo pyrkiä muitten luokkien rinnalle, vaikkei 
kilpailu Suomenmaassa ole sellaiseksi kiivaaksi taisteluksi ylty
nyt, joka moniaalla ulkomailla eroittaa työnantajia ja työnteki
jöitä vihollislahkoihin. Mutta joka enemmän oikeuksia vaatii, 
hänen täytyy myöskin ottaa uusia velvollisuuksia hartioilleen. 
Ei ruumiimme jäsenet saavuta taitoa tahi voimaa ilman uutteraa 
työtä ja harjoitusta, mutta hengenkin voimain viljeleminen ky
syy vaivaa ja ponnistuksia. Ilahuttavaa on että työväkemme tä
män käsittää, sillä suuressa määrässä koko isänmaamme edistys 
ja onni siitä riippuu, että meillä on valistunut ja kelpo työväki.

Tämän syksyn luentoja varten on tehty seuraava

Ohjelma:

Yliopettaja, professori Ernst Bonsdorff pitää tiistaisin 
kello 8—9 j. pp. Suomen kielellä suomalaisen normaalilyseon 
huoneuksessa (Ratakatu 4 ja 6) esitelmiä

Ilmasta ja sen ilmiöistä

tässä järjestyksessä;

16 päivä Lokakuuta: Ilmasta yleensä.
23 11 Ilman lämmöstä ja kosteudesta.
30 11 Tuulista.

6 51 Marraskuuta: Sateista.
13 5) 11 Sähköilmiöistä ilmassa.
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Lainopin kandidaatti O. E. Stenroth lukee sunnuntaisin 
kello 5—6 j. pp. Suomen kielellä kemiallisen laboratorion 
luentosalissa (Nikolainkatu n:o 3, toisessa kerroksessa) esitelmiä

Työväen elatus- ja asuntosuhteiäen parantamisesta.

Eri luentojen aineet ovat:

21 päivä Lokakuuta:
28 il il

4 91 Marraskuuta
11 19 99

18 99 99

25 19 99

2 99 Joulukuuta:

9 99 91

Työväen tulot ja elatuskulut. 
Ravinto-yhdistyksistä eri maissa. 
Ravinto-yhdistysten järjestämisestä. 
Ravinto-yhdistysten hyöty.
Työväen asunnoista.
Työnantajien toimia työväenasunto- 

jen parantamiseksi.
Työväen toimista asuntojensa paran

tamiseksi.
Voiko kunta ja valtio jotakin tehdä 

työväenasuntojen parantamiseksi ? 
Loppukatsaus.

Ruotsin kielellä lainopin kadidaatti Stenroth yllämainit
tuina päivinä ja mainitussa paikassa kello 7—8 j. pp. esittää

Työväen elatus- ja asuntosuhteiden parantamisesta.

Dosentti, tohtori Ossian Asehan pitää kemiallisessa labo
ratoriossa (Nikolainkatu n:o 3, toisessa kerroksessa)

luentoja Kemiassa

torstaisin kello 8—9 j. pp. Ruotsin kielellä ja seuraavassa jär
jestyksessä:

18 päivä Lokakuuta:
25 99 11

1 99 Marraskuuta
8 99 9»

15 11 99

Alkuaineista. 
Alkuaineista (jatko). 
Vedestä.
Ilmasta.
Palamisesta.
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Alkeisoppijaksot tulevat käsittämään luvunlaskua ja kav- 
nokirjoitusta, kumpikin sarja noin 20 opetustuntia. Nämä kurs
sit ovat aiotut niitä varten, jotka eivät nuoruudessa ole saaneet 
opetusta nauttia. 21 vuotta nuoremmat älkööt siis pyrkikö 
näitä oppijaksoja käyttämään, koska ylemmät ja alemmat käsityö- 
koulut nimenomaan ovat heitä varten perustetut, — opistot joit
ten kanssa Työväen-yhdistys ei tahdo kilpailla.

Ne, jotka haluavat käyttää hyväkseen alkeisoppijaksoja, 
tehkööt hyvin ja ilmoittautukoot ennen 14 päivää Lokakuuta 
Työväen yhdistyksen huoneistossa, Kaivokatu 12, jossa lähempiä 
tietoja annetaan milloin nämä kurssit alkavat. Niitä pidetään 
Suomen ja Ruotsin kielellä, ruotsalaisen normaalilyseon huoneis
tossa (Unioninkatu 2, kolmannessa kerroksessa) iltoina, jolloin 
ei pidetä luentoja.

Työväen-yhdistyksen jäsenillä on vapaa pääsö alkeisoppi- 
jaksoihin; muut maksavat markan kummastakin kurssista. Luen
toihin pääsevät Työväen-yhdistyksen jäsenet vapaasti kun näyt
tävät jäsenlippuansa, muut henkilöt maksavat 15 pennin pääsö- 
maksun kustakin esitelmästä.

Esitelmät ia alkeisoppijaksot eivät edellytä erityisiä peru- 
tavia tietoja.

Helsingissä Lokakuun 8 p. 1888.

Helsingin Työväen-yhdistyksen Opetuskomitea.

Ohjelmassa mainitut alkeisoppijaksot aloitettiin melkein sa
maan aikaan kuin luennot ja jatkettiin Joulukuun alkupuo
leen asti.

Kuinka paljon kävijöitä luennoissa oli, näkyy seuraavasta 
luettelosta:

2
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Luettelo Työväen-yhdistyksen kansantajuisista luennoista 
syksyllä 1888.
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Professori E. Bonsdorffin luennot
(suomeksi) Lokak. 16 66 2 27 95

S: a „ 23 54 1 20 75
S» ,, 30 35 1 17 53
S:a Marrask. 6 33 — 12 45
S:a „ 13 46 1 20 67 335 67

Dosentti Tohtori Ossian Asehan.
(ruotsiksi) Lokak. 18 13 — 9 22

S:a „ 26 11 — 7 18
S:a Marrask. 1 14 — 10 24
8:a „ 8 18 — 9 27
S:a ., 15 9 — 12 21
8:a „ 22 24 — 14 *38 150 25

Lakit, kand 0. E. Stenroth.
(ruotsiksi) Lokak. 21 24 — 5 29

8:a ,. 28 16 — 16 32
8:a Marrask. 4 i7 — 10 27
S:a „ H 7 — 14 21
8:a „ 18 8 — 9 17
S:a „ 25 2 — 8 10
S:a Jouluk. 2 2 — 4 6
8:a n 9 1 — 4 5 147 I8,i
8:a (suomeksi) Lokak. 21 85 1 19 105
8:a „ 2« 46 — 11 57
8:a Marrask. 4 58 — 28 86
b:a „ H 34 1 15 50
8:a „ 18 20 — 6 26
8:a „ 25 12 — 20 32
8:a Jouluk. 2 11 — 5 16
S:a „ 9! 7 1 8 15 387 48/

Yhteensä 673 | 7 t 339 1,019 | 37/

Kummastuttavaa, suoraan sanoen selittämätöntä on, että työ
miesten niin usein toivomissa jotakin varsinaista työväenkysy
mystä koskevissa luennoissa oli niin vähän kuulijoita kuin yllä
oleva taulu osoittaa, varsinkin kun luennonpitäjä esitti aineensa 
erittäin ansiokkaasti. Yksi, jos kohta ei täysin tyydyttävä scli-
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tys on siinä, että toisen sarjan luento-aika ei ollut oikein sove
lias kaikille työntekijöille. Sanomalehdistössä on ainakin sitä 
tarkoittavia muistutuksia tehty, vaikk’ei silloin enään voitu muu
toksia tehdä. Aikaisempi kokemus on nimittäin osoittanut ettei 
ole tarkoituksenmukaista jälcstäpäin sanonialehti-ilmoituksilla 
muutella luennonpitämiscn aikaa tahi paikkaa, koska suuri osa 
työväestöstä luottaa jaettuun ohjelmaan. Jos sitäpaitsi jokin pa
rempi ajanjako voidaan aikaansaada, saattaa Johtokunta var
maankin paremmin kuin opetuskomitea päättää; koetus muutet
tuun järjestykseen on kaikissa tapauksissa kuluvana lukukautena 
tehty. Että viime syksynä pidettyjä luentoja työntekijäin elannon- 
ehdoista ainakin seurattiin suurella tarkkaavaisuudella, voidaan 
kyllä sanoa; ne tulevat myös piakkoin suomalaisen kansanvalis
tusseuran toimesta painettavaksi maamme molemmilla kielillä, jo
ten niille vielä pitäisi tulla laaja lukijakunta.

Luentojen taloudellisen puolen näyttää seuraa, a

Tili Kansantajuisista luennoista syksyllä 1888.

1) Palkkiota luennonpitäjille...................... 810: —
2) Painattamisesta y. m........................................ 120: —
3) Käyt. kaasu kem. lab........................................15: 60
4) „ „ suom. normalilys................... 18: —
5) Pilettienmyynti...................................................27: —
6) Laboratoriosalin siivoominen .... 44: — 224: 60

1,034: 60

Tulo luennoista, annettu kassörille- Stmf. 101: 65.

Syksyllä annetuissa oppijaksoissa oli seuraava määrä osan
ottajia :

Kirjoituksessa 53 henkilöä 20-tuntisessa oppijaksossa. 
Laskennossa 31 „ „ ,,

Yhteensä 84 „

joista 32 henkilöä kuuluu työväenyhdistykseen ja muut 52 oli
vat siihen kuulumattomia. Osan-ottajista oli 7 palvelustyttöä ja
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5 neulojaa, muut olivat hyvin monenlaisia erityisiä ammattilai
sia, niinkuin salvomiehiä, muuraria, räätäliä, suutaria y. m. 
Kirjoitus-oppijaksoa johti rouva Charlotta Runeberg ja oli jaettu 
kahteen osastoon yhteensä 66 oppitunnilla; laskennossa oli opet
tajana maisteri Reinhold Lagus kahdessa suomalaisessa osastossa 
yhdessä korkeammassa ja 1 alemmassa yhteensä 40 opetustun
nilla, sekä tohtori Kerppola yhdessä ruotsalaisessa osastossa 16 
opetustunnilla. Oppilaitten tarkkaavaisuus, ahkeiuus ja harras
tus ansaitsevat paraita arvolauseita ja opetuksen tulosta saattaa 
pitää suuressa määrin tyydyttävänä.

Alkeisoppijaksojen taloudellinen asema näkyy seuraavasti 
tilinteosta:

Tili Työväen-yhdistyksen Alkeis-oppijaksoista syksyllä 1888.

Opettajat, 231 + 220 + 88 ...................................... 339; —
Kaikenl. kirjoitustarpeita, laskun mukaan .... 81: 55
Käytetty kaasu ruots. normalilyseossa........................... 65: 73
Huoneiston siivoominen . . ,.................................50:

736: 28

Kaupunginvaltuusm. myöntämät......................Stmf 1,000: —
Tuloja yhd. kuulumattomilta..................................  52: -

Mnf 1,052: —
Menoja „ 736: 28

Käytettävänä ffinf 315: 72

Kuten opetuskomitean jo kirjoituksessaan Työväen-yhdis
tyksen Johtokunnalle Marrask. 30 p:nä 1888 on ollut tilaisuus 
huomauttaa, nousivat luentorahaston säästöt silloin täysissä lu
vuissa 2,000 markkaan, joten ei ollut mitään syytä tähän tar
koitukseen pyytää erityistä rahanmääräystä täksi vuodeksi. Al- 
keisoppijaksoihin käytettävänä löytyvä jäännös on sitävastoin 
niin vähäpätöinen, ainoastaan 315 m:kaa 72 penniä, että uusi 
rahanmääräys näitä varten on suurimmasti tarpeen.

Pääasiassa toistaen samaa kuin komitea jo mainitussa kir
joituksessaan Johtokunnalle huomautti, pyytää komitea tässä
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vielä sanoa, ettei mitään syytä löydy alkeisoppijaksojen lopetta
miseen, vaikka kohta ylioppilaat ovatkin menestyksellä ruvenneet 
toimimaan samalla alalla. Niin kiitollinen kuin onkin oltava 
sen harrastuksen tähden, jota Yliopistonuoriso uusmaalaisen osa
kunnan esimerkkiä seuraten on alkanut osoittaa työväen sivis
tyksen koroittamiselle, ei sentään saata jättää tätä tärkeätä tar
koitusta yhden tahi useamman ylioppilasosakunnan toimista riip
puvaksi. Ylioppilassukupolvet vaihtelevat, samoin vaihtelevat ne 
joilla ylioppilas-osakunnissa on ei ainoastaan harrastusta kansan
sivistys-asiaan, vaan myöskin taitoa ja tilaisuutta palvelemaan 
sitä vapaaehtoisesti ja palkatta. Yhden vuosikymmenen kuluessa 
pidettiin tässä kaupungissa julkisia luentoja maan molemmilla 
kielillä, olipa tämä toimi jonkun aikaa ulotettu muutamiin maa
laiskuntiinkin pääkaupungin läheisyydessä, mutta niitten miehien, 
jotka olivat tämän yrityksen alkuunpanneet ja alussa sitä yllä
pitivät, jätettyä yliopiston, antautuakseen erilaisiin yhteiskunnal
lisiin toimiin, on koko tämä liike, jolla aikoinaan oli suuri mer
kitys, lakannut. Että samoin voi käydä Uusmaalaisen osakun
nan alkamain oppijaksojen, on ainakin mahdollista. Jo tästäkin 
syystä pitää opetuskomitea alkeisoppijaksojen pitämistä tehtävänä, 
jota Työväen-yhdistys ei saa jättää.

Hiljakkoin perustetut käsityökoulut eivät myöskään voi 
kaikille työntekijöille tarjota tarpeellista tilaisuutta täydentämään 
nuoruudessa laiminlyötyä tahi nauttimatonta alkeisopetusta. Ai
noastaan nuoret työmiehet ja sellaiset, jotka tahtovat oppia käsi
työläisiksi, voivat käyttää hyväkseen käsityökoulujen opetusta; 
vanhanpuoleisille sekä mies- että naispuolisille työntekijöille ei
vät nämä laitokset ole aiotut. Vielä on huomattava, ettei al
keisopetusta, tullakseen oikein hyödyttäväksi, pidä antaa kovin 
suurille luokille kerrassaan. Pääkaupunkimme laajuuteen ja väki
lukuun nähden on erittäin tarpeellista, että tilaisuutta alkeisop- 
pien saamiseen on tarjolla useammalla taholla. Tähän asti on
kin näkynyt että työntekijät kiitollisuudella ovat käyttäneet hy
väkseen sitä opetusta, jota yhdistys on voinut tarjota omille 
jäsenilleen ja muille työntekijöille. Saatu kokemus kehoittaa 
komitean mielestä Työväen-yhdistystä vakaasti jatkamaan aloi
tettua työtä sen mukaan kuin varat ja tilaisuus saada soveliaita
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huoneistoja sen suinkin sallivat, mutta ei suinkaan anna syytä 
hylkäämään työalaa, jolla jokaisen täytyy tunnustaa olevan erin
omaisen suuren merkityksen työväen sivistyksen kohottamisessa.

Elävästi vakuutettuna siitä, että säännöllisesti järjestetty 
alkeisopetus täällä samoin kuin Tukholmassa, Göteporissa, Mal
mössä, Geflessä y. m. pohjoismaiden kaupungeissa on näyttävä 
olevansa tehokkain keino pysyvällä tavalla kohottaa ruumiillisen 
työn tekijän tiedollista ja samalla kertaa hänen valtiollista ja 
yhteiskunnallista asemaansa, ei opetuskomitea taida muuta kuin 
vakaimmin huomauttaa, että näiden alkeisoppijaksojen olemassa 
olo riippuu kokonaan mahdollisuudesta saada tarpeellista raha-apua.

Yksityisen rahankeräyksen kautta ja osaksi omien jäse
niensä kokoomilla rahoilla täytyi komitean ensi aluksi hankkia 
näihin oppijaksoihin tarvittavat varat, mutta ei suinkaan saateta 
kieltää, että Helsingin kaupunki etupäässä on velvoitettu myötä
vaikuttamaan tällaisessa yrityksessä, niinkuin myöskin ettei sitä 
meikäläisissä oloissa voi täysin turvata ilman kunnan apua. Ellei 
tällaista rah umääräystä jo tämän kevään kuluessa myönnetä, ei 
opetuskomitealla ole muuta neuvoa kuin keskeyttää jo aloitetut 
oppijaksot nykyään löytyvän 315 m:kan suuruisen kassasäästön 
loputtua.

Komitea kuitenkin varmaan toivoo, ettei sellainen taantu- 
mis-askel tule tarpeelliseksi. Se valistunut harrastus, jota Hel
singin kaupunginvaltuusmiehet jo ennen ovat osoittaneet työväen- 
sivistyksen edistämiselle, antaa komitealle syytä toivoa että kau
punginvaltuusmiehet tälläkin kertaa löytävät keinoja tärkeän si- 
vistystarpeen auttamiseksi, jonka tyydyttäminen niin nähtävästi 
ja suoraan koskee kunnan omaa etu3. Komitea pyytää sentäh
den saada ehdottaa, että Työväen-yhdistyksen johtokunta kirjoi
tuksella kaupunginvaltuusmiehille anoisi, että Anniskeluvarojen 
jaossa 1,500 markan suuruinen rahanmääräys myönnettäisiin 
Työväenyhdistykselle tämän vuoden kuluessa käytettäväksi an
nettavaa tilintekoa vastaan alkeisoppijaksoja varten työntekijöille.

Helsinki, Helmik. 2 p. 1888.

E. G. Palmén.
Richard Hindström. P. Nordman. Matti Äyräpää.
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Raupnngipvaltunemiesten vaali. Viimeiseen kaupunginvaltuus- 
miesvaalin asetti yhdistys kokouksessaan 18/n ehdokkaikseen 
Tehtailija V. v. Wright’in, Junankuljattaja K. F. Numberg’in ja 
Läkkiseppämestari G. W. Sohlbergin. Työm.-—Arb. n:o 49 lau
sun vaalista: Työväenyhdistyksen ehdokkaista kaupunginval- 
tuusmiesten vaalia varten oli suomalaisen puolueen ja erääsen 
toiseen ehdokaslistaan otettu kaksi, jota vastoin ruotsalaisen 
puolueen listassa ei ollut yhtäkään. Mitään toivoa vaalivoitosta 
ei siis tälläkään kerralla ollut, kuten viime vuonnakin. Että 
kumminkin työväen vaatimus saada edustajia kaupunginvaltuus- 
miehistöön yhä yleisemmin myönnetään oikeutuksi näkyy siitä
kin, että heidän ehdokkaansa tänä vuonna oli otettu kahteen 
ehdokaslistaan, sen sijaan kuin viime vuonna vaan yhteen, jota 
paitsi itse vaalin tulos on selvänä todisteena tähän. Viime 
vuonna saivat työväen ehdokkaat 2,570 ja 2,472 ääntä sekä 
olivat n:ot 9 ja 13 lähinnä ääniluvussa. Tänä vuonna sitä- 
Aastoin saivat työväen ehdokkaat 4,484 ja 4,417 ääntä sekä 
olivat hra v. Wright n:o 1 ja hra Sohlherg n:o 2 valittujen 
jälkeen, joista hra Huber sai useimmat äänet, eli 11 826, ja hra 
Sinebrychoff vähimmän luvun, eli 7,073.

Kertomus työväenkysymysten käsittelystä riimi, valtiopäivillä-
Tällaisen kertomuksen ulosantamiseen tarpeellisten varain kokoo- 
miseksi on maamme kaikille työväen-yhdistyksille ehdotettu, että 
ne suorittaisivat 50 p:iä kunkin jäsenen kohdalta tarkoitusta 
varten aiottuun rahastoon.

Kirjallinen palkintokilpailu työmiesten kesken. Tähän kilpai
luun (katso 1887 v. vuosikertom.) työväenkysymyksiä koskevien 
kirjoituksien välillä on tullut ainoastaan yksi kyheälmä. Tästä 
antoivat sitä varten valitut palkintotuomarit seuraavan lausunnon:

„Helsingiu Työväen-yhdistyksen Johtokunnalle.

Valittuina palkintotuomareiksi yhdistyksen julistamassa kil
pailussa työväenkysymyksiä käsitteleväin kirjoitusten välillä, saa
vat allekirjoittaneet täten kunnian ilmoittaa, että ainoastaan yksi 
kirjoitus on tullut, jonkatähden emme saata antaa mitään kil- 
pailupalkintoa, mutta uskallamme sitävastoin ehdottaa, että lähe
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tetyn, tähän liitetyn kyhäelmän kirjoittajalle annettaisiin yksi 
vuosikerta Suomen Teollisunslehteä, varustettuna soveliaalla omis
tuskirjoituksella, palkinnoksi siitä työväen-asian harrastuksesta, 
jota hän työajan pituutta käsittelevän kirjoituksensa valmiste
lulla on osoittanut sekä siihen valaisemiseen katsoen, jonka 
muutamat aineesen kuuluvat asianhaarat ovat saaneet.

Helsinki, Marrask. 7 p. 1888.

E. G. Palmén. J. A. Snell. V. v. Wright.11

Kun yllämainitussa kyhäelmässä oleva nimilippu avattiin, 
nähtiin kirjoittaja olevan turkkurityöntekijä T. Kytö, ja on hän 
luultavasti ensimmäinen ruumiillisen työn tekijä, joka pitemmässä 
kirjoituksessa on koettanut selvittää työmiesten mielipiteitä hei
dän omasta asemastaan.

Kirjasto), toiminta v. 1888. Lainoja vuoden kuluessa 1,860 
(620 suomat ja 1,240 ruotsal.); kirjasto on kuluneena vuonna 
lisääntynyt 38 teoksella (26 suomat, ja 12 ruotsal.); kirjastossa 
löytyy 1,848 nidosta (533 suomat ja 1,315 ruotsal.), jaetut si
ten että: lainakirjastossa on 1,405 (382 suomat ja 1,023 ruotsal.), 
käsikirjastossa 303 (111 suomat ja 192 ruotsal.) Lainattu 
Vanhankaupungin Työväen-yhdissyksen kirjastoon 140 kirjaa (40 
suomat ja 100 ruotsal.)

Kirjastonhoitaja.

Koululasten maalla oleskeleminen. Edellisessä vuosikerto
muksessa, siv. 23, kerrotulla tavalla kokoonpantuun komiteaan 
tilaisuuden hankkimiseksi köyhille kansakoululapsille kesällä 
maalla oleskelemaan on v. 1888 kuulunut samat henkilöt kuin 
ennenkin ja on se toiminut entiseen tapaan. Komitea alkoi 
Huhtik. 21 p:nä toimensa, jonka teki mahdolliseksi anniskelu- 
osakeyhtiön sen käytettäväksi asettama 2,500 mkan suuruinen 
rahanmääräys. Sanomalehdistön ja papiston hyväntahtoisen vä
lityksen avulla levitti komitea yleisölle Helsingin läheisyydessä 
olevissa pitäjissä seuraavan
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Kehoituksen.
Allekirjoitetut, Työväenyhdistyksen ja Kansakoulujenjohto- 

kunnan valitsemat valiomiehet, kääntyvät täteD yleisön puoleen 
nöyrällä pyynnöllä, että ne maalla asuvat henkilöt, olkootpa 
vallassäätyläisiä tahi rahvaanluokkaan kuuluvia, jotka joko il
maiseksi tai pienempää ilmoittamaansa korvausta vastaan suos
tuisivat ottamaan kotiinsa kesää viettämään, noin 10 viikoksi, 
yhden eli useampia kansakoululapsia Helsingistä, ilmoittaisivat 
siitä jollekulle komitean jäsenelle ennen ensi Toukokuun 25 
päivää.

Komitean viime kesänä saama kokemus antaa syytä toivoon, 
että tänäkin vuonna löytyy perheitä, jotka hyväntahtoisesti suos
tuvat vaikuttamaan siihen, että muutamat vähempi-varaiset kau
pungin lapset saavat tilaisuuden vahvistamaan terveyttänsä rait
tiissa maaseudussa ja oppimaan maamiehen tahi saaristolaisen 
töitä ja elämää.

Valmistakaat siis Te, jotka voitte, lapsille tilaisuutta oppia 
tuntemaan ja rakastamaan raikasta elämää luonnon helmassa ja 
sitä kansaluokkaa, joka ponnistelee voimiansa meille tarpeellisen 
jokapäiväisen leivän hankkimisessa!

Tarkoitus ei ole se että lasten tulisi heittäytyä aivan jou
tilaisuuteen, vaan päivastoin on suotava, että ne jotakuinkin 
saavat ottaa osaa askateihin, niinkuin heinäntekoon, kalastukseen, 
marjojen poimintaan, puutarhatöihin y. m. — ei kumminkaan 
siihen määrään, että se tulisi heille rasitukseksi, jolloin oppilaat 
menettäisivät sen hauskuutuksen ja levon, jonka he muutoin 
voisivat lupa-ajoista saada.

Komitea soisi myöskin että henkilöt, jotka eivät ole kel
ienkään sen jäsenistä tuttuja, hankkisivat todistuksen soveliaisuu
destaan joltakin luotettavalta henkilöltä kunnassa, niinkuin pitä
jän papilta tahi nimismiehiltä, joiden ystävälliseen apuun, hyvän 
asian edistämiseksi, komitea ei luule turhaan luottavansa.

Toivoen yleisön puolelta suosiollista apua ja runsasta me
nestystä yritykselle, kirjoittavat komitean jäsenet nimensä:

V. v. Wright,
Tehtailija, Työväenyhdistyksen puheenjohtaja, 

Fredrikinkatu 63.
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A. v. Collan,
Läketiet. ja kir. toht., salaneuvos., 

Konatantininkatu 3.

Aug. Ludv. Hartvall, 
Tehtailija, 

Aleksanterinkatu 26.

B. Sirén,
V.-tuomari, köyhäinhoitohan, 

puh.-joht.,
Yrjönkatu 34.

Edla Freudenthal, 
Rouva,

Annankatu 34. 
Maria Lindholm, 

Rouva,
Ratakatu 23.

Viktor Öhberg, 
Fil.-maist., kansakoulujen 

tarkastaja, 
Annankatu 5.

Tämän kehoituksen johdosta tuli tarjouksia noin 80 lap
sen vastaanottamisesta, niistä 9 ilmaiseksi.

Niitä lapsia, jotka komitean toimesta halusivat päästä 
maalle, kehoitettiin opettajainsa tahi opettajatartensa kautta il
moittamaan toivomuksensa. Sellaisia hakemuksia tuli 171, joi
den joukosta 115 pidettiin erittäin huomiota-ansaitsevina. 
Kansakoulujen tarkastaja V. Öhberg, joka tänäkin vuonna hy
väntahtoisesti on antanut lapsille ohjeita ja järjestänyt heidän 
matkansa, on antanut seuraavaa kertomuksen:

,,Komitea kivuloisille ja köyhille koululapsille tilaisuuden 
valmistamista varten kesäloman aikana maalla oleskelemaan sai 
mielihyvän lähettää maalle kuusikymmäntäkaksi lasta, neljäkym
mentä tyttöä ja kaksikymmentäkaksi poikaa. Kahdeksan näistä 
lapsista, viisi poikaa ja kolme tyttöä, vastaanotettiin ilman palk
kion vaatimusta; kaikista muista maksettiin 15 mkaa kuukau
delta. Niille lapsille, jotka saattoivat junalla matkustaa olo- 
paikkoihinsa ja sieltä takaisin, oli maamme hallitus suonut va
paan matkan rautatiellä. Vahvistuneinapa erittäin tyytyväisinä 
maalla oleskeleraiseensa palasivat lapset Elokuun lopulla kau
punkiin. Heidän käytöksensä oli, parilla poikkeuksella, ollut 
hyvin kiitettävä.”

Kaikki menot on tänäkin vuonna suoritettu anniskeluosa- 
keyhtiön myöntämillä varoilla, hra Öhbergin anniskeluyhtiölle 
antaman tilinteon mukaan.

Kun hakemuksien suuri lisääntyminen osoittaa, että tieto 
komitean toiminnan hyödystä pikaisesti on levinnyt ja kun maalla
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oleskelemisen hyvän vaikutuksen myöntävät ei ainoastaan lapset 
suurimmalla kiitollisuudella, vaan myöskin sen todistavat heidän 
vanhempansa ja opettajansa, näkee todellisella tyytyväisyydellä, 
että komitean lähettämäin lasten luku 20:stä v. 1887 on noussut 
63:een v. 1888.

Johtokunta pyytää sekä komitean jäsenille, ja etupäästä 
kansakoulujen tarkastaja Öhbergille, että anniskeluosakeyhtiölle 
ynnä kaikille niille jotka koteihinsa ovat vastaanottaneet ja hoi
taneet lapsia, saada lausua todellisimman kiitoksensa.

Kysymys pisimmästä työpäivästä, josta jo teollisuushallituk- 
sen kiertokirjettä 6/8:Itä 85 käsitellessä (katso 1886 vuoden 
vuosikertomus siv. 65) oli puhetta yhdistyksessä, saatettiin 1888 
vuoden valtiopäivillä säätyjen neuvottelun alaiseksi tehtailija F. 
v. Wrightin toimesta, siten että hän talousvaliokunnan mietin
töön työväensuojeluslaista liitti historiallisella esipuheella varus
tetun laajan vastalauseen (katso Työm.—Arb. 1888 n:o 33) 
joDka ponnessa ehdotetaan

että 12-tuntinen pisin työaika määrättäisiin 
säännöksi kaikilla 18 vuotta vanhemmille tehdas- 
ja käsityöntekijöille.

Niinkuin odottaa saattoi ei tämä ensimmäinen yritys on
nistunut, vaan jätettiin vastalause kaikissa säädyissä huomioon 
ottamatta, annettuaan kumminkin sitä ennen aihetta vilkkaasen, 
asian vastaista edistymistä hyödyttävään ajatustenvaihtoon, jonka 
kuluessa ehdotus muutamalta taholta saavutti harrasta suosiota.

KäsityÖ-aaBston vuosikertomus 5:ltä toimintavuodelta 1888. 
Osaston toiminta on tapahtunut niille voimassaolevain sääntöjen 
mukaan ja samalla harrastuksi lla kuin ennenkin jäsenien puolelta. 
Ompelukokouksissa, joita tänäkin vuonna on pidetty keskiviikko
iltoina, ovat osaaottajatt.aret osittain omista osittain yhdistyksen 
aineista valmistaneet kaikenlaisia töitä.

Aineksien ostoa vasten on kaksi iltamaa toimeenpaatu yhd. 
huoneistossa.

Tavanmukainen basaari, jossa myytiin vuoden kuluessa 
valmistettuja ja yhdistystä suosivain liikemiesten lahjoittamia ta
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varoita, pidettiin Jouluk. 8 p:nä yhdistyksen tilaisuutta varten 
koristetussa huoneistossa, jolloin iltasella soitti Uudenm. pat. 
septetti ja johon jotenkin paljon väkeä oli kokoontunut, vaikka 
samalla aikaa oli Eläinsuojelusyhdistyksen arpajaiset.

Basaarin netto-voitosta, 1,101: 65, annettiin 800 mkaa 
yhdistyksen johtokunnalle ja loput pantiin osaston erityiseen 
rahastoon aineksien y. m. ostoa varten seuraavana vuonna.

Koska osasto toiminnallaan on ylläpitänyt yhteishenkeä yh
distyksen keskuudessa ja sitäpaitsi onnistunut hankkia sille mel
koisen sisääntulon, toivoo toimikunta että osasto tänäkin vuonna 
on täyttänyt tarkoituksensa.

Mitä tulee osaston taloudelliseen asemaan, jäsenten nimiin 
ja toimikunnan kokoonpanoon, viitataan allaoleviin tiedonantoihin.

Helsinki, Helmik. 1 p. 1889.

Toimikunnan puolesta:

H. Hazard.

N. Westerholm.

Helsingin Työväen-yhdistyksen Käsityö-osaston Bahasto-tili.

Tuloja :

Käteistä rahaa...................................................................... 104:
Tuloa kahdesta iltamasta......................................................128:
Vapaaehtoisia lahjoja...................................................... 18:
Myytyjä teoksia ennen basaaria............................................... 10:
Tuloa basaarista................................................................... 1,101:

59
30
25
90
75
79Summa ffinf. 1,363:

Menoja:

Soitto kahdessa iltamassa ja basaarissa......................49: —
Ostettu basaaria varten Kassakirjan mukaan .... 322: 73
Sääntöjen, kirjain ja kassakirjan painattaminen . . . 31: —
Annettu Hels. Työv.-yhd. Johtokunnalle...................... 800: —
Käteistä rahaa kassassa................................................. 161: 06

Summa 1,363: 79
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Allekirjoitetut, käsityö-osaston tilijä tarkastamaan valitut, 
olemme huomanneet ne oikein pidetyiksi, jonka tähden ehdotamme 
osaston rahaston hallinnosta tilinvapautta.

Helsinki, Helmik. 27 p. 1889.
Wilh. Lagerberg. V. Pettersson.

Käsityö-osaston Toimikunta:
Hilda Hazard, puheenj. * lb23/^!, v. 88.
Alida Walkonen, v. puheenj. * 1823/e64, v. 88.
Kmmi Lagerberg, kassöri * 18l9/56t>, v. 88.
Natalia Westerholm, sihteri * 1829/1254, v. 88.
Olga Stenblom, * I8736I, v. 88.
Karolina Berglöf, * 184/u63, v. 88.

Käsityö-osaston jäsenet:
Ahlstedt, Hilda, rouva. 
Berglöf, Karolina, neiti. 
Blomqvist, Karolina, rouva 
Hallen, Fanny, neiti. 
Hazard, Hilda, neiti.
Helin, Anni, neiti. 
Holmberg, Agnes, neiti 
Lagerberg, Emmi, rouva 
Lindholm, Maria, rouva. 
Lindstedt, Fanny, neiti. 
Pettersson, Ida, rouva. 
Rosengren, Anna, neiti.

Ylitsensä 23 jäsentä.

Sahrberg. Anna, rouva. 
Sandell, Amanda, neiti. 
Schwenzon, Serafina, rouva. 
Silén, Cecilia, neiti.
Snell, Malin, rouva. 
Stenblom, Olga, rouva. 
Tuliainen, Ida, neiti. 
Walkonen, Alida, rouva. 
Walkonen, Hanna, neiti. 
Westerholm, Natalia, rouva. 
Ågrén, Ada, neiti.

Lahjoja on yhdistys saanut vastaanottaa: Teollisuushallituk- 
selta sen vuotuiset tiedon-annot, Koristemaalari C. H. Carlssonilta 
yhdistyksen suuren nimikyltin, Vähittäinmyynti-osakeyhtiön voitto- 
rahoista 2,000 m:kaa, Kaupunginvaltuusmiehillä 1,500 m:kaa 
kansantajuisten luontojen pitämistä varten. Nimittämättömältä 
Schybergsonin Finlands historia. Näistä kaikista hyväntahtoisista 
lahjoista lausuu johtokunta täten yhdistyksen hartaimmat kiitokset.

Laulllkunnan toiminta kuluneena vuonna on ollut seuraava:
Yhdistyksen vuosikokouksen pidettyä Maaliskuussa, ko

koonkutsujiin laulukunta Huhtik. 1 p:nä yleiseen kokoukseen
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valitsemaan toimikuntaa kuluvaksi vuodeksi. Toimikuntaan va
littiin suljetuilla lipuilla neidit H. Hazard, A. Sandell, hrat O. 
Nyholm, A. Helenius ja E. Tallgren sekä varajäseniksi neiti A. 
Rosengren ja hra O. Lindstedt. Hra E. Tallgrenin kuoltua va
littiin toimikunnan jäseneksi hra O. Lindstedt, jonka sijaan va
ramieheksi tuli hra F. Forslund. Kuten tunnettu oli laulu- 
kunta suostunut Suomalnisen Kansanvalistusseuran kutsumukseen 
viimeiseen laulu- ja soittojuhlaan Tampereella. Maaliskuusta 
aikain aina lähtöpäivään asti pidettiin harjoituksia yhtämittaa, 
ilman että kööri saattoi opeella muita kappaleita kuin tulevaan 
juhlaan kuuluvia, joita oli koko 16. Kun vakinaisen johtajan 
terveys silloin oli huononlainen ja aika viimein alkoi käydä niu
kaksi, otettiin maisteri A. Leand r apujohtajaksi.

Kesäk. 18 p:uä matkusti laulukunta taistellaakseen ensi 
taistrlousa. Sen se kestikin kunnia!a, sillä se palasi ensi pal
kinnon saajana. Siitä että täu.ä matki tuli mahdolliseksi saa 
laulukunia täten tuoda esiin hartaimmat kii oksensa sekä juhla- 
toimikunnalle että muutamille yhdistyksen jäsenille, jotka ovat 
asiaa harrastaneet. Mitä laulukunnan voittoon tulee, on se epäi- 
lemätiä luettava innokkaan johtajamme hra A. Ugglan kunni
aksi. Kuu hra A Uggla kivuloisuuden tähden ei ole edespäin- 
kin voinut olla johtajana, valittiin siihen toimeen Syysk. 1 p:nä 
maist- ri E. Leander, joka myöskin hyväntahtoisesti vattaanotti 
toimen, ja on hän tällä lyhyellä ajalla osoittanut omaavansa 
sekä tahioa että taitoa yhä edistää laulukuntaa. Tänäkin vuonna 
on kööri saanut Suoma! Kansanvalistusseuralta kutsumuk
sen osaaottamaan laulu- ja soittojuhlaan Wiipurissa, mutta 
pitkän ohjelman tähden ja syystä etteivät lauluköörin jäsenet 
voi joka vuosi uhrata aikaa sellaisiin matkoihin, päätettiin ko
kouksessa Helmik. 10 p:nä olla osaaottamattn kilpailuun, mutta 
on kööri kumminkin aikonut matkustaa Wiipuriin, antaakseen 
siellä konsertin juhlan aikana.

Köörin toimikuntaan kuuluu nyt: hra C. O. Nyholm, pu
heenjohtaja, maisteri E. Leander, laulunjohtaja, muut jäsenet: 
neidit H. Hazard, A. Sandell, hrat u. Lindstedt ja A. Helenius, 
joka myös on hoitanut sihterin tointa, sekä varajäsenet: neiti 
A. Rosengren ja hra F. Forslund. Laulukunnan jäsenluku on
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nykyään 53 henkilöä, nim.: 17 soprania, 11 aittoa, 12 tenoria 
ja 13 bassoa.

Lopuksi lueteltakoon tässä n. k. Tampereen-kööri ynnä 
ne 4 muuta yhd. jäsentä, jotka ottivat osaa retkeen 1818"21/688. 
Sopranit: Amanda Sandell, Ida Tuliainen, Anna Rosengren, 
Olga Kaartinen, Fanny Halén, Anna Rönneberg, Emilia Hellman, 
Maria Nyström, Amanda Huttunen, Maria Schneider, Sigrid 
Lindroos, Ida Johansson, Hilma Ahlfors ja Selma Johansson. 
Tenorit: Axel Strömmer, Hjalmar Österlund, Johan Jefremoff, 
John Paischeff, Karl Ekman, Fredrik Salin, Antti Mönkkönen 
ja Johan Silander. Altit: Hilda Hazard, Ada Ågren, Sigrid 
Hasselgren, Ida Lindstedt, Ida Holmström, Amanda Eriks
son, Mimmi Strömberg, Josefina Nyman, Fanny Wiinikai- 
nen ja Aina Mätiin. Bassot: Otto Nyholm, Alexander He
lenius, Otto Lindstedt, Frans Forslund, Fredrik Lillström, 
Fredrik Fröberg, Alex. Palenius, Karl Lodman, Karl Mandelin, 
Thure Karhelin, Fredrik Walkonen ja Karl Thornell. — Alarik 
Uggla, köörin johtaja, Carl Göhle ja Johan Widemark, köörin 
taloudenhoitajat, Victor Pettersson ja Johan Snell, johtokun
nan jäseniä.

Paitsi mainittua Tampereen retkeä on kööri ollut avulli
sena, lukematta juhlatoimikunnan paikkakunnalla toimeenpanemia 
huveja, konsertissa Loviisassa Heinäk. 8 p:nä sekä kauppaneu
vos Borgströmin kuvapatsaan paljastuksessa Eläintarhassa Tou- 
kok. 27 p:nä.

Täten on laulukunnan kertomus kuluneelta vuodelta lope
tettu ja toivoo kööri että se nykyisen johtajansa maisteri E. 
Leanderin johdolla saavuttaa paraimmet tulokset.

Helsinki, Helmikuussa 1889.

Laulaköörin toimikunnan puolesta:

C. O. Nyholm.
Alex. Helenius.

Leipurien ammattiosaeton toiminta vuonna Io88; ensimmäi
nen toimintavuosi. Sääntöjen määräyksen mukaan antaa toimi
kunta täten seuraavan kertomuksen osaston vaikutuksesta. Sit-
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tenkun suurempi joukko Helsingin kaupungin ieipurityönteki- 
jöitä Työväenyhdistykseltä olivat kysyneet, voisivatko he saada 
liittyä yhdistykseen osastoksi ja yhdistys tähän myöntyen oli 
Maaliskuun 27 p. 1888 valinnut kaksi komitealaista, jotka 
yhdessä neljän leipurityöntekijäin valiomiehen kanssa valmistai
sivat ehdotuksen säännöiksi aiotulle ammattiosastolle sekä tämä 
ehdotus Huhtik. 8 p. 1888 pidetyssä leipuriammatin työnte
kijäin ja työnantajain kokouksessa yksimielisesti hyväksyttiin 
ja saman kuun 15 p:nä sai Tyväenyhdistyksen suostumuksen 
ynnä Huhtik. 22 p. 1888 allekirjoitetun resolutionin kautta 
vahvistettiin, kokoontui ieipuriammattiosasto Toukok. 6 p. 1888 
kilo 12 päivällä perustavaan kokoukseen Työväenyhdistyksen 
huoneistoon.

Toimikunta. Perustavassa kokouksessa Toukok. 6 p. 
valittiin sääntöjen 5 § mukaan toimikunta; vaalissa saivat enim
mät äänet leipurityönantaja I. Lindström 15, sekä leipurityönte- 
kijät K. Olin 12, T. v. Schrowe 11, F. Emanuelson 10, F. Pit
känen 9 ja A. Stenius 8. Työväenyhdistyksen edustajaksi oli 
sen johtokunta valinnut herra V. v. Wrighfin.

Toukokuun 6 p. kokoontui toimikunta kokoukseen, jolloin 
puheenjohtajaksi valittiin herra I. Lindström, varapuheenjohta
jaksi herra K. Olin, sekä sihteeriksi T. v. Schrowe.

Leipurityöntekijä A. Steniuksen sijaan, joka matkusti pois 
paikkakunnalta, valittiin kuukauskokouksessa Syysk. 16 p. lei
purityöntekijä F. Stenroos.

Omasta tahdostaan eronneiden toimikunnan jäsenten her
rain K. Olinin ja F. Stenroosin sijaan valittiin kuukauskokouk
sessa Jouluk. 28 p. leipurityöntekijät Knut Kumlander ja G. 
Lindholm.

Toimikunta on vuoden kuluessa pitänyt kaikkiaan 12 ko
kousta, jaetut eri kuukausille: Toukok. 2, Kesäk. 1, Heinäk. 1, 
Elok. 1, Syysk. 1, Lokak. 3, Marrask. 2, Jouluk. 1.

Niiden kertojen luku, joina kukin toimikunnan jäsen on 
ottanut osaa kokouksiin, on: Lindström 12, v. Schrowe 12, v. 
Wright 11, Emanuelson 8, Pitkänen 7, Olin 6, Stenroos 5 ja 
Stenius 3.
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Toimikunnan kokouksessa Elok. 18 p. päätettiin, että 
osaston jäsenien pitää sääntöjen 4 § makaan tulla osallisiksi 
sairaskassaan viimeistäänkin 2 kuukauden kuluttua siitä päi
västä kun he ovat Työväenyhdistykseltä jäsenkorttinsa otta
neet ja ettei muilla paikkakunnilla oleskelevat osaston jäse
net ole velvoitetut kuulumaan Helsingin yleiseen sairaskassaan, 
niin kauan kuin sillä ei ole haaraosastoja.

Toiseksi päätettiin perustaa kassa, jonka nimi on ”Helsin
gin Työväenyhdistyksen Leipuriammattiosaston yksityinen rahasto".

Sääntöjen mukaan on toimeenpantu huvia: yksi huviretki 
Korkeasaareen, joka tuotti voittoa 20 mkaa 75 p. sekä kaksi il
tamaa yhdistyksen huoneistossa, joista ensimmäinen Lokak. 20 
p. tuotti voittoa 34 mkaa 75 p. ja jälkimäinen Jouluk. 11 p. 
20 mkaa 65 p.

Järjestysvaliokuntana toimikunnan ei ole tarvinnut ollen
kaan esiintyä.

Rahastonhoitajan toimi on annettu Työväenyhdistyksen ra
hastonhoitajalle herra A. Biese’elle.

Tulkitsijan tointa on kaikella hyväntahtoisuudella toimitta
nut herra V. v. Wright.

Oman liikkeen on hankkinut kolme osaston jäsentä, joista 
yksi on alkanut Helsingissä.

Osaston yksityiseen sairasrahastoon, joka on sääntöjen mu
kaan olemassa, ei ole kuulunut yhtään jäsentä.

Työtoimisto, joka on ollut sama kuin Työväenyhdistyksellä, 
ei ole suuresti saanut kannatusta, kosk'ei sillä ole ollut yhtään 
työnvälitystä.

Kuukauskokouksia on pidetty säännöllisesti.
Kuukauskokouksessa Kesäk. 9 p. keskusteltiin kysymystä 

^Leipurien oppisuhteet*.
a) Ijän suhteen oppilaaksi otettaessa yhtyi kokous siihen, 

että sen, katsoen ammatin vaivaloiseen laatuun, ei pitäisi olla 
alle 16 ikävuotta.

b) oppiajan pituus antoi aihetta pitempään keskusteluun, 
jossa yhdeltä puolen väitettiin että kolme vuotta on kyllin riit
tävä, mutta sitä vastoin toiselta puolen tahtoivat muutamat pu
hujat pitempää oppiaikaa. Pitkälle kuluneen ajan jälkeen pan-

3
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tiin asia pöydälle tulevaan kuukauskokoukseen, joka pidettiin 
Heinäk. 8 p. jolloin kysymys ratkaistiin äänestyksellä 8—3 vas
taan että oppiaika on pitennettävä 4 vuodeksi.

c) teoreetillisesta oppimäärästä, jota pitäisi vaadittaman 
kisällikoetta suorittaessa, yhdistyi kokous yksimielisesti siihen 
että se olisi toteen näytettävä todistuksella alhaisemmasta käsi
työkoulusta.

o) mitä kisällikokeisiin tulee ilmoitettiin että niitä on 
monta, jotka tekevät ainoastaan muodostamisen itse, jota vastoin 
taikinan valmistamisen tekevät muut henkilöt. Tätä pidettiin 
kuitenkin epävarmana, jonkatähden kokous lausui sen mielipi
teen että oppilasten pitäisi itse valmistaa kisällikokeensa alusta 
loppuun.

Kuukauskokouksessa Elok. 26 p. keskusteltiin kysymyk
sestä »Kuinka voitaisiin parhaiten saada aikaan yhdysvai 
kutusta eri ammattiyhdistyksien kesken'’''.

Pitemmän keskustelun perästä antoi kokous sen päätöksen 
että yhdystyö eri ammattiyhdistyksien kesken aikaansaadaan 
asettamalla pääkomitea, joka on yhdistetty kaikkien yhdistysten 
edusmiehistä ja antoi kokous toimikunnan tehtäväksi:

a) kun kertomus keskustelusta on julkaistu, kehoittaa kir
jeessä kaikkia Helsingissä olevia ammattiyhdistyksiä ottamaan 
koskustelun-alaiseksi edellämainittu kysymys ja lähettämään ot
teen keskustelusta sanomalehti Työmies—Arbetaren’in toimi
tukselle.

b) saatuansa tiedon muiden yhdistyksien mielipiteistä, ot
tamaan tutkiaksensa, josko asia olisi otettava keskusteltavaksi 
kokouksessa, jonka kaikki ammattiyhdistykset yhteisesti pi
täisivät.

Kuukauskokouksessa Syysk. 16 p. ei ollut esillä mitään 
mainittavampaa asiaa.

Kuukauskokouksessa Lokak. 20 p. käsiteltiin kysymys kos
keva leipurin-oppilasten koulunkäyntiä ja mainittiin koulua 
käyvien oppilasten luun olleen kolmetoista vuotia s.tten 40% 
koko määrästä, vaan vähitellen laskenneen niin että kaupungin 
60 leipurinoppilaasta nykyään ainoastaan yksi (sanoo yksi) 
käypi koulua, joka seikka sitä enempi on huomattava, koska
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eräs koulun silmälläpitäjä on leipuri ja siis pitäisi tietämän 
puheenaolevan epäkohdan. Oppilasten aseman sanottiin olevan 
sellaisen että heidän, jos tahtoisivat käydä koulua, olisi kustan
nettava sijainen ja nykyisen työjärjestyksen vakuutettiin vaati
van oppilasta juuri kouluajalla työtä tekemään. Yksityistä ope
tusta vastaan tehtiin se muistutus, että sillä ei ollut itsessään 
samaa hyötyä kuin säännöllisellä koulunkäynnillä.

Koska kuitenkin oppipoikain koulunkäynti oli mitä paina
vinta työväen tulevaisuudelle ja sivistyneen työväkiluokan syn
nylle, niin päätti kokous pyytää Käsityö- ja Tehdasyhdistyksen 
valtuutettuja ottamaan asiata tutkiaksensa, josko leipurin-oppi- 
poikain koulunkäynti olisi siten järjestettävä että asianomaiset 
työnantajat jakaisivat oppipoikansa kahteen osaan, joista toinen 
osa voisi käydä koulua sillä aikaa kun toinen tekisi sillä välin 
toimitettavia töitä, niin että oppipoikain, voimassa olevaan la
kiin ja asianomaisesti vahvistettuihin määräyksiin perustuva oi
keus käydä koulua tulisi, kuten Käsityö- ja Tehdasyhdistys on 
osoittanut haluavansa, asianomaisesti noudatettavaksi.

Tähän Käsityö- ja Tehdasyhdistyksen valtuutetut vastineeksi 
viittasivat elinkeinolain 32 § mukaan että leipurinoppipoikain 
koulunkäynti on oieva samalla lailla järjestettävä kuin muilla
kin oppipojilla. 2:ksi päätettiin listalla koota apua erään junan 
vahingoittaneen leipurintyöntekijän K. M. Anderssonin hyväksi, 
joka sittemmin myöskin saatettiin etevämpien työnantajoiden 
käsiin; tähän listaan kerääntyi varoja 129 mkaa 50 penniä, jotka 
rahat annettiin hänelle.

Kuukauskokouksessa Marrask. 18 p:nä otettiin keskustel
tavaksi kysymys matka-apurahojen antamisesta leipurityön- 
tekijöille, joihin syyksi luettelivat muutamat puhujat:

ettei meikäläinen leipuriammatti ole kokenut ulkomaan 
edistymisen vaikutusta, vaan harjoittaa tointansa vanhanaikais
ten järjestysten mukaan;

että meikäläisillä työmiehillä on paljon oppimista ulko
maalaisilta, koska edellisiä katsotaan jälkimäisiä paremmiksi;

että maasta menee paljon rahoja ulkomaalaisten kukkaroon 
siitä syystä etteivät sen omat valmistajat voi tyydyttää eräiden 
sokerileivoksien tuotteita ja ruskuleipää, joita suurissa määrissä
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tuodaan maahamme, huolimatta että varsinkin ruskuleivän val
mistamisen pitäisi olla maallemme erittäin sopiva teollisuu
den haara.

Katsoen kaikkiin näihin asianhaaroihin, päätti kokous pyy
tää Teollisuushallitusta sekä Käsityö- ja Tehdasyhdistystä että 
nämä apurahoja antaessaan ottaisivat huomioonsa leipurityön- 
tekijöiden kehittämisen tarpeen ulkomaan matkojen avulla ja

että leipuriammattiosastolle olisi myönnettävä tilaisuus an- 
ttaa lausuntonsa leipurityöntekijöitten apurahojen hakemuksesta.

Kuukauskokouksessa Jouluk. 28 p. valittiin tämän vuoden 
tilintarkastajiksi herrat K. Kumlander ja Jansson sekä varamie- 
hiksi J. Mattsson ja P. Riikonen.

Työväenyhdistyksen 1890 vuoden näyttelykomiteaan valit
tiin leipurintyönantaja Ivar Lindström.

Tarkastuskertomus vuodelta 1888, leipuriammattiosaston 
saman vuoden tilientarkastajain antama:

Toimitetussa tilien tarkastuksessa olemme havainneet että 
osaston asema Jouluk. 31 p. 1888 oli seuraava:

Tuloja:

Sisääukirjoitusmaksuja...................................... 21: —
Kuukausmaksuja................................................. 53: —
1 huviretkestä ja kahdesta iltamasta . . . 76: —

Summa Sfr,? 150: 15

Menoja:

Maksettu sisäänkirjoitusmaksoja Työväen-yh-
distykselle......................................................21: —

Kuukausmaksuja Työväenyhdistykselle ... 26: 50
Sanomalehti-ilmoitukset.............................................9: 05
1 sterappeli.............................................................8: —
Stemppelin korjaus ...................................................2: —
Matrikkeli.................................................................15: 53
Sääntöjen painattaminen................................  32: — 08
Jäännös vuodelle 1889....................................................... 36: 07

Summa Sfaf 150: 15
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Eri rahastojen käytettävinä olevat varat ovat:

Yksityinen sairasapnkassa................................................. 26: 50
Yksityinen rahasto............................................................9: 57

Summa &nf 36: 07

Helsingissä, Helmik. 18 p. 1889.

Johan Jansson. Knut Kumlander.

Helsingin Työväenyhdistyksen Leipurinammattiosaston vir
kailijat v. 1888:

Toimikunta:

Puheenjohtaja:

Ivar Lindström, leipurintyönantaja, * 1812/660.

Varapuheenjohtaja:

Karl Fredrik Emanuelsson, leipurinkisälli * 1812/,65.

Sihteeri:

Toivo Aleksanteri von Scnrowe, leipurinkisälli, * 1816 H68. 

Muut jäsenet:

Godlieb Lindholm, leipurinkisälli, * 1812/962.
Fredrik Pitkänen, leipurinkisälli, * 1824/,66.
Knut Ferdinand Kumlander, leipurinkisälli, 187/i66.
Viktor Julius von Wright, tehtailija, Työv.-vhdistyksen edus

taja, * 183/g56.

Tilientarkastajat:

Johan Jansson, leipurinkisälli, * 188/n67.
Knut Ferdinand Kumlander, leipurinkisälli, * lS^Oö.

* merkitsee syntynyt.
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Varajäsenet:

Johan Mattsson, leipurinkisälli, * 1818/960.
Pentti August Riikonen, leipurinkisälli, * 18,0/761.

Luettelo osaston jäsenistä:

Andersson, K. M., kisälli.
Baldauf, E., kisälli.
Berghem, E. A., oppilas.
Cronvall, O., ulosoppinut. 
Emanuelsson, K. F., kisälli. 
Fagelsten, Jd., ulosoppinnt. 
Gafamberg, K., oppilas.
Granholm, A. A., kisälli. 
Helander, E., kisälli.
Hellström, V. A., ulosoppinut. 
Illman, W. A., ulosoppinut. 
Jansson, J., kisälli.
Kumlander, K. F., kisälli. 
Lindholm, G., kisälli.
Lindqvist, O. W., kisälli. 
Lindström, I., työnantaja (kisälli) 
Leino, N., oppilas.
Mattsson, J., kisälli.

Yhteensä 34, joista 24 
pilasta.

Helsingissä, Helmikuun

Mustonen, K., työnantaja (kisälli _ 
Nemlander, K., ulosoppinut.
Olin, K. O., kisälli.
Pitkänen, F., kisälli.
Rantanen, A., kisälli.
Riikonen, P. A., kisälli.
Roslund, A., kisälli.
Sandberg, A., kisälli, 
v. Schrowe, T. A., kisälli. 
Smirnoff, A., ulosoppinut.
Stenius, A. W., kisälli.
Stenroos, T. W„ ulosoppinut. 
Strandberg, T. G., työnantaja (ki

sälli.)
Tallgren, K. W., ulosoppinut. 
Tikkanen, J. P., kisälli.
Wirtanen, O., työnantaja (kisälli).

kisälliä, 7 ulosoppineita ja 3 op-

11 p. 1889.

Toimeksi saanut: 

T. v. Schrowe.

Lukusaliksi, laitettiin uudessa huoneistossa suuri, valoissa 
kulmahuone 4 akkunalla ja löytyi siellä seuraavat sanomalehdet 
ja aikakauskirjat:

Suomessa ilmaantuvia:

a) Suomenkielisiä. 
Aamulehti.
Aura,
Hämeen Sanomat.
Kaiku.
Kyläkirjaston Kuvalehti.

Laatokka.
Lappenrannan Uutiset. 
Lounas.
Päivän Uutiset. 
Satakunta.
Savo.
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Suomalainen.
Suomi.
Tampereen Sanomat. 
Työmies.
Uusi Suometar.
Valvoja.

b) Ruotsinkielisiä. 
Arbetaren.
Finland.
Finsk tidskrift.

Folkvännen.
Helsingfors Dagblad.
Hufvudstadsbladet.
Lärdagsqvällen.
Nya Pressen.
Sporten.
Tammerfors Aftonblad. 
Uleåborgs tidning. 
Wasa tidning. 
Wiborgsbladet.

Ulkomaalla ilmaantu via :

Allehanda för folket.
Arbeidern (Kristiania). 
Arbetarens vän.
Dagens Nyheter.
Den Svenska Arbetaren.
Idun.
Industriforeningens Meddelelser 

(Köpenhamn).

Blad for Arbeiderforeningen af 
1860 (Köpenhamn).

Budkaflen.
Industriföreningens konstindustri 

ela häften (Köpenhamn).
Kasper.
Norden.
Svea.

Markkinain tarpeettomuus. Tämä kysymys on insinöri R. 
Ilindströmin ehdotuksesta otettu neuvottelun alaiseksi ja annet
tiin johtok. kokouksessa 24/n komitean toimeksi, johon valittiin 
ravintolaitsija G. Blomqvist, insinöri R. Hindström, viivoittaja A. 
Jäivenpää, muurari K. Michelsson ja faktori V. Pettersson, an
taa selvitys markkinain poistamisen toivottavaisuudesta.

Kertomus Helsingin Työväenyhdistyksen

Mekanillisen ammatti-osaston toiminnasta sen ensimmäisenä 
vaikutusvuotena 1888. Köydessänsä antamaan ensimmäistä vuosi
kertomusta, ou toimikunnan siinä ensiksi kerrottava

Mekanillisen ammatti-osaston synty. Kuten yleensä on 
tunnettua, on mekanillisissa, kuten kaikissa muissakin ammateissa, 
olemassa paljo epäkohtia, jotka tekevät työnantajan ja työmie
hen välin usein hyvinkin epäsovinnollisiksi. Varmana siitä ettei 
näitä epäkohtia saada poistetuksi ilman yhteisvoimia, alkoivat 
muutamat ajattelevat työmiehet toimia ammattiyhdistyksen perus
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tamista. Tämän johdosta lähetti viilaaja K. Lindroth, pannu- 
seppä A. Itkosen y. m. kehoituksesta, sanan muutamille työ
miehille Osberg’in ja Laivavarvin tehtaissa, saapua neuvottele
maan asiasta Työväenyhdistyksen huoneistoon 5 p:nä helmi
kuuta 1888.

Kutsumusta seuraten kokoontuikin toistakymmentä henki
löä kokoukseen, jonka tutkittavaksi hra K. Lindroth, joka myös 
valittiin puhetta johtamaan kokouksessa, jätti ehdotuksen sään
nöiksi Helsingin konetehdastyöläis-yhdistykselle. Kokouksen kir
juriksi valittiin konttoristi W. Ekman. Luettiin sitte sääntö
ehdotus, johon tehtiin muutamia pienempiä muutoksia, mutta 
kokous ei kuitenkaan katsonut voivansa pitää ehdotusta, näillä 
muutoksillakaan, täydellisenä jätettäväksi yleisen kokouksen hy
väksyttäväksi. Sentähden valittiin suljetuilla lipuilla kuusijäse
ninen komitea, kahdella varajäsenellä, jonka tulisi tarkastaa 
sääntöehdotus, laatia se niin vakavalle pohjalle kuin mah
dollista, sekä tämän työn päätyttyä kutsua kokoon yleinen ko
kous. Tähän toimikuntaan tulivat varsinaisiksi jäseniksi: viilaa
jat K. Lindroth, B. Lehr ja W. Unger, konttoristi W. Ekman, 
seppä A. W. Henriksson ja pannuseppä A. Itkonen. Varajäse
niksi: työnjohtaja A. Gibson ja pannuseppä T. Silander.

Valiokunta kokoontui sitte, 12 p:nä helmik. kokoukseen, 
jossa puhetta johti konttoristi W. Ekman ja sihteerinä oli vii
laaja K. Lindroth. Tässä kokouksessa valiokunta pykälä pykä
lältä tarkasti sääntöehdotuksen, tehden siihen pienempiä lisäyk
siä ja muutoksia. Nyt luuli valiokunta puolestansa ehdotusta 
hyväksyttäväksi ja valtuutti hra W. Ekman’in pääkaupungin 
sekä suomalaisissa että ruotsalaisissa sanomalehdissä kuulutta
maan kokoon yleisen kokouksen, jossakin yleisessä helposti saa
tavassa paikassa. Viilaaja K. Lindrothille annettiin toimeksi 
avata kokous ja selittää mitä tarkoitusta varten se oli kokoon 
kutsuttu.

Jonkun ajan kuluttua huomattiinkin sanomalehtien pals
toilla kutsumus Helsingin konetehdasten työmiehille ja työnanta
jille kokoontumaan yleiseen kokoukseen Ateneumissa 25 p. maalis
kuuta 1888 k:lo 5 j. pp.
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Kutsumasta seuraten saapuikin mainittuna päivänä Ateneu
miin noin 70 henkeä, kokoukseen, jonka viilaaja K. Lindroth 
avasi puheella, josta tähän otamme muutamia otteita.

Kun, minun tietääkseni, Helsingin konetehdasten työmiehiä 
tänään ensikerran on kokoontunut yhteiseen julkiseen kokouk
seen, ja minä olen määrätty kokouksen avaajaksi, pyydän saada 
lausua muutamia sanoja kunnioitettaville läsnäolijoille.

Kaikilla kansaluokilla on jo yhdistyksiä, jotka pitävät huolta 
jäsentensä sekä henkisestä että aineellisesta vaurastumisesta. 
Meillä yksin, konetehtaalaisilla, ei ole vielä minkäänlaista yh
teyttä, jonka kautta tulisimme toistemme mielipiteitä tuntemaan, 
jonka johdolla tulisimme, niin työnantajat kuin työntekijätkin, 
yhdessä kokoontumaan yhteisiä ja yleisiä asioita keskustelemaan 
ja jonka nimessä meidän, tvömiestenkin, toivomukset tulisivat 
kuuluviin. Sillä ei meidänkään enää ole välinpitämättömästi 
katseleminen maailman menoa. Ei! Osanotto yleisiin asioihin 
ja julkiseen elämään kuuluu meille yhtähyvin kuin korkeampi- 
arvoisillekin kansaluokille. Meillä on siihen yhtä suuri oikeus 
kuin rikkailla ja varakkaillakin. Työmies on yhtä riippuvainen 
maailman menosta kuin tehtailija, kauppias ja virkamieskin. Jo
kaiselle on arvaamaton hyöty siitä ettei hän anna ajan itsestään 
mennä edelle, vaan seuraa väsymättä mukana. Vaan tätä emme 
voi tehdä ellemme yhteisellä voimalla ja mielellä siihen ryhdy. 
Yhteisvoimia taas emme voi saavuttaa ilman yhdistäjää, yhdistystä.

Jos tarkastelemme elämää tehtaissamme, tulemme useim
miten siihen huomioon, että työnantaja pitää työmiestä pelkkänä 
työvoimana, ihmisestä ei ole lukua. Työvoimansa hän joksikin 
ajaksi myy työnantajalle, joka sitä arvostelee kuni muutakin 
kauppakalua.

Väitettäköön mitä tahansa työmiehen vapaudesta, mutta 
tosiasia on että jos työnantaja sulkee tehtaansa, tahi työstään 
eroittaa työmiehen, niin tämän on pakko elää paljaalla ilmalla 
ja auringonpaisteella, tahi etsiä ja vastaanottaa työtä mistä ja 
millä ehdoilla sitä saada voi. Hänen olemisensa riippuu koko
naan satunnaisuudesta ja on epävarma, hän elää kädestä suu 
hun eikä hänellä ole vähintäkään tietoa eikä varmuutta huomi
sen päivän varalta.
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Kuinka usein emmekö me työmiehet s aa kuulla lauseita 
semmoisia kuin: — mitä sinä tiedät, mitä sinä ymmärrät, y. m. 
— Sellainen katsantotapa ihmisen arvosta on surkuteltava todis
tus siitä että kansassamme vielä vallitsee suuri taipumus orjuu
teen, pitkillä ja syvillä juurillansa.

Onko toinen ihminen parempi kuin toinen. Ei! Jos olet 
vilpitön ja rehellinen työmies, et suinkaan sentähden ole huo
nompi. Maa on kaikkein meidän äitimme ja hän ei lahjoita 
kenellenkään erinäisiä etuoikeuksia.

Siis nostakaamme me työmiehetkin päätämme ja katsel
kaamme miehuullisesti tulevaisuutta, sillä se kuuluu meille yhtä
hyvin kuin jokaiselle muillekin.

Oppikaamme mekin tuntemaan oma ihmisarvomme, pyrki
käämme kaikella voimallamme tuntemaan mitä ihmisellisyys, ihmis
arvo on, niin olemme pian huomaava että meilläkin on velvolli
suuksia, vaatimuksia täytettävänä ja oikeuksia saavutettavana.

Älkäämme siis antako itsemme painua kuluttavan ja vaiva
loisen, aineellisen olemisen pyrintöjen alle, vaan taistelkaamme 
mekin olemuksemme puolesta innolla ja älkäämme koskaan py
sähtykö, meidän täytyy tunkea esiin, valloittaa aloja, murtaa 
rajoituksia ja poistaa vastukset, lyhyesti sanoen, tahtoa jotakin.

Älkäämme kuluttako niitä vähäisiä vapaita hetkiä joita 
meillä on, turhanpäiväisillä puheilla ja kulkemisilla, vaan hankki
kaamme itsellemma oppia ja valaistusta ja myöskin innolla työs- 
kennelkäämme tämän työväenluokkaa alentavan nimityksen pois
tamiseksi, niin siinäkin olemme tehneet osamme ihmiskunnan, 
ennen tahi myöhemmin, saavutettavan täydellisyyden päämaaliin, 
ihmisellisyyden ja ihmisoikeuden hyväksi.

Niinkuin ehkä jo useammat tiedättekin, olemme me tänne 
kutsutut keskustelemaan konetehdas-työläisten yhdistyksen perus
tamisesta. Tälläkin, nyt perustettavaksi hankitulla yhdistyksellä, 
olisi tarkoituksena, jos se siihen määrään voisi saada luotta
musta että työntekijät ja työnantajat siihen liittyisivät, poistaa, 
alasrepiä ja sovittaa kaikkia niitä eripuraisuuksia, joita työväen 
ja työnteettäjäin välille sattuu; kuin myöskin koroittaa, edistää 
ja vahvistaa työväenluokkaa kaikin tavoin ja voimin.
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Sanoen kaikkia tervetulleiksi julistan tämän kokouksen 
avatuksi.

Kun kokous oli puheenjohtajaksi valinnut konttorisi W. 
£kman’in ja sihteeriksi viilaaja K. Lindroth’in, alkoi se keskus
telun kysymyksen: katsotaanko yhdistystä tarpeelliseksi koneteh
dasten työläisten keskuudessa? johdosta. Kokous toivoi yksi
mielisesti että jonkunlainen yhteys olisi saatava, ja päätti perus
taa yhdistyksen. Tarkastettiin sitte sääntöehdotus, joka hyväk
syjin ainoastaan muutamilla pienemmillä muutoksilla. Sääntö
ehdotukselle asianomaista vahvistusta hankkimaan valittiin toimi
kunta, johon kuului 12 henkilöä. Entinen toimikunta, johon 
kuului seuraavat 6 henkeä, valittiin tähän aivan yksimielisesti 
ilman äänestystä: viilaajat K. Lindroth, B. Lihr ja W. Unger, 
konttoristi W. Ekman, seppä A. W. Henriksson ja pannuseppä 
A. Ikonen. Sekä äänestyksellä suljetuilla lipuilla seuraavat 6 
varsinaista: rahastonhoitaja K. W. Eklund, sorvarit J. W. Lind
fors, O. Malin, viilaaja J. A. Rosenlund, seppä J. Koskinen ja 
seppämestari A. Grönfors. Varajäseniksi: työnjohtaja A. Holm
ström, sepät J. Rosendahl ja Rosengren sekä sorvari M. Tillander

Tämä toimikunta valtuutettiin myös sisäänkirjoittamaan jä
seniä yhdistykseen ja kantamaan 50 penniä sisäänkirjoitusmak- 
suna, alkukustannusten suorittamiseksi. Myös valtuutettiin toimi
kunta ottamaan jonkun lakimiehen neuvonantajaksi säännöille 
vahvistusta hakiessa.

Näin oli siis nyt keritty niin pitkälle että yhdistys koh
dakkoin olisi voinut alkaa toimintansa, joka näyttikin lupaavalta, 
sillä vähässä ajassa oli jäseniksi ilmoittaunut noin 115 henkeä, 
mutta nyt kääntyi asiain juoksu toiselle kannalle. Leipurit oli
vat juuri näihin aikoihin yhtyneet ammattiosastona Työväen
yhdistykseen ja tämä herätti konetehdasten työläisten yhdistyk
sen alkuunpaniassa, hra K. Lindrothhssa, ajatuksen, jonka hän 
toimikunnan kokouksessa 8 p:nä huhtikuuta julki lausuikin, eh
dotuksena: Eikö olisi konetehdasten työmiehillekin edullisem
paa yhtyä ammattiosastoksi Työväenyhdistykseen, koska tämä 
yhdistys tarjoaa melkoisia etuja, jotavastoin oman yhdistyksen 
perustaminen tuottaa vain suuria menoja ja muita vaikeuksia? 
Ehdotuksen ottikin toimikunta ilolla vastaan ja päätt', saatuansa
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Työväenyhdistykseltä lausunnon millä ehdoiiia se yhtymiseen 
suostuisi, ehdottaa se konetehdasten työmiehille yleisessä ko
kouksessa. Samassa kokouksessa valittiin väliaikaiseksi rahaston
hoitajaksi konttoristi W. Ekman, jolle ilmoitettujen jäsenten 
sisäänkirjoitusmaksut olivat suoritettavat.

Kun sitte oli saatu Työväenyhdistykseltä vastaukseksi että 
se ilolla näkisi konetehdasten työmiesten yhtyvän ammattiosas
toksi siihen, ja että se valtuutti johtokunnan, jos niin halutaan, 
ynnä konetehdasten työmiesten valitseman toimikunnan kanssa 
laatimaan sääntöehdotuksen ammattiosastolle, kutsui toimikunta 
kaikkia konctyöntekijöitä ja työnantajoita yleiseen kokoukseen 
Työv.-yhd. huoneistoon 6 p. toukokuuta 1886 k:lo x/25 j. pp.

Tämän kokouksen, johon osanottajia oli saapunut noin 60 
henkeä, puheenjohtajaksi valitsi kokous viilaaja K. Lindroth’in 
ja pöytäkirjuriksi sorvari J. W. Lindforsin. Toimikunnan eh
dotuksen esitti kokoukselle konttoristi W. Ekman. Pitemmän 
keskustelun jälkeen tuli kokous yksimielisesti siihen päätökseen, 
että yhdistys paremmin täyttäisi tarkoituksensa yhtymällä ammatti
osastoksi Työv.-yhdistykseen. Kokous valtuutti sentähden enti
sen toimikunnan ynnä Työv.-yhd. valitsemain jäsenten kanssa 
laatimaan uutta sääntöehdoitusta.

Toimikunta ryhtyi sitte yhdessä Työv.-yhd. valitsemain jä
senten, tehtailija V. von Wrighfin ja kirjanpainaja J. A. SnelTin 
kanssa laatimaan sääntöjä, jotka jotenkin lyhyessä ajassa saatiin 
valmiiksi.

Nämä säännöt hyväksyivät konetehdasten työläiset yleisessä 
kokouksessa 10 p:vä kesäk. ja Työv.-yhdistys kuukauskokouk- 
sessa 2 p:vä heinäk. 1888.

Sääntöjensä nojalla on jokaisella Mekanillisen ammattiosas
ton jäsenellä äänestysoikeus yhtähyvin Työv.-yhd. kokouksissa 
kuin osaston omissa kokouksissa. Jokainen osaston jäsen on 
velvoitettu, kahden kuukauden kuluessa, siitä päivästä jona hän 
on jäsenlipun lunastanut, yhtymään jäseneksi johonkin hyväk
syttyjen sääntöjen mukaan toimivaan sairasapukassaan.

Osaston jäsenten jäsenmaksuista lankeaa 50 °/0 Työv. yhd. 
ja toiset 50 °/# maksaa osaston kassanhoitaja sen jäsenille puoli
vuosittain takaisin, jos he sairaskassan kulttikirjan nojalla toteen
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näyttävät että he ovat säännöllisesti maksaneet kaikki viikko- 
maksansa sairasapakassaan.

Osaston yksityisistä asioista päättää sen toimikunta.
Kun oli saatu säännöille vahvistus, ja kaikki asiat sille kan

nalle, että Mekanillinen ammattiosasto voi alkaa varsinaisen toi
mensa, kutsui väliaikainen toimikunta osaston jäsenet perustavaan 
kokoukseen 15 p:nä Heinäkuuta 1888.

Toimikunnan jäseniksi, joksi Työv.-yhd. jo oli valinnut 
tehtailja V. von Wrightin, valittiin tässä kokouksessa viilaajat K. 
Lindroth ja W. Ungern, pannusepät A. Itkonen ja T. Silander, 
seppä K. H. Hammar ja sorvari J. Lindfors, joka sittemmin on 
eronnut toimikunnasta. Hänen sijaansa valitsi osasto kuukaus- 
kokouksessa 28 p:nä Lokakuuta sorvari V. Sohlmanln.

Tilintarkastajoiksi valittiin konttoristi W. Ekman ja sorvari 
O. Malin sekä varatilintarkastajaksi seppä J. R. L. Österlund.

Puheenjohtajaksi valitsi toimikunta sittemmin viilaja K. 
Lindrothln ja varapuheenjohtajaksi pannuseppä A. Itkosen.

Sihteerin toimet jaettiin siten että sorvari J. Lindfors suos
tui pitämään pöytäkirjat toimikunnan kokouksissa, ja konttoristi 
W. Ekman osastan kokouksissa. Mutta kun sorvari Lindfors 
sittemmin erosi osastosta, suostui hra Ekman hoitamaan molem
mat virat.

Rahanvartijan tointa hoitaa Työv.-yhd. rahastonvartija.
Toimikunnan kokoukset. Toimikunta on vuoden kuluessa 

pitänyt 11 kokousta, joissa 10 puheenjohtaja ja 1 varapuheenjohtaja 
on johtanut keskustelua. Kokousten pöytäkirjoista huomaamme 
että kukin jäsen on ollut kokouksissa seuraavasti: Lindroth 10 
von Wright 10, Silander 9, Ungern 9, Itkonen 8, Hammar 8, 
Sohiman *) 5 ja Lindfors 1 kerran.

Osaston kokouksia on pidetty 5 ja on niissä tärkeimpinä 
kysymyksinä keskusteltu seuraavista:

1 kysymys.
Mikä on syynä siihen että niin harvat konepajojen oppi

laista ja nuoremmista työmiehistä käyvät heitä varten asetetuissa 
ammattikouluissa.

*) Valittu toimikuntaan j-g 1888.
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Tähän vastasi osasto: Oppilasten koulunkäyntiä estää usein 
se seikka ettei heidän rahalliset varansa tavallisesti riitä koulu
kustannusten suorittamiseen. Senvuoksi olisivat työnantajat, 
koska koulunkäynti on välttämätän työmiehen kehittymiselle, vel
volliset suorittamaan oppilastenpa lukukausimaksot.

2 kysymys.
Mikä on syynä siihen että työntekijät mekaanisissa tehtaissa 

niin vähän harrastavat yleisiä rientoja. Tähän vastattiin:
l:k»i) Että vaillinaiset koulutiedot suuresti estävät työ

miehiä ottamasta osaa yhteisrientoihin.
2:ksi) H°itä estää pitkä työaika.
3:ksi) Työmiehet, kun saavat niin pientä palkkaa etfeivät 

voi vaatettaa itsiänsä »herroiksi11, ovat usein väärässä luulossa 
etfeivät he sentähden voi esiintyä.

Palkintoa mekaanisille ojjpilaille. Kuukauskokouksessa 
28 p:nä Lokakuuta määräsi osasto, joka lukukausi kun osaston varat 
sen sallivat, annettavaksi 50 markkaa taideteollisuusyhdistyksen 
johtokunnalle sen jaettavaksi 30 ja 20 markan palkintoina 
etevimmille mekaanisiin ammatteihin kuuluville opp.laille täkä
läisissä ammattikouluissa.

1^90 vuoden näyttely komitea. Työväenyhdistykseltä tulleen 
kehoituskirjeen johdosta valitsi osasto kuukauskokouksessa 25 
p:nä Marraskuuta ehdokkaaksi Työv.-yhd. komiteaan 1890 vuo
den yleistä näyttelyä varten sorvari V. Sohlman’in, jonka vaalin 
Työv.-yhd. sittemmin vahvisti.

Kannatusta Työmies—Arbetaren lehdelle. Kuukauskoko- 
uks. 20 p:nä Joulukuuta määräni osa-to yhden markan jokaiselta 
sen jäseneltä maksettavaksi osaston kansasta Työmies—Arbetaren 
ylläpitämiseksi vuotena 1889. Tämä summa, osaston jäsenluvun 
mukaan nousee 32 markkaan, 8en lisäksi pani osasto toimeen 
rahankeräyksen suuremmissa mekaanisissa tehtaissa, joka kautta 
saatiin rahoja kokoon noin 50 markkaa

Kehoitus mekaanisille työntekijöille yhtymään ammatti
osastoon.

Saadaksensa osanottoa osastoon yleisemmäksi pyysi toimi
kunta kirjailija G. Malmströnriä kirjoittamaan kehoituskirjeen 
mekaanisille työntekijöille. Tämä kehoitus julaistiin sitte Työmies
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—Arbetaren numerossa 47 vuonna 1888. Toimikunta on sittem
min levittänyt useampia kappaleita tätä kehoitusta, ynnä osaston 
sääntöjä, suurempiin mekaanisiin tehtaisin. Kehoituksen kirjoit
tajalle hra MalmströmTlle, joka on sen ilman mitään palkkiota 
tehnyt, saa toimikunta lausua sulimmat kitoksensa.

Huvitilaisuudet. Osaston toimikunta ei, lyhyen vaikutus- 
aikansa vuoksi, ole kerinnyt panna toimeen muuta kuin kaksi huvi
tilaisuutta osaston jäsenille. Ensimmäinen oli iltama yhdistyksen 
huoneistossa 17 p:nä Marraskuuta, johon oli osanottajia saapu
nut tungoksseen asti. Kirjapainontaituri H. Puttonen lausui runon 
von Törne, joka palkittiin vilkkailla käsien taputuksilla. Muuten 
ei tämä osaston ensimmäinen iltama saavuttanut toivottua kiitosta.

Paremmin onnistui sen sijaan iltama 15 p:nä Jouluk., jonka 
ohjelmaan kuului: Torvisoittoa, Uudenmaan pataljonan kvintetiltä, 
Laulua tarjosi eräs osakunta |Työv.-yhd. laulukunnasta, esitelmä 
hra Soh'.man’ilta, lausuntoa ja tanssia.

Voitto näistä iltamista, yhteensä 79 markkaa 90 penniä, 
on jätetty osaston yksityiseen kassaan.

Helsingin Työväenyhdistyksen Mekanillisen ammatti
osaston tilintarkastajain kertomus vuodelta 1888.

Tarkastaissamme tilejä olemme havainneet että ammatti
osaston asema 31 p. Joulukuuta oli seuraava:

Tuloja:

Ilmoitusmaksuja.......................................................64: —
Sisäänkirjoitus maksuja............................................ „ 34: —
Kuukausmaksuja....................................................... „ 68: —
Puhdas tulo osaston toimeenpanemasta kohdesta

iltamasta...........................................................   ,, 79: 90
Summa 245: 90.

Menoja'.
Sanomalehti-ilmoitusmaksuja y. m............................ tönf 71: 69.
Suoritettu Työv.-yhdistykselle................................. „ 57: 50.
Sisäänkirjoitusmaksut samalle................................. ,,34: —

Siirto ffinf 163: 19
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Siirto 55»y: 163: 19
Kuukausimaksuista suoritettu Työv.-yhdistykselle

50 °/0.................................................................... . 34: -
Siirretty osaston erityiseen rahastoon .... „ 34: —
Säästö vuodelle 1889 ............................................ „ 14: 71.

Summa 245: 90.

Koska olemme havainneet yllä olevat tilit kaikinpuolin 
oikeiksi, niin saamme ehdottaa toimikunnalle ja rahastonhoitajalle 
täydellistä tilinvapautta.

Helsingissä 10 p. Helmik. 1889.

Hr. Ekman.
O. R. Malin.

Jälkisilmäys. Jos luomme silmäyksen ajassa takaisin, niin 
huomaamme ett’ei Mekanillinen ammattiosasto, lyhyenä olernassa- 
oloaikanaan, ole suuria aikaan saanut, mutta kun muistamme 
että osasto vielä on aivan nuori, voimme toivoa että se tulevai
suudessa, kun sen jäsenluku on kohonnut, voipi paljonkin toi
mittaa päätarkoitustensa työväen kehittymisen ja kaikkein ihmisten 
yhdenarvoisuuden, eduksi. Mekaanillisten työntekijäin yksimieli
syydestä juuri riippuu josko heidän yhdistyksensä tulee voimak
kaaksi, suureksi ja valtavaksi yhdistykseksi, joka vastustamatto
malla, tasaisella ja maltillisella työllään vähitellen saa poistetuksi 
ne monet epäkohdat joita nykyään on olemassa työntekijäin ja 
työnantajain välillä.

Helsingissä Helmikuun 12 p. 1889.
In fidem:

W. Ungern.
v. t.

Mekanillisen ammattiosaston virkailijat 1888. 
Toimikunta:

Puheenjohtaja:
Karl Lindroth, viilari, * 18ll/258.

Varapuheenjohtaja:
Abner Itkonen, pannumaakari, * 18ll/745.
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Muut jäsenet:
Hjalmar Hammar, seppä, * 1818/359.
Viktor Sohiman, sorvari, * IS’^57.
Thomas Silander, pannuntekijä, * 18*^58.
William Vngern, viilari, * 181!)/869.
Viktor Julius von Wright, tehtailija, * 185/g56. työ 

väenyhdistyksen valitsema.

Sihteri:

Wilhard Ekman, konttoristi, * 1818/S62.

1888 vuoden tilintarkastajat: 
Otto Malin, sorvari, * 18s/661.
Wilhard Ekman, konttoristi, * 18l8/262.

Kassöri:

Sama kuin työväenyhdistyksessä.
Gustaf Alrik Biese, pankinvirkamies, * 1830/758.

Mekanillisen ammattiosaston jäsenet: 
Jouluk. 31 p., 1888.

Drake, Fridolf, viilari.
Ek, Petter, viilari.
Ekman, Wilhard, konttoristi. 
Ekman, Johan, seppä. 
Forslund, F. F.
Hammar, Hj., seppä.
Hansson, M.
Höijer, E., seppä.
Itkonen, Abner, pannuntekijä. 
Karlberg, Joh., seppä. 
Kääriäinen, Fred., sorvari. 
Lindgren, Karl R., sorvari. 
Lindgren, Johan Edv., viilari. 
Lindberg, Karl, sorvari. 
Lindfors, Otto, oppilas. 
Lindholm, Robert, viilari.

Lindroth, Karl, viilari.
Malin, Otto, sorvari.
Xykönen, Johan, koneenkäyttäjä. 
Pekkanen, A. J., viilari.
Roos, A. K., vaskiseppä. 
Ryynänen, K., tehtaantyöntä. 
Savander, Axel.
Silander, Thomas, pannuntekijä. 
Silander, Herman, valuri.
Sirén, K. G., sorvari. 
Smedjestrand, August, sorvari. 
Sohiman, Viktor, sorvari. 
Tillander, M , sorvari.
Ungern, J. Mauritz, viilari. 
Ungern, William, viilari.
Usk, Simo.

Yhteensä jäseniä 32 *).

*) Helmikuun 15 p. 1889: 48 jäsentä.
4



50

huutamissa ammateissa löytyvien epäkontien poistamiseksi 
asetettu komitea. Johtok. kokouksessa 12/, ilmoitti puheenj. ettei 
se komitea, joka oli asetettu antamaan terveyshoitolautakunnalle 
sekä käsityö- ja tehdasyhdistyksen valtuusmiehille esittelyjä työ- 
väenkokouksissa valitettujen, muutamissa ammateissa löytyvien 
terveysolojen y. m. suuhteen, vielä ollut ehdotuksiaan antanut, 
sentähden ettei komitean puheenj. senatinregistratori V. Falck, 
joka oli muualle muuttanut, ollut ehtinyt työtään lopettaa, ja eh
dotti hra v. Wright, että puheenaolevien kirjoituksien lähettämi
nen saisi jäädä siksi kunnes tulevan vuoden kokoukset osoittai
sivat, missä kohden edelleen löytyy syitä muistutuksiin. Ehdo
tuksensa sanoi puhuja perustuvan siihen, että terveyspolisi oli 
ryhtynyt toimenpiteisin poistaaksensa ainakin jonkin osan näistä 
epäkohdista ja että uudet ammattiyhdistykset olivat menestyk
sellä vaikuttaneet samaan suuntaan, joka vaikutus on sanomakir- 
jallisuuden ja yleisen mielialan tuella kasvava voimakkaammaksi 
ja saattava vastaanponnistavia työn-antajia noudattamaan ihmi- 
sellisempien aminattiveljiensä esimerkkiä.

Neljännelle norjalaiselle työväenkokoukselle Heinäk. 9 p:nä 
lähetettiin seuraava sähkösanoma:

,,Työväeokokous.
Hammar.

Vilkkaalla harrastuksella seuraten norjalaisten veljiemme 
pyrintöjä, toivotamme Teille menestystä ja toivomme että hallit
sevat, päättäessään työmiesten ehdotuksista, muistaisivat että on
nellisissa aloissa oleva työmieskunta on yksi edistyksen vahvim
mista tukeista.

Helsingin Työväenyhdistys puheenjohtajansa 
von Wrightin kautta/1

Tähän tuli seuraava vastaus:
,,Arbetareföreningen, Helsingfors. Hjertelig tak for lyck

önskningen. Leve Finland, Leve fremskridtet.
Hölås. Hermansen. Franz. “

(Työväenyhdistys, Helsinki. Sydämellinen kiitos onnentoi
votuksesta. Eläköön Suomi, eläköön edistyminen.

Hölås. Hermansen. Franz.)
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i Helsingin Työväen-yhdistyksen Suomenkielisen

Puhuja- ja keslustelusauran vuosikertomus vuodelta 1888. Va
kuutettuna siitä että puhuja-taito Työväenyhdistyksen keskuu
dessa, sekä asiallisuuteen että tapaan katsoen yleisesti, poikke
uksia lukuun ottamatta, ei ollut täysin tyydyttävällä kannalla ja 
että sitäkin kävisi harjoittelemisen kautta parantaminen, heräsi 
muutamissa henkilöissä ajatus perustaa erityinen n. k. puhuja- 
seura. Kun ensin oli yksityisten ajatusvaihdosten kautta tultu 
selville siitä että asian harrastajia tarpeeksi löytyisi, ryhtyivät 
vihdoin herrat A. Tukiainen, T. Kytö, K. Lindroht y. m. tuu
mista toimiin, joiden tuloksena sitten syntyi yllämainittu seura. 
Ensi aikeena oli perustaa se sekä suomen- että ruotsinkieliseksi, 
vaan koska ensiksikin aivan harvat ruotsinkieltä puhuvista oli
vat harrastajiksi ilmoittautuneet ja toiseksi ajateltiin kaksikieli
sen seuran toiminnan tulevan kankeaksi, kenties ikävystyttäväk
sikin, luovuttiin siitä aikeesta jo melkein heti alussa. Säännöt 
laadittua ja niille asianomainen vahvistus 15 päivä Huhtikuuta 
Työväenyhdistykseltä saatua, aloitettiin toiminta. Luonnollista 
arkamielisyyttä esiintyessä ensi sijassa poistaakseen, koetettiin 
n. k. harjoituskokousten toiminnot saada niin vaihteleviksi kuin 
suinkin. Puheenjohdannon ja pöytäkirjoittajan tointen vaihdel
lessa yhdeltä jäseneltä toiselle, esitelmäin ja pöytäkirjain tar
kastus, lausunto- ja esitelmäkokeetr sekä kaikkein näiden tointen 
johdosta syntyneet keskustelut ja väitökset antoivatkin näille 
kokouksille mitä vilkkaimman muodon. Toiveet seuran vaiku
tuksesta näyttivät sangen lupaavilta. — Seurasi sitten kesälo
man aika, jolloin kaikki toiminta luonnollisesti taukosi. Syksyn 
tullen kun toimimisen taas olisi pitänyt alkaa, näyttää jo hyvällä

, alulla ollut into valitettavasti laimentuneelta, niin ettei kertaa
kaan ole voitu harjoituskokousta osanottajain vähälukisuuden 
tähden pitää. Syyt tähän lienevät olleet useammatkin, niinkuin 
esim. yhä suurempi harrastus luentojen kuulemiseen, lukuisa 
osanotto oppikursseihin, äskettäin heränneitten ammattiyhdistys
ten puuha, sekä tilan puute sopivaan aikaan huoneistossa y. 
m. m. Toivottovasti ei aate sentään ole tyyten sammunut, niin 
että seura vielä voipi entistä suuremmalla innolla ryhtyä tehtä
väänsä.
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Seura on vuoden ajalla pitänyt 6 yleistä ja 7 harjoitus- 
kokousta. Tärkeimpinä keskusteluaineina harjoituskokouksissa 
ovat m. m. seuraavat kysymykset olleet: Miten puhujan on 
esiintyminen ja mitä hänen on tarkoitettava? Mitä hyötyä 
on yhdistyksistä ja onko niistä hyötyä yleisölle? Onko jo
kainen täysi-ikäinen henkilö velvollinen kuulumaan johonkin sai 
rasapukassaan ja minkätähden? Milloin ihminen elää yli va
rojensa? Paljonko tarvitsee esim. 5-henkinen työmiesperhe tu
loja Helsingissä, voidakseen elää kohtuullisesti. Näistä y. m. m. 
vähempi arvoisesta kysymyksestä on kirjallisia esitelmiä pidetty, 
toisista useampiakin.

Toimikuntaan ovat, ensin väliaikaisina ja sitten vahinaisina 
kuuluneet herrat: K. Lindroht esimiehenä, O. Lindstedt vara- 
esimiehenä, R. Ahlstedt rahastonhoitajana, A. Järvenpää kirju
rina ja J. A. Snell. Toimikunta on ollut koossa 4 kertaa. 
Yhteensä on seuraan kuulunut 35 jäsentä.

Tilintarkastajat ovat toimestaan antaneet seuraavat tiedot:
Tilintarkastuskertomus vuodelta 1888, annettu Helsingin 

Työväenyhdistyksen suomenkieliselle puhuja- ja keskusteluseuralle 
sen sitävarten valituilta tilintarkastajilta.

Tarkastaessamme seuran laskuja olemme havainneet, että 
seuran tulot ja menot olivat:

Tuloja:
llmoitusmaksuja................................................................. 17: 50
Jäsenmaksuja.......................................................................22: 30
Lahjaksi..............................................................................................70

ZAnf. 40: 50
Menoja:

Ilmoituksista sanomalehdissä.................................................. 9: 06
Ostettu Matrikkeli...................................................................6: 25
Rahaa säästössä .................................................................25: 19

40: 50

Kiitollisena lahjoittajille saamme mainita että seura on 
saanut painetut säännöt ja jäsenliput sekä ,,Neuvonantaja ko
kousten ja istuntojen pitämisessä.11
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Tunnustaen seuran asiat toimikunnan puolesta olevan hy
vällä kannalla, ehdotamme toimikunnalle täydellisen tilinva- 
pauden.

T. Kytö. William TJnger. Victor Sohiman.

Toimikunnan puolesta:
K. Lindroth.

A. Järvenpää.

Rlkannuikyiymys. Kysymys omasta rakennuksesta yhdis
tykselle on kuluneena vuonna yhä ollut käsiteltävänä komiteassa, 
mutta on vielä ratkaisematta.

Ravinto-osasto. Johtokunta on saanut vastaanottaa seuraavan 
kertomuksen Helsingin Työväenyhdistyksen Ravinto-osaston toi
minnasta l:nä vaikutusvuotena 1888.

Työv.-yhd. johtakunnan kokouksessa Toukok, 4 p:nä 1888 
huomautti hra V. v. Wright kuinka ne eri toiminta-tavat, joiden 
kautta yhdistys on koettanut edistää työntekijäin parasta, vähi
tellen ovat saavuttaneet sellaisen vakavuuden, että niiden edis
tymisestä saattaa parasta toivoa, jonkatähden nyt pitäisi olla aika 
ottaa uusi askel eteenpäin sitä päämaalia kohden, johon yhdistys 
pyrkii. Yhdistys on tähän asti enimmäkseen huomioon ottannt 
henkisiä asioita. Sentähden olisi nyt syytä yrittää suorastaan 
taloudellista asiaa, ja tärkeimpänä sellaisena on pidettävä help
pojen elatus-aineiden hankkimen.

Ehdotuksentekijä selitti tämän jälkeen niitä erityisiä järjes
telmiä, joiden mukaan ravinto-yhdistykset ulkomaalla ovat jär
jestetyt ja ehdotti että Työväen-yhdistys valitsisi sellaisen tavan, 
jonka kautta tulisi mahdolliseksi yhdistyksen jäsenille saada kaikki 
tukuttain ostaessa tulevat edut, mutta sitävastoin karttaa niitä 
hankaluuksia, joita tulisi jos täytyisi kantaa menoja kauppahuo- 
neistosta, makasineista, varastossa olevien tavarain korkoja, 
kauppapalvelijain palkkoja y. m. Järjestämällä ravintoyhdistyk- 
sen sen periaatteen mukaan, että tavaroita hankitaan ainoastaan 
ne määrät, jotka jäsenet ovat tilanneet ja sitoutuneet määrättynä 
päivänä käteisellä maksulla ulosottamaan, saavutetaan ylläsanottu
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etu ja vältetään huomautetut haitat, mikä poistaa kaiken vaaran 
yrityksestä.

Ehdotuksen hyväksyi johtok. yksimielisesti ja asia jätettiin 
komitealle, johon valittiin hrat V. v. Wright, E. Hindström, K. 
F. Numberg, K. Schwenzon ja J. A. Snell. Komitea ehdotti 
yhdyskunnan nimeksi „Helsingin Työv.-yhd. ravinto-osasto” ja 
valmisti ehdotuksen säännöiksi, jotka yhd. hyväksyi Lokak. 21 
p:nä. Osaston asioita hoitaa näiden sääntöjen mukaan eri toimi
kunta, ja sen toimintaa järjestäessä otetaan huomioon:

1) että jäsenet tilaavat vissin määrän sitä tavaraa, jota 
haluavat;

2) että tilattaessa peräänkatsotaan, että 25 °/0 tilatun ta
varan hinnasta joko silloin sisäänmaksetaan tahi, kuten 5 §:n 3 
kohdassa säädetään, löytyy osastolla, taatakseen tavaran ulos- 
ottamisen;

3) että se joka, vältääkseen huolenpitoa 5 §:n 2 kohdassa 
mainitusta sisäänmaksusta, haluaa joko vähitellen 5 §:n 9 koh
dassa sanotulla tavalla tulleesta voitto-osastaan tahi erityisen 
sisäänpanon kautta muodostaa 100 markan suuruisen oman takuu- 
rahaston, on siihen oikeutettu ja pidetään varat omistajan las
kulla varmassa pankkilaitoksessa korkoa kasvamassa;

4) että osaston hallinto, sittekuin jotakin tavaraa niin pal
jon on tilattu että sitä edullisesti voidaan hankkia, ostaa tavaran 
sieltä mistä saadaan parasta ja halvinta;

5) että jäsenet tavaroita ulosottaessaan maksavat ne käypä- 
hinnan mukaan;

6) että sillä, joka on laimiinlyönyt toimikunnan määrää
mällä ajalla ulosottaa tilattu tavara, ei ole oikeutta takaisinvaatia 
tämän §:n 2 kohdassa sanottua 25 °/0::a tavaran hinnasta;

7) määrätyllä ajalla ulosottamattoraat tavarat myydään osas
ton määräämän odotus-ajan kuluttua;

8) että osaston toimikunta maksaa puhtaalla rahalla kaikki 
tavarat viimeistään 8 päivän kuluttua niiden hankinnan jälkeen;

9) että osaston tilit, jotka pidetään kalenterivuoden mu
kaan ja lopetetaan neljännesvuosittain, asianmukaisesti todistetaan 
ja pidetään osaston tilientarkastajain tarkastuksen alaisina;
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10) että kaikki voitto, joka tulee senkautta että tavarat 
ostetaan joukottain ja ulosannetaan vähittäishinnalla, neljännes
vuosittain jaetaan osaston jäsenten kesken heidän ostoksiensa 
suuruuden mukaan;

11) että yllämainittu voitto-osuus joko pannaan varmaan 
pankkilaitokseen tahi annetaan omistajille, ja

12) että osaston jäsenten, jotka hallinnon huolenpidon 
kautta ovat antaneet panna voitto-osuutensa pankkilaitokseen, 
neljännesvuosittain tulee tarkastaa sisäänpanokirjojaan, joita aina
kin yhtenä iltana joka viikko pitää heille esillä pidettämän.

Osastolla oli perustava kokous Marrask. 4 p:nä, jolloin 
toimikuntaan valittiin Tehtailija V. v. Wright, ravintoloitsijatar 
H. Tukiainen, junankuljettaja K. F. Numberg, kontoristi K. E. 
Schwenzon, rouva S. Schwenzon, kontoristi W. Ekman, rouva 
M. Numberg ja kirjapainotaituri J. A. Snell. Toimikunta valitsi 
Marrask. 7 p:nä puheenjohtajaksi hra v. Wrightin, v.-puheen- 
johtajaksi hra Numbergin ja sihteriksi hra Ekmanin sekä kas- 
söriksi ottivat pankinvirkamiehen A. Biesen, jonka palkaksi 
määrättiin 10 °/0:ia kauppavoitosta.

Marrask. 17 p:uä pantiiin Työm. —Arb.'iin seuraava ilmoitus : 

Helsingin Työväen-yhdistyksen

Ravinto-osasto.
Tilaisuuden mukaan ostetaan joukottain ja myydään suurempia 

ja vähempiä määriä Leipää (sarvileipää), Jauhoja, Ryynejä, Voita 
(pöytä- ja ruoka-), Lihaa isavustettua), Kuivaa kalaa, Kahvia ja 
Sokuria, Sikuria ja Juuria. Kynttilöitä ja Saippuaa, Puita (koivu-, 
kuusi- ja mänty), Verkoja ja Kankaita (yksinkertaisempia).

Hankinta-tarjoukset ovat kirjallisesti jätettävät osaston puheenj. 
v. Wrightille, joka suullisten tietojen antamista varten tavataan joka 
päivä k:lo j 3 —| 4 j. pp. Aleksanterink. 26.

Tavaroita saapi tilata joka tiistai, torstai ja lauantai k:lo 7—9 
j. pp. Työv.-yhd. huoneistossa Kaivok. 12 ja ulosannetaan jokaisen 
kuukauden l:nä ja 3:na maanantaina.

Marrask. 24 p:nä oli samassa lehdessä seuraava huomautus: 

Työmiehet!

Työväen-yhdistyksen Ravinto-osaston tarkoituksena on hankkia 
Teille hyviä ja halpoja alatustarpaita siten että välikauppiaitten suuri
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ooitto ja ne summat, jotka tekevät heidän tavaransa kalliimmaksi, 
nimittäin vuokra, palkat ja petolliset ostajat, tulevat tässä ostajille. 
■itä useampia meitä on, jotka ostamme, sitä nelvemmalla saamme tavarat. Sen- 
tähden tulee jokaisen toimekkaan työmiehen ostaa tarpeensa ravinto- 
yhdistyksestä.

Halot, sokuri, kahvi, leipä, jauhot ja ryynit olivat ensim
mäiset tilatut tavarat ja ensimmäisessä jakamisessa Jouluk. 3 
p:nä ulosannetnt, halot kotiin-ajettuna ja muut tavarat tilaajien 
haettavina.

Muutamat toimikunnalle tehdyt muistutukset osan tavaroita 
hinnasta ja laadusta on heti huomioon otettu; senjälkeen ovat 
osast. ostajat olleet tyytyväiset. Taloudellinen puoli osaston toi
minnasta selviää seuravasta:

Tilientarkastuskertomus vuodelta 1888, Helsingin Työväen yhdistyksen Ravinto- 
osastolle sen kokouksessa Marrask. 4 p:nä samana vuonna valitsemain 

tilientarkastajain antama.

Tililaskuja tarkastaestamme olemme huomanneet seuraavaa:

Menoja;

Ostettuja tavaroita. Marrask..................................Jbtf. 129: 25
Jouluk..................................... „ 727: 10

Tuloja:

Jty: 856: 35

Myytyjä tavaroita, Jouluk........................... . . 5^7 764: 50
Kulunkeja: Kirjoja...................................... • • 1» 20: 45
Palkkoja: Kassöri 10% voitosta . . . • • n 7: 14
Jäännös v:lle 1889: Nettovoitto * ‘ M 64: 26

tonf 856: 26

Ylläolevan nojalla sekä että kaikkien menojen todistukset 
löytyy, saamme me ehdottaa osaston antamaan sekä Toimikun
nalle että Kassörille täysi tilinvapaus.

Helsinki, Tammik. 28 p. 1889.

Alex. Helenius. A. Järvenpää.
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Niinkuin tästä näkyy, on osaston toiminta, vaikka hyvin 
vähäinen ja tottumattomuus sen hoitamiseen estänyt suurempia 
määriä ostamasta, kumminkin antanut hyvän tuloksen, joka olisi 
tullut vieläkin paremmaksi ellei tuntuvia järjestämiskustannuksia 
olisi voittojäännöksestä suoritettu.

Kun vastedes, osittain suuremman osastoon liittymisen, 
osittain yhdystyön kautta toisten samallaisten yhteyksien kanssa, 
ostot voivat tapahtua suuremmissa määrissä, saattaa toivoa että 
osaston toiminta jo tulevana vuonna voidaan ulottaa yhd. ulko
puolella oleviin henkilöihin ja saada suuremman laajuuden, sillä 
tässä seuratun järjestelmän mukaisella ravinto-yhdistyksellä on 
kieltämättä etupäässä toivo voida antaa tavarat, enemmän käy
tettävät, ostajilleen halvimmalla hinnalla, s. o. tuottaa suurim
man voiton. Helsinki, Tammik. 30 p. 1889.

Toimikunnan puolesta:
F. v. Wright.

W. Ekman.

Rettelö tulemassa- Sen johdosta että eräs henkilö on yh
distyksestä käyttänyt häpäiseviä lauseita, on johtok. erityisissä ko
kouksissa salaisesti käsitellyt kysymystä kanteen nostamisesta, 
mutta koska vastaiseksi puuttuu jäävittömiä todistajia, on asia 
erään etevän lakimiehen neuvon mukaan jätetty yhdistykselle 
esittämättä päätöksen saamista varten kanteen nostamiseksi.

Sihterin tointa ovat vuoden kuluessa ilman palkkiota hoi
taneet johtokunnan jäsenet Aug. Lundqvist ja J. A. Snell, 
jotka keskenään ovat jakaneet työn.

Soittokunta yhdistyksen keskuudessa on nykyään tekeillä.

Tilastokomitoan kertomus. Viimekuluneen Tammikuun 25 
p:nä oli sanomalehdissä Finland, Folkvännen, Helsingfors Dag
blad, Hufvudstadsbladet, Nya Pressen, Päivän Uutiset ja Uusi 
Suometar tilastokomitean toimesta seuraava kehoitus:

„Helsingin työvälle.
Kolmen edellisen vuoden kuluessa on työväenyhdistyksen tilas

to-komitea jo käyttänyt Helsingin työläisten myötävaikutusta
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ko'otakssen tietoja työväen palkka- ja aaumussuhteiata, työajan pi- 
tnudeata sekä muista työväen taloudellista ja yleistä asemaa määrää
vistä asianhaaroista.

Kun komitea nyt uudestaan anoo Helsingin työläisten suo
siollista yhteistoimintaa mainitun työn jatkamiseksi, tapahtuu tämä 
parempien toiveitten vallitessa kuin koskaan ennen. Sillä kieltä
mättä ovat viime vuonna työväenasia, työväen pyrinnöt kaupungis
samme huomattavasti edistyneet. Työväki alkaa vähitellen huomata 
että sillä on yhteisiä ja suuria etuja valvottavina ja käsittää, että 
sen itse tulee tehdä jotakin näitten etujen saavuttamiseksi. Tässä 
suhteessa mainittakoon ainoastaan monet Helsingissä viimeisinä ai
koina muodostetut ammattiyhdistykset.

Komitea arvelee sentähden voivansa edellyttää, että Helsingii. 
työväki yhä enemmän käsittää ja tunnustaa sellaisen tutkimuksen 
hyötyä ja tarkoitusta, joka komitealla on tehtävänä. Päivän selvää 
on, että kysymyksessä oleva tilastollinen selvitys on välttämätön 
peruste kaikenlaatuiselle hyvin järjestetylle työlle, joka tarkoittaa 
epäkohtain poistamista työväen oloista ja sen yleisen aseman koroit- 
tamista. Tällainen selvitys antaa työväelle itselleen selvän kuvan 
sen asemasta eri ammattiluokissa. Ilman tällaista selvitystä saattaa 
yksityinen työntekijä ani harvoin, ehkäpä ei milloinkaan, asian
mukaisella tavalla arvostella asemaansa ammatissa ja ammattinsa 
paikkaa muitten ammattien suhteen, sekä huomata niissä mahdolli
sesti löytyvät epätasaisuudet ja puutteet. Niille taaskin, jotka seiso
vat ulkopuolella työväen rivejä, voivat työläiset töin tuskin näyttää 
parempaa syytä mahdollisille oikeutetuille,vaatimuksille ehtojensa pa
rantamisesta kun tällaista todenmukaisiin tietoihin nojautuvaa sel
vitystä.

Työväenyhdistyksen tilastollisen komitean tähän saakka jul
kaisemia tietoja vastaan on tehty se oikeutettu muistutus, että ne 
ehkä ovat yksipuolisia, ne kun ovat ainoastaan työnottajain eikä 
työnantajien antamia. Komitea rohkenee sen vuoksi lausua sen toi
vomuksen, että myöskin työnantajat ja työnjohtajat kävisivät alla- 
mainittuihin aikoihin määrätyissä kokouksissa eri ammattiryhmiä 
varten. Kahdelta taholta saatu ja sen johdosta puolueettomampi 
valaistus niistä asioista, joita komitean työ tarkoittaa, olisi tietysti 
erittäin toivottava.

Saavuttaakseen työnsä tarkoitusta niin täydellisesti kun mah
dollista on komitea sitten viime syksyn laatinut ja äskettäin lopet
tanut verrattain hyvin laveain kaavain toimittamisen Helsingin työ
läisten taloudellista ja yhteiskunnallista asemaa eri ammateissa va
laisevien tietojen kokoomista varten.

Jotta uusia kaavoja menestyksellä voitaisiin käyttää on kum
minkin erinäisiä valmistuksia tarpeen, joita ei ole vielä ehditty lop
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puun saattaa, jonka tähden nyt pidettävissä, viimekuluneen vuoden 
1888 suhteita tarkoittavissa kokouksissa pääasiallisesti seurataan sa
maa suunnitelmaa kuin ennen.

Komitea pyytää sentähden ystävällisesti saada näissä koko
uksissa, joita eri ammatteja varten erityisinä, allamainittuina aikoina 
pannaan toimeen työväenyhdistyksen huoneistossa (Kaivokatu 12), 
kuten ennenkin vastaanottaa tietoja

työläisten palkkaehdoista, työajasta, y. m. sekä 
oikeutetuista toivomuksista eri laatua, joiden lausumiseen työ

läiset ehkä katsovat syytä olevan.
Kokoukset pidetään seuraa vassa järjestyksessä:
Sunnuntaina tammik. 27 p:nä k:lo 9 nahkurit, satulantekijät 

ja tapiseeraajat; k:lo 10 suutarit; k:lo l 1 räätälit; k:lo 12 neulojattaret, 
pesijät ja silittäjät: k:lo 1 leipurit ja sokerileipojat; k:lo 2 maalarit, 
kultaajat ja lasimestarit.

Sunnuntaina helmikuun 3 p:nä k:lo 9 nikkarit, sorvarit ja vau- 
nuntekijät; k:lo 10 läkki-, levy- ja kuparisepät; k:lo 11 konetehtait- 
ten työmiehet, torvenlaskijat ja sepät; k:lo 12 nais- ja miespuoliset 
tupakkatyöläiset; k:lo 1 kulta- ja hopea- sekä kellosepät; kilo 2 
muurarit.

Sunnuntaina helmikuun 10 p:nä k:lo 9 kivenhakkaajat; k:lo 
10 kirvesmiehet ja sahatyömiehet; k:lo 11 kirja- ja kivipaino-työläi- 
set; k:lo 12 nais- ja miespuoliset kirjansitojat, viivoittajat; k:lo 1 
porsliini ja kaakelitehtaitten työmiehet; k:lo ‘|,2 puutarhurit ja työ
läiset muista ammateista, joita ei ole ylempänä mainittu.

Kun työväen yhdistyksen varat eivät kannata kalliitten ilmoi
tusten painattamista kokouksista, pyydämme että työläiset levittäi
sivät tietoa asiasta, eivätkä ainoastaan itse sitä vilkkaasti harras
taisi, vaan myöskin koettaisivat saada tovereitaan sitä tekemään.

Pitäköön jokainen työläinen sekä omana että ammattinsa kun
niana että sitä on edustamassa niin monta henkilöä kuin suinkin. 
Helsingissä helmikuun 20 p:nä 1888.

Helsingin työväen-yhdistyksen puolesta! 
Tilasto-komitea11.

Kuten näkyy kääntyi komitea pääkaupungin työväestön puo
leen „parempien toiveitten vallitessa kuin koskaan ennen“. Ja 
myöntää täytynee että, niinkuin kehoituksessa viitataan, erityi
set ulkonaiset ilmiöt Helsingin työväen keskuudessa 1888 v:n 
kuluessa antoivat syytä otaksua, että komitean työ tällä kertaa 
vetäisi työntekijäin huomiota puoleensa enemmän kuin ennen. 
Ilman että tahdomme pitää sitä minään huolestuttavana asiana 
— sillä olemme vieläkin vakuutettuina siitä että Helsingin työväen
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omain asiainsa harrastus ei ole vähentynyt, vaan todella lisään
tynyt — täytyy meidän, ikävä kyllä, sanoa ettei ilmoitettuihin 
kokouksiin osaa ottaminen vastannut toivomuksia. Kenties vai
kutti tähän muutamat satunnaiset seikat. Sellaiset ovat kum
minkin vähäarvoisia. Ja mitä tulee pääasiallisiin ja vakavam
piin syihin, jotka saattoivat olla syynä vähäiseen osan-ottoon, 
ovat ne sellaisia että lisääntyvä työväen sivistys ne kyllä pois
taa. Nämä syyt ovat luultavasti:

yhdeltä puolen useain työmiesten välinpitämättömyys sen- 
tähden ettei ennen tehdyt valitukset vielä ole tuottaneet mitään 
hedelmiä, sekä toiselta puolen monen työmiehen täydellinen 
väärinkäsitys komitean tehtävästä, he kun luulevat tätä jonkin
laiseksi vakoojantoimeksi veroittavan kunnan palveluksessa.

Samalla kun tämän mainitsemme, pyydämme saada huo
mauttaa ammatti-yhdistyksiä näistä asianhaaroista. Ammatti
yhdistykset eivät voi asettua vieraiksi sille tehtävälle, jonka ti- 
lastokomitea on saanut suorittaakseen. Tässä on päinvastoin 
työ-ala, jossa jokaisen näistä tulee olla avullisena.

» »*

Kokoukset pidettiin kehotuksessa luetellussa järjestyksessä. 
Kaikissa näissä oli puheenjohtajana allekirjoittanut Aug. Hjelt 
ja sihterinä allekirjoittanut G. Malmström. Muista komitean 
jäsenistä otti kaikkiin kokouksiin osaa allekirj. K. Schwenzon, 
jotavastoin komitean jäsenet Li. Hindström ja K. F. Numberg 
ottivat osaa ainoastaan muutamiin.

Lukuisimmin edustettuina olivat mekanilliset työmiehet 
ynnä muurarien, nikkarien, suutarien ja räätälien ammatit. Yh
teensä oli noin 120 henkilöä seurannut kutsumusta, enimmäk
seen työntekijöitä, mutta myöskin muutamia työn-antajia.

Työnsä tuloksesta antaa komitea tavallisessa järjestyksessä 
seuraavia:
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Tietoja allalueteltujen ammattien työntekijäin palkoista ja työajan 
pituudesta Helsingissä 1888.

Ammatti.
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Leipurit......................... 1 44 15 ä 16
Lakki-, pelti- ja vaskisepät 3 50 — 12 —. 13 30 — — — — _ __
Kirjansitojat.................... 3 50 4 50 11 30 13 — — — _ _ _
Nahkurit .... _ _ _ _ _ 1 50 13 _ 15 _
Mekanilliset työmiehet. . 3 42 11 30 13 _ _
Muurarit............................. 2 50 _ _ 12 _ 14 _ _ _ _ _ _ _
Maalarit............................. 2 50 _ 11 30 13 30 _ _ _ _
Satulantekijät.................... 2 80 _ _ 12 30 14 — 90 13 _ 14 _
Suutarit............................. 2 _ epä mää rai nen — _ _ _
Räätälit............................. _ 3 _ 12 __ _ _ __ _ __ _
Ompelijattaret.................... 1 25 — 10 30 12 — — — —
Sepät*.................................. — _ _ — — — — — — — _ _
Nikkarit . . ... 2 50 02 ä — 13 30 — — — - —

i 12 30 12 30 — — — — — —
Kivenhakkaajat, tehtaalai-
set....................................... 3 — — 11 rt. — — — rt— — _

ulkotyölaiset * . . — — — — 13 — — — rt» — _
Tapetseeraajat.................... 3 25 — — 12 — 13 — — — — — — —
Kirvesmiehet.................... 2 50 _ _ 11 30 13 — _rt _
Latojat, tavall. työssä . . 4 50 — 11 _ — — _ — _ —

sanomal. työssä . 5 — — - epä mää räi nen — — — —
12

nais........................ 2 50 — _ 11 13 — _ __ — _ _
Kellosepät*.........................
Kulta- ja hopeasepät . . 4 — — 11 — 12 — — — — — — —
Silittäjättäret.................... 1 25 — — epämääräinen. — — — — — -
Pesijättäret......................... 1 — — — 11 — — — — — —
Muita ennen luettuja ammattilaisia ei ollut saapuvilla.

* Eivät olleet saapuvilla.
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Ruokatavarain, polttopuiden ja pienenlaisten huoneiden
keskihinta v. 1888.

Riusleipä, L8........................... 1: 58.
Ruisjauhot, „ ................................. 1: 33.
Herneet, kappa................................. 1: 10.
Perunat „...................................... - : 20.
Naudanliha, tuore L8...................... 4: 01.
Sianliha, „ „...................... 7: 10.

,, suolattu „...................... 7: 21.
Voi, tuore, S-...................................... —: 88.

„ ruoka-, L8................................. 14: 01.
Silakat, tuoreet, 8........................... 0: 17.

„ suolatut L8...................... 1: 60.
Maito, kuorimaton, kannu .... 0: 49.

„ kuorittu „ .... 0: 22.
Piimä ,, .... 0: 22.
Halot, koivu-, syli........................... 16: 45.

n mänty-, ,,............................ 13: 10.
„ kuusi-, „........................... 11: 41.

Huone kuukaudelta ilman polttopuita 16: 50.

Työ-aika. Työajan pituuden suhteen on y lä-oileva
melkein kaikessa yhtäpitävä viimeksi kokoonpannun kanssa. Niihin 
muutamiin poikkeuksiin joita löytyy (leipurien työpäivä 15 ä 16 
tuntia 18 vastaan viime vuonna, räätälien 12 tunt. 12 x/2 vas
taan v. 1887) ei ole syynä todellinen muutos työajassa, 
vaan ovat pidettävät korjauksina, siten että viimeksi ilmoitetut 
numerot lähemmin osoittavat keskimäärää koko vuodelta. Ikä
vää kyllä että syitä tällaisiin korjauksiin esiintyy, mutta niin 
kauan kuin työmiehillämme on niin vähän harrastusta tilastokomi
tean työhön, että muutamista ammateista, joissa täällä on monia 
satoja työntekijöitä, ainoastaan yksi tahi pari henkilöä pitävät 
väliä komitean tehtävästä, ei sellaisia taideta aivan kokonaan 
välttää. Kuten tilastokomitean edellisestä kertomuksesta näkyy, 
esittävät työväenkokouksissa v. 1888 enemmän kuin 10 ammattia 
toivomuksen työajan lyhyntämisestä, osittain 11 tunniksi (lakki-, 
pelti- ja vaskisepät, satulasepät, sorvarit ja sepät), osittain
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10 tunniksi (kultasepät, kaakelitehtaantyöntekijät, mekanilli- 
set työntekijät, muurarit, putkenlaskijat ia nikkarit'}.

Kun jo ylempänä sanottiin ettei mitään sanottavia muutok
sia työ-ajan pituudessa ole kuulunut, on siitä seurauksena että 
kaikki nämä toivomukset ovat vielä saavuttamatta.

Työ-ajan suhteen merkittiin tällä kertaa erittäin seuraavat 
toivomukset:

nahkurit huomauttivat, että koska heidän työaikansa on 
pitempi kuin useimmissa muissa ammateissa ja vielä lisäksi 
työnsä erittäin raskasta sekä työpaikat terveysolojen puo
lesta sietävät moitetta, olisi heidän työ-aikansa lyhentäminen erit
täin tarpeellinen;;

räätälit toivoivat tasaisempaa työjakoa siihen suuntaan että 
yötyö ja liiallinen rasitus muutamilla ajoin mahdollisuuden mu
kaan vältettäisiin;

mekanilliset työmiehet esittivät toivottovaksi että heidän 
työpäivänsä määrättäisiin kilo 6:sta aamulla 6:een illalla, joten 
jäisi muutama tunti iltasella tarpeellista hengellistä virvoitusta 
ja kehitystä varten.

Huomiota ansaitsevalta näyttää myöskin kivenhakkaajain 
toivomus että heidän päivällis-aikansa, nyt yksi tunti, pitenncttäi- 
siin J/2 tunnilla. Koska heidän työnsä on raskasta ja rasittavaa, 
ei suinkaan saateta pitää likanaisena sitä lepo- ja virkistys-ai- 
kaa, jota he koettavat saada.

Aikaisemmin esiintuodut syyt työ-ajan lyhentämiseksi py
syvät tietysti muuttamatta voimassa. Saatettanee vähitellen kat
soa tarpeettomaksi etsiä perussyitä siihen, että varsinainen 13-, 
12-, vaikkapa 11 tuntinenkin työ-aika päivässä, olletikin jos työ 
on raskasta, todellakin on liian pitkä. Kysymys on nyt enää 
pääasiallisesti se, miten lyhempi työ-aika saadaan voimaan. Joka 
vuosi, melkeinpä saattaisi sanoa joka päivä, koetetaan yhä voi
makkaammin ratkaista tätä asiaa.

Tcrveyssuhteet antavat edelleenkin monella taholla syytä 
toivomuksille.

Ensimmäisiksi tässä suhteessa ovat nahkurien valituaset 
asetettavat. Heidän työhuoneensa ovat suuressa määrin epäter
veelliset ja lisäksi useinkin kylmät. Kun vielä ajatellaan että
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työmiehien, ainakin oppilaitten, täytyy maata näissä puatteellisissa 
huoneissa, on epäkohta sitä enemmän tarmiollinen ja painava. 
Kiitosta ansaitsevana poikkeuksena mainittiin hra J. Peltosen 
nakkuritehdas.

Leipurityöntikijät ovat riittämättömistä ja epäterveelli
sistä asunnoista esiintuoneet muutamia esimerkkiä, jotka osoit
tavat kuinka ihmeellinen huolettomuus tahi halveksiminen työn
tekijäin terveydestä muutamilla tahoilla pääkaupungissamme vielä 
on olemassa:

Erään työn-antajan luona on työntekijäin huone ainoastaan 
noin 7 kyynärää pitkä, 4‘|, kyyn. leveä ja 3'|, kyyn. korkea ja sitä
paitsi kostea, mutta siinä asun kuitenkin 11 (sanoo 11) henkilöä.

Eräässä toimessa poikassa on huone melkein yhtä pieni ja 
niin kostea, että vesi aina tippuu katosta. Tässä asuu 8 henkilöä, 
joista 3 on alaikäistä.

Eräs kolmas työväen-asunto on melkein kokonaan maan alla 
kostea ja saa valoa ainoastaan erään aukon kautta, joka on niin 
pieni ettei ihminen voi sen läpi ryömiä ulos, mikä, kun täytyy 
kulkea 4 huoneen lävitse tullakseen ulos ovesta, tekee huoneen erit
täin vaaralliseksi tulipalon sattuessa.

Muutamat työn-antajat samassa ammattissa antavat työnteki
jäin maata itse työhuoneessa.

Myöskin räätälit valittivat siivottomia ja terveydelle va
hingollisia työhuoneita. Epäkohta tässä suhteessa on niin pitkällä 
mennyt, että työhuoneita löytyy, joita koko vuoden kuluessa ei 
ole puhdistettu.

Mekanilliset työntekijät toistivat edellisenä vuonna esit
tämänsä valitukset kylmistä, viimaisista ja ilmanvaihtoa puuttu
vista työhuoneista, joissa osa ammatin jäsenistä työskentelee.

Samoin sanoivat nikkaritkin, että muutamat heidän työ
huoneistaan ovat kovi likaisia, „enemmän tallin kuin ihmisasun- 
non muotoisia11.

Läkki- ja pelttisepät lausuivat toivomuksensa olevan saada 
tilavia ja puhdas-ilmaisia työhuoneita.

Samalla kuin komitea mainitsee että, puheen mukaan, myös 
satulaseppäin työhuoneet, samoin kuin osaksi kirjansitojainkin 
yhä edelleenkin antavat oikeutettuja syitä toivomuksiin, saamme 
vielä kirjapainajain pyynnön johdosta huomauttaa, ettei pari 
kirjapainoa kaupungissa vastaa terveydellisiä vaatimuksia, nimit-
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täin hra Vestzynthius’en (Helsingfors Dagbladin) kirjapaino, jossa 
siivottomuus vallitsee sekä Sanomalehti- ia kirjapaino-osakeyh
tiön (Nya Pressenin) kirjapaino, jossa ilmanvaihdos on vailli
nainen.

Oppilassuhteet. Ennen huomautetut epäkohdat tällä alalla 
ovat vielä pääasiassa muuttamatta.

Suutarien ammatissa näyttää tässä suhteessa, niinkuin mo
nessa muussakin, epäjärjestys olevan ei ainakaan vähin. Nämä 
työntekijät, huomauttivat päivitellen sitä että oppilaat niin usein 
muuttavat paikkaa, etteivät voi saada mitään oikeata ja riittävää 
oppia ammatissa. Kaupungin lapsia pidetään yleensä liian hy
vinä rupeavaan tähän ammattiin, johon sen sijaan tulee usein 
kyllä enemmän tai vähemmän turmeltuneita nuorukaisia maaseu
duilta.

Huonoista oppilassuhteista valittivat myöskin maalarit. 
Oikea järjestetty ammattioppi tuskin tulee kysymykseen, suureksi 
vahingoksi ammattitaidolle ja taitaville työntekijöille.

Sitävastoin työskentelee ammatissa joukko henkilöitä ilman 
varsinaista ammattitaitoa, jotka tyytyvät alempaan maksuun kuin 
taitavat työntekijät ja joilla muissakin suhteissa epävakaisen elä
mänsä tähden on vähemmät vaatimukset ja siten ovat suureksi 
haitaksi kelvollisille ammattilaisille. — Samallaisia valituksia 
tekivät myöskin muurarit.

Hyvin turmiollinen epäkohta oppilaitten suhteen — josta 
komitea on tullut vakuutetuksi on, että he monessa paikassa 
saavat työllään ansaitun niukan palkkansa rahoissa, eikä luon
nontuotteissa. Jos täysikasvuinen työmies, niin usein kuin tiede
tään tapahtuvan, omaksi vahingokseen väärinkäyttää rahapalk
kansa, — hävittää sen irstaissa, tcrveydellevahingollisissa nau
tinnoissa, sen sijaan kuin sillä tyydyttäisi todellisia tarpeitaan, 
— niin ei ole ihmetteleminen jos nuori ja kokematon oppilas 
itselleen melkein vielä suuremmaksi vahingoksi usein kyllä ei 
ymmärrä paremmin käyttää vaivaloisesti ansaittua työpalkkaansa. 
Tähän tulee vielä, että se tavallisesti on niin pieni (5—7 mkaa 
viikossa), että ilman säästäväisyyttä ja huolenpitoa on sillä 
m Ikein mahdoton tulla kunnollisesti toimeen.

5
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Tämän kaltaisia valituksia tekivät varsinkin suutarit sekä 
kulta- ja hopeasepät. Katsottiin työn-antajain velvollisuudeksi 
pitää huolta siitä, ettei oppilailta puutu tarpeellisinta. Sen si
jaan että maksaisi oppilaille palkan rahassa, pitäisi työn-antajan 
suorastaan hankkiman heille auttava ruoka, asunto ja vaatteet, 
joko omassa kodissaan tarjota heille sitä tahi jollakin muulla 
tavoin valvoa että oppilaitten tarpeet tässä suhteessa tulisivat 
tyydytetyiksi. Määräryn oppilas-ajan säätämistä vaativat kir
jansitojat.

Enempää huolenpitoa oppilaitten koulunkäynnistä halu
sivat mekanilliset työntekijät, räätälit (väittivät ettei elinkeino- 
lain 31 §:n 1 kohtaa monessakaan paikoin suinkaan noudateta), 
maalarit ja leipurit.

Viimemainitut, leipurit, tekivät valituksen myöskin sen joh
dosta, että alaikäisiä useissa paikoin käytetään yötyöhön.

Oppilasten sävyisempää kohtelemista pitivät mekanilliset 
työntekijät toivottavana. Vakava oppilasten silmälläpitäminen, 
arveltiin, on kyllä paikallaan, mutta kova ja välinpitämätön koh
telu herättää heissä ainoastaan paheita eloon. Aikamme työn
tekijäin ja työn-antajain pyrintönä pitäisi olla niiden kasvatta
minen, jotka tulevaisuudessa tulevat täyttämään samat paikat, 
paremmiksi ihmisiksi kuin he itse ovat; ei päinvastoin tehdä 
heitä huonommiksi.

Kirjanpainajain ammattissa ilmoitettiin oppilasten ase
man myöskin sietävän monenlaisia parannuksia. Mutta siihen 
katsoen että tämä kysymys on neuvottelun esineenä kirjanpaina
jain ammattiyhdistyksessä ja siellä toimitaan sen ratkaisemiseksi, 
pidettiin tarpeettomana näitä epäkohtia mainita komitean kerto
muksessa.

Työpalkkoja ja muita kysymyksiä. Työpalkat ovat muuta
missa ammateissa viime vuonna olleet korkeammat kuin ennen, 
nimittäin:

kirjansitojain, joitten ammatin alalla työ ja työntekijäin 
tarve en yhtamittaa lisääntynyt;

mekanillisten työntekijäin, johon syynä on ollut lisäänty
nyt liike mekanillisten tehtaiden teollisuudessa, joka taas on
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yhteydessä enentyneen suomalaisten maanviljelys- ja meijerikalu- 
jen tarpeessa sekä lisääntyvä näitten tuotteiden ulkomaille vienti;

muurarien ja kivesmiesten, joiden palkkain kokoomisen 
ovat vaikuttaneet kiihtynyt uutisrakennustoimi pääkaupungissa:

Että suutarienkin palkat tällä kertaa on merkitty kor
keammiksi kuin edellisellä kerralla, katsoo komitea olevan yh
teydessä vaikeuden kanssa saada ammatista, jossa on niin lu
kuisia ja palkkasuhteitten puolesta niin erilaisia henkilöitä, oi
keita keskimääräisiä numeroita. Läsnäolevat suutarit myönsivät 
kumminkin, että työ-ansio kaupungin keski-osissa on vähän paran
tunut. Paremmissa työpaikoissa on päiväpalkka noin 2; 50.
vaatimattomammissa sitävastoin ainoastaan noin 1 m.

Korkeamman palkan kuin heillä nykyään on pitivät ta- 
petseerajaat itsiään ansaitsevina.

Palkanlaskua tuntiluvun mukaan toivoivat muurarit ja 
kirvesmiehet.

Ylenpalttisesta, tulvaamisesta ammattiin, jonka kautta 
elosuhteet huonontuvat, valittivat räätälit, pesijättäret ja si- 
littäjättäret.

Osa läkki-, pelti- ja vaskiseppiä väitti että heidänkin 
ammatissaan on erittäin paljon liikaväkeä, niiD että suuren jou
kon on ollut vaikea saada mitään työansiota. Tätä vastusti kui
tenkin vähän suurempi osa samoja ammattilaisia ja sanoivat ettei 
sellainen valitus todella taitavien työntekijäin suhteen ole oikea. 
He myönsivät sitävastoin että heidänkin työalallaan, samoin kuin 
monella muulla, joukko työntekijöitä ilman varsinaista ammatti
taitoa ovat tahtoneet koettaa onneansa ja luulivat että valitettu 
työnpuute koskee sellaisia henkilöitä. Taitava läkkiseppä ei tar
vitse kärsiä työnpuutetta, varsinkin jos hänellä, kuten taval
lisesti näitten ammattilaisten laita onkin, on taitoa kahdessa 
näistä kolmesta ammatinhaarasta, s. t. s. on samalla joko läkki- 
ja peltiseppä tahi vaski- ja peltiseppä.

Suutarit esittivät samoin kuin ennenkin toivomuksen, että 
täällä saataisiin parempia raaka-aineita. He uskoivat että nah
kurit, jos niin tahtoisivat, voisivat paremmin kuin tähän saakka 
täyttää tämän tarpeen; toivoivat tullisuojelusta ulkomaisia val
miita kenkäteoksia vastaan ja mahdollisia helpotuksia raaka-ai-
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neensa, nahan, sisääntuonnille, erittäinkin paremmille ja hienom
mille lajeille tätä tavaraa.

Mekanilliset työntekijät toistivat, paitsi ylempänä sanottua, 
valituksensa selvien ja täydellisten olo-ohjeitten puutteesta teh
taissa sekä -samoin toivomuksensa että eläkerahastoja yleisem
min perustettaisiin ja että tapaturmavakuutus tuli yleisemmäksi. 
Edistymisaskeleeksi tämän ammatin suhteen saa merkitä, että 
kahden konetehtaan työmiehet (nimittäin Laivavarvin ja Os- 
bergin) on heidän työn-antajansa vakuuttaneet tapaturmien varalle.

Muurarit ilmoittivat pääasiassa samat valitukset kuin edel
lisenäkin vuonna:

työn-antajat eivät anna kyllin arvoa työntekijäin ammatti
taidolle, niin että taitavat työntekijät kärsivät n. k. apumiesten 
kilpailusta;

samoin kilpailu ulkomaalaisten työntekijäin kanssa on vahin
gollinen, etenkin venäläisten, jotka tyytyvät vähempään palkkaan 
kuin vakinaisesti täällä asuvat työntekijät voivat tehdä, heillä 
kun on suuremmat ulosteot ja luonnollisesti useinkin on perhe 
elätettävänä;

onpa muurarien vielä kestettävä epätasainen kilpailu suu
ren jonkoa maaseuduilta tulvaavien työntekijäin kanssa, joitten 
elanto täällä ei myöskään tule niin kalliiksi kuin pääkaupun
gissa vakinaisesti asuvien.

Paha epäkohta muurarien ammatissa, joka heillä ja kirves- 
miehillä on yhteinen ynnä ylläkerratun epäkohdan kanssa, on 
se ilmeinen vääryys jota nykyisen rakennuskiihkon aikana on 
näitä työmiehiä kohtaan harjoitettu. Nämä rakennus-yritykset 
antavat nimittäin useinkin aihetta laajalle urakkajärjestelmälle, 
jolloin maksu työstä suureksi osaksi jää enemmän voitonhaluisten 
kuin tunnokkaiden henkilöiden hyödyksi, jotka ovat välikäsinä, 
kun sitävastoin työmiehen, joka todella tekee työn, palkka yhä 
alennetaan. Meneepä niinkin pitkälle että nämä henkilöt, usein 
kyllä ammattia ymmärtämättömät, joilla on tuollainen välikäden 
toimi, ennen aikojaan hävittävät urakkasuminan, niin että työmies, 
kun hänen viimeinkin tulisi saada palkkansa, ei saa mitään. — 
Tämän auttamiseksi vaativat muurarit, että työpalkat täsfedes 
maksettaisiin joka viikko, ettei asianom. työnantaja niin kauan
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kuin nyt, kun palkka maksetaan niin pitkillä väliajoilla, olisi 
kiusauksessa itse käyttämään työmiehelle kuuluvia rahoja.

Paremman järjestyksen aikaansaamiseksi vaadittiin myöskin, 
että virkakunnat tarkasti valvoisivat ettei henkilöt, jotka eivät 
ole hankkineet asianom. lupaa sellaisen elinkeinon harjoittami
seen, saisi toimia työnantajina rakennus-ammatissa.

Sattuneesta syystä katsoivat muurarit myöskin olevansa 
velvolliset kysymään, eikö ole kohtuullista että rakennusmestarin 
tahi muun rakennustyön-autajan konkurssin tehdessä työmiesten 
saatava valmiista työstä etupäästä ole varoista suoritettava.

Vaikka muurareilla jo jonkun aikaa on ollut ammattiyhdis
tys, näytti läsnäolevain työmiesten luottamus sen kykeneväisyy- 
teen vaikuttaa heidän eduksensa ei olevan suuri. Osan-otto yh
distykseen oli ensi alussa ollut jotenkin vilkas, mutta jommoi
nenkin osa ensimmäisistä jäsenistä oli myöhemmin siitä vähitel
len eronnut.

Pesijättäret valittivat kaupungin pesusiltojen olevan huo- 
nonpuoleisia. Näillä työskenteleminen, joka luonnollisesti jo it
sestäänkin varsinkin kylmänä vuodenaikana on kyllin vaivaloista, 
tulee vielä vaikeammaksi sen kautta, että nämä sillat eivät ole 
sen tarkoituksenmukaisemmiksi laitetut, kuin että ne, useamman 
pesijättären niitä yhfaikaa käyttäessä vaipuvat vedenpinnan alle. 
Ei siihen tarvittaisi suuriakaan kustannuksia, jos tarkoituksen
mukaisia pesusiltoja tehtäisiin ja lisäksi kenties jonkinlainen 
vaja lähelle niitä tahi itse sillalle. Valitetusta epäkohdasta kär
siviä on niin paljon, että asianom. virastolla ei suinkaan ole 
syytä enää lykätä toistaiseksi näitten puutteellisuuksien kor
jaamista.

Kirjanpainajat toivoivat että arv. sanomalehtien toimi
tukset enemmän kuin tähän asti pitäisivät lukua kirjapainolaisten 
oikeutetuista tarpeista niin paljon että epätasainen työ ja ylel
linen rasitus mahdollisimman mukaan vältettäisiin. Ei väitetty
kään että sellaisia epäkohtia hyvälläkään tahdolla voitaisiin ko
konaan välttää, mutta sanottiin etteivät toimitukset tässä suh
teessa ole tehneet kaikkea mitä täydellä syyllä saattaa pyytää.

Kirjanpainajat valittivat myöskin sen kilpailuu johdasta 
varsinaisten kirjapainojen kanssa, jota harjoittavat sellaiset pai-
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nojentapaiset, jotka etupäässä käyntikortti- ja kaikenlaista yk
sinkertaisempaa aksidensipainamista varten viime aikoina on täällä 
perustettu. Näitten ,,painojen“ ilmoitettiin tyytyvän ainoastaan 
puolitaitaviin latojiin ja painajiin, joka asianlaita osaksi helpon- 
taa painotuotteiden hintaa, koska sellaisilla työntekijöillä ei ole 
samat palkkavaatimukset kuin täysin oppineilla, osaksi vaikuttaa 
vahingollisesti ammattitaitoon, sen kautta että vähemmin taitavat 
sillä tavoin saavat helpommin toimeentulonsa.

Tällaisen työväestön eri ammateissa aseman tutkimisen 
arvo ja merkitys, jonka tulos ylempänä on esiintuota, on kieltä
mätön. Komitea on jo kehoituksessaan Helsingin työväelle vii
tannut siihen, eikä tahdo tässä vielä kehittää asiaa, jonka to
tuus on päivän selvä.

Ei kumminkaan voi kieltää, että puheenaolevan tapaisen 
tutkimuksen aina täytyy pysyä siinä kosketettujen kysymysten 
pintapuolella, sen on pakko tyytyä yleisiin piirteisin eikä mennä 
syvemmälle yksityisseikkoihin. Tehdäkseen kuitenkin mahdolliseksi 
todellisen ja arvokkaan selvityksen pääkaupungin työväestön 
elannon ehdoista ja elintavoista, on komitea aikonut koettaa 
aikaansaada erityisen n. k. yleissuunitelman tällä alalla. Komi
tea on sentähden useassa kokouksessaan valmistanut muutamia 
kaavoja työntekijäin perhe- ja asuntosuhteita sekä heidän talo
uttaan koskeville kysymyksille. Näitä kysymyskaavoja tulee suu
rissa määrin levitettäväksi työväelle Helsingissä ja tulevat ne, 
siinä tapauksessa että pyydettyjä tietoja annetaan jotenkin riit
tävässä määrässä, antamaan erinomaisia aineksia todella tarkalle 
tutkimukselle heidän elämästään ja olemaan hyvänä ohjeena siinä 
löytyvien epäkohtien korjaamiselle.

Helsinki, Helmik. 23 p. 1889.
A. Hjelt.

R. Hindström. K. F. Numberg. K. E. Schivenzon.

G. Malmström.

Tilientarkastajat- Tilientarkastajoiksi valittin uudistetussa 
vuosikokouksessa Huhtik. 2 p:nä: F. Ekman 33 äänellä, K. W. 
Eklund 20, U. Staudinger 11.



71

Lähinnä ääniluvussa olivat: B. Grönlund 10 ja J. Tall
berg 8 äänellä.

Kun hrat F. Ekman ja B. Grönlund kieltäytyivät heille 
uskotuista toimista, valittiin kuukauskokouksessa Toukok. 28 p:nä 
hra W. Ekman tilientarkastajaksi F. Ekman’in sijaan ja hra O. 
Lindstedt tilintark. varamieheksi B. Grönlundin sijaan.

Teollisuushallituksen kiertokirje e/e:lta 1886- Kesäkuussa 
1888 ilmestyi painosta intendentti L. Gripenbergin antama lau
sunto (katso Työm.—Arb. 1888 n:o 25) vastauksista tunnettuun 
kiertokirjeesen 8/e:lta 85, mutta sittemmin ei ole kuulunut mi
tään siitä, että teollisuushallitus olisi mihinkään toimiin ryhty
nyt'’, kaikkien niiden tärkeitten toivomusten johdosta, joita kier
tokirjeesen vastatessa lausuttiin.

Teollisuusnäyttely 1890- Teollisuushallitukselta yhdistykselle 
tulleen kiertokirjeen johdosta 23/10:ltä päätti johtnk. ehdottaa ko
mitean asettamista nimellä Helsingin Työväen-yhdistyksen ko
mitea 1890 vuoden yleistä näyttelyä varten, jonka tulisi ryh
tyä kaikkiin asiassa tarpeellisiin toimiin, varsinkin sellaisiin 
jotka katsotaan edistävän työväen osan-ottamista näyttelyyn. 
Kuukauskokouksessa 18/u hyväksyttiin ehdotus ja päätettiin an
taa kaupungissa löytyvien ammattiyhdistyksien valita kukin edus
tajansa. Ennen vuoden loppua valitsivat seuraavat yhdistykset 
edustajia: Kirjanpainajain yhdistys konemestari E. Nordlingin, 
Maalari-yhdistys koristemaalari C. H. Carlssonin,'Suutari-yhdis
tys työmies G. Grefin, Lakki-, pelti- ja vaskiseppä-yhdistys F. 
A. Lagerbomin ja Mekanillinen ammattiosasto työmies V. 
Sohlmanin.

Työväen valtiollinen ja kunnallinen Sänastysoikeus. Nämä 
kysymykset olivat kirjoituksien kautta veljes-yhdistyksiltä Tam
pereella ja Oulussa tulleet yhdistyksen neuvottelun alaisiksi ja 
tältä lykätyiksi johtokuntaan, joka antoi tehtailija V. v. Wrightin 
toimeksi valmistaa perusteellisen lausunnon asiassa. Tämä laa
japeräinen lausunto julaistiin Työm.—Arb. lehden n:oissa 2, 3 
ja 4 sekä puolusti johtokunta sitä yksimielisesti ja yhdistys sen 
samoin yksimielisesti kyväksyi Tammik. 30 p:nä. Täten hyväk
sytyissä ponsissa lausutaan
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ettei Oulun työväenseuran ehdotus valtiolli
sen ja kunnallisen vaalioikeuden muuttamisesta 
siihen suuntaan, että kullakin äänestäjällä olisi 
ainoastaan yksi ääni, nykyjään anna aihetta mi
hinkään toimenpiteesen, koska vaatimus näyttää 
liian jyrkältä;

ettei Tampereen työväenyhdistyksen kirjoi
tuksen jälkipuolella olevaa vaatimusta edustamis- 
tavan perinpohjaisesta muutoksesta ole voitu ot
taa lähemmin tutkittavaksi, syystä että se on ko
vin epämääräisesti muodostettu, mutta

että viimeksi mainitun yhdistyksen kirjoi
tuksen edellinen osa, joka sisältää vaatimuksen 
työntekijöiden valtiollisen alaikäisuyden kumoa
misesta, on saavuttanut Helsingin työväen-yhdis- 
tyksen ehdottaman hyväksymisen.

Tämä päätös ynnä sen pohjana olevat perussyyt annettiin 
lähetystön kautta, johon kuuluivat mekanill. työntekijä K. Lind
roth, satulasepäntyöntekijä <1. Lönnrous, muurari K. Michels- 
son, nikkarintyöntekijä H. J. Nyman ja kirjanpainaja J. A. 
Snell, Helsingin kaupungin ensimmäisen edustajan valtiopäivillä, 
kauppias K. H. Renlundin tiedoksi, „siinä tarkoituksessa että 
hra Renlund, kun kysymys ehdotusten esittäjäin toimenpiteen 
kautta tulee säätyjen tutkittavaksi, voisi huomauttaa niistä mieli
piteistä jotka siitä ovat päässeet vallalle niissä työväenluokissa 
joita työväen-yhdistys edustaa".

Porvarissäädyssä esitti kyllä talousseuran sihteri E. Rönn
bäck anomusesityksen siitä

että tuleville Säädyille ehdotettaisiin esitys 
sellaisesta muutoksesta W. J\n 12 §:ään, että 
vaalioikeus porvarissäätyyn laajennetaan sellai
siin työntekijöihin ja toisen palveluksessa oleviin 
henkilöihin, jotka eivät ole palkollissäännön 
alaisia,

mutta tämä ehdotus ei tullut säätyjen lopullisen neuvottelun alai
seksi.
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Työmiesten edustus virallisten ammattiyhdistysten valtuus
toissa. Tämä asia, joka, kuten edellisistä vuosikertomuksista 
näkyy, on ollut neuvottelujen esineenä yhdistyksessä, saatettiin 
tehtailija V. v. Wrightin juurtajaksaisilla perussyillä tuetun 
pyyntöesityksen kautta (katso Työm.—Arb. 1888 n:ot 6 ja 7) 
puheeksi valtiopäivillä. Ponnessa ehdotettiin alamaista pyyntö- 
esitystä siitä

että H. M. Keisari-Suuriruhtinas suvaitsisi 
antaa työnantajista ja työntekijöistä kokoonpan- 
pannun komitean valmistaa ja tämän jälkeen 
kokoontuville säädyille esittää ehdotuksen sellai
sesta muutoksesta nykyjään voimassaolevassa elin- 
keinolaissa, että työmiehet valitsemainsa edusta
jain kautta saisivat virrallisten ammattiyhdistys
ten valtuustoissa ottaa osaa näiden valtuutettujen 
toimena olevaan teollisuuden yleisten asiain hoi
toon.

Pyyntöesityksen tarkoituksen myönsivät oikeutuksi kaikki 
sen johdosta esiintyneet puhujat ja Ritaristo ja Aateli lykkäsi 
sen asianom. valiokuntaan, mutta tämä ei ehtinyt, yhtä vähän 
kuin monta muutakaan asiaa, käsitellä tätä.

»Työmies—Arbetaren". Kuten edellisessä vuosikertomuk
sessa mainittiin otti Uuden Suomettaren johtokunta myös vuonna 
1888 samoilla ehdoilla*) kuin ennenkin painattaakseen „Työ- 
miehen^, mutta „ Arbetaren’in“ ulosantaminen sitävastoin kohtasi 
vaikeuksia, sillä Finlandin johtokunta hylkäsi ehdotuksen edel
leen ulosaDtaa Arb.-lehden, eikä mikään muukaan lehti, jonka 
toimituksen kanssa sovinnollista yhteistyötä olisi voinut odottaa, 
ilman palkkiota tahtonut ottaa Arbetaren’ia paistoihinsa. Asi-

•) Sopimuksen saattaa yhdistää eeuraaviin kohtiin:
1) U. Suometar painaa ilmaiseksi Työmiehen ja antaa sitä il

maiseksi 100 kpl. Työväenyhdistykselle sekä levittää ilmaiseksi leh
den U. S:n tilaajoille.

2) Työväen-yhdistyksen valitsema toimitus määrää vapaasti leh
den sisällön ja vastaa siitä sekä siveellisestä että laillisesti.



74

asta pidetyt keskustelut loppuivat siihen, että „Nya Pressenin" 
kanssa sovittiin Arb.’in painattamisesta 10 p:in maksua vastaan 
jokaisesta yhdistyksen tilaamasta kpleesta. Yhdistyksen lunasta
mien kpleiden luku on ollut 40, joten tästä menevä kustannus 
on noussut, 204 mkaan; suomalaisen painoksen 100 kpl. on 
saatu ilmaiseksi painetuksi, jotavastoin suomennokset sitä var
ten ovat tänäkin vuonna vaatineet melkoisia summia.

Näitä rahoja saattaa kumminkin pitää hyvin käytettyinä 
kun ajattelee että lehti on levinnyt 10,000 kpleen suuruisessa 
painoksessa ja siten tuntuvasti vaikuttanut työväeniikkeen suun
taan koko maassa.

Lehden jakamista on samoin kuin ennenkin ilman palkki
ota hoitanut rouva Hanna Tukiainen. Kirjapainotaituri J. 
A. Snell on tänäkin vuonna, niin paljon kuin hänen aikansa 
on myöten antanut, edelleenkin varsinaisena aputoimittajana palk
kiotta auttanut suomennoksilla ruotsinkielestä. Viimemainittua 
työtä on lisäksi usea eri henkilö toimittanut maksua vastaan.

Itse toimituksessa, jonka kaikki jäsenet ovat ilman min
käänlaista palkkaa, on työ ollut niin jaettuna, että tehtailija V. 
v. Wright vieläkin on ollut vastaavana toimittajana ja kir
joittanut melkein kaikki lehden alkuperäiset kirjoitukset ja uu
tiset, faktori S. Ahlstedt seurannut kotimaisen sanomaleh
distön kaikkia työväkeä koskevia lausuntoja ja hoitanut toi
mituksen koko teknillistä osaa, sekä faktori V. Pettersson 
toimittanut ulkomaan osastoa.

Tiedon-antoja lehden lukijakunnalta on yhä useammin al
kanut tulla ja toivottavasti olot tässä suhteessa vielä enemmän 
kehittyvät, varsinkin siihen suuntaan, että Työväenyhdistykset 
maaseuduilla antavat jonkun jäsenensä toimeksi lähettää tietoja 
yhdistyksien toiminnasta Työm.—Arb.’ille ja senkautta maamme 
työväestölle, joka on mitä tärkein asia.

Työm,—Arb.’in ohjelma on pysynyt muuttamatta samallai- 
sena kuin siitä kerrotaan 1886 vuod. vuosikertomuksen 30:llä 
sivulla.

Todellisella kiitollisuudella täytyy tunnustaa, ettei Nya 
Pressen eikä U. Suometar koskaan ole tehneet vähintäkään yri
tystä sekaantua Työm.—Arb.’in toimituksen asioihin. Mikä
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arvo tällä on, näkyy vastaavan toimittajan viime vuonna lausu
neista sanoista:

„Että lehtemme kaltainen työväen lehti täyttäisi tarkoi
tuksensa, tulee sen ohjelmansa rajain sisällä voida kansan ja 
hallituksen edessä vilpittömästi ja pelvotta puolustaa työväen 
mielipiteitä, minkäänlaisista sivuvaikuttimista huolimatta. Mitä 
»Työmies—Arbetaren” lehteen tulee, on aina niin ollut laita, 
sillä olen pitänyt lehden itsenäisyyden säilyttämistä toimituksen 
kunniavelvollisuutena työmiehiä kohtaan?1

Työväen sairas-, tapaturma- ja vanhuudenvakuutus. Työväen- 
vakuutuskysymys, jolle yhdistys, kuten 1886 (siv. 74) ja 1887 
(siv. 46) vuosikertomuksista näkyy, on omannut suurta huomiota 
ja joka on antanut sille aihetta erityisten ehdotusten valmista
miseen tämän vakuutuksen järjestämiseksi, on 1888 vuoden ku
luessa edistynyt suuren askeleen, kun nimittäin säädyt, sanoma- 
lehdentoimittaja V. Löfgrén’in, tirehtori H7. Eneberg’in, leh
tori K. J. Högman'in ja insinöri O. Bergbom'in Porvarissää- 
dyssä tekemän, huolellisesti valmistetun anomusesityksen joh
dosta talousvaliokunnan ilman erimielisyyttä antaman ehdotuksen 
mukaan päättivät tehdä esityksen asiassa. Talousvaliokunta oli 
ehdottanut:

että Säädyt H. K. Mdtansa anoisivat ko
mitean asettamista, joka saisi toimekseen, han
kittuaan tarpeelliset taloudelliset tiedot, tutkia 
jos ja millä tavoin sekä kuinka lavea valtion 
määräämä ja suojelema työväenvakuutus saatai
siin toimeen maassamme, sekä että H. K. M:tinsa 
antaisi, missä se katsottaisiin mahdolliseksi, val
mistaa ja säädyille esittää lakiehdotuksen työväen 
sairas-, tapaturma- ja vanhuudenvakuutuksesta.

Säätyjen päätös tämän anomuksen hyväksymisestä oli yksi
mielinen.

Koska työmiehet, syistä jotka Työv.-yhdistys laveasti ja 
vakuuttavalla tavalla on esiintuonut, ovat hyljänneet sen perustuk-
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sen jonka mukaan 1883—84 vuoden työväenkomitean antama 
ehdotus työnantajain vastuunalaisuudesta ruumiinvahingosta joka 
kohtaa hänen työmiehiään, on valmistettu, ja koskei viimeisillä 
valtiopäivillä yksikään ääni kohonnut tämän ulkomaalla saatujen 
kokemuksien kokonaan kelvottomaksi tuomitseman järjestelmän 
puolustukseksi, vaan säädyt päinvastoin hyväksymällä Löfgrénin 
anomus-esityksen näyttävät tahtoneen, jos ei juuri vastustaa si- 
vilioikeudellista vastuunalaisuutta, niin ainakin että yleisesti-oi- 
keudellinen työväenvakuutus tulisi olla ensimmäinen askel py
rinnöissä työväen vakuuttamiseksi tapa'urmakohtauksien varalle 
ja koska laajaperäisiä alkutöitä tarvitaan työväenvakuutuksen 
aikaansaamiseksi, niin saattaa toivoa että hallitus piankin ryh
tyy säätyjen pyytämiin toimenpiteisin.

Koska yllämainitussa mietinnössä huomautetaan työväen 
edustamisen tarpeellisuutta komiteassa, tulee, varmaankin tämä
kin Tai.-valiokunnan huomauttama työväen toivomusten mukai
nen puoli asiasta tyydyttävästi päättymään. Työväen edusta
jaksi komiteassa on ehdotettu kirjapainotaituri J. Pehkonen 
(katso Työm.— Arb. 1888 n:o 51).

Mitä erityisesti tulee sairasvakuutukseen, jonka pikaista 
aikaansaamista h. ylh. kenralikuvernöri Heiden lämpimästi har
rastaa, on tehtailija V. v. Wright h. ylh. pyynnöstä Tammik. 26 
p:nä 1888 hänelle antanut yhteenvedon hallituksen antaman toi
men mukaan valmistamastansa esityksestä (katso Työm.—Arb. 
1888 n:ot 8 ja 10) työväenvakuutuksesta Saksassa ja siinä yh
distänyt mielipiteensä seuraaviin pääkohtiin:

1) Vakuutus/ja&o,» oikeuden myöntävät nykyään kaikki, 
erittäinkin työntekijät, niin ett’en minä koko Saksassa tavannut 
yhtään henkilöä, joka olisi ollut sitä vastaan. Syynä tähän on, 
että kokemuksen pidetään näyttäneenä ettei vaikuttavaa sairas
vakuutusta saada toimeen muuten kuin pakolla.

2) Tyytymättömyyttä vakuutusmaksujen suorittamisessa on 
verraten harvoin ilmaantunut, sillä vakuuttamisen hyöty on niin 
silmiin pistävä ja maksu niin huokea ettei työpalkan vähenemistä, 
kun vakuutusmaksu siitä on otettuna, tuskin huomatakaan.
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3) Kysymykset:
a) virkakuntien oikeudesta sekaantua kassojen asioihin,
b) ylhäisempien ja alhaisempien virkakuntien eri tavalla 

käsittämästä vallasta tässä kohden,
c) josko vapaaehtoisien tahi pakollisien kassojen, joiden 

välillä kihas ja kiihoittava taistelu on syntynyt, lukuisat vasta- 
puoluelaiset työntekijät kun puolustavat vapaaehtoisia kassoja ja 
menestyksellä ovat varustautuneet niiden suojaan, jota vastoin 
hallitusvoima innokkaasti suojelee pakollisia kassoja, tulisi saada 
suurempi vaikutusvoima,

d) kumpiko on pidettävä parempana, antaa valtion tai 
seurakuntien näitä asioita hoitaa,

e) josko työnantajain apua, jonka nojassa he saavat työn
tekijöille nykyisiin oloihin katsoen vastahakoisen oikeuden se
kaantumaan kassan asioihin, enään suvaittaisiin,

f) mitenkä suuri määrä osaksi hyvin tärkeitä kassojen si
pulisia asioita koskevia osakysymyksiä, joista kokemukset eivät 
vielä ole vakaantuneet, parhaiten järjestettäisiin,

antavat sitä vastoin syytä moninaisiin riitoihin, joiden 
syitä kaikki puolueet toivovat poistetuiksi, mutta eri keinoilla, 
jotka etupäässä riippuvat siitä josko puolue tarkoittaa työnteki
jäin, työnantajain, seurakuntien tai hallituksen vaikutusvoiman 
enentämistä.

4) Kun siis tärkeitä muutoksia on odotettavana, lausuttiin 
yleensä se mielipide että muissa maissa, erittäinkin Suomessa 
jossa sairaskassatoimi, joka on sairasvakuutuksen luonnollisin 
peruste, vielä on erittäin alhaisella kannalla, tehdään viisaimmin 
jos annetaan vakuutustoimen enemmän vakaantua Saksassa, en
nenkuin ruvetaan sen nojalla panemaan toimeen pakollista sai
rasvakuutusta. Se olisi kalliisti ostettu kokemus, jonka muuta
man vuoden kuluttua voisi saada ilmaiseksi.

5) Sekä sen tiedon johdosta jonka minä tutkiessani sai- 
rasvakuutustointa Saksassa olen saanut sairaskassakysymyksestä 
yleensä, että sen ohjeella, mitä tiedän asian edistymisestä Skan
dinaviassa ja meillä, kuin myöskin niiden mielipiteiden nojalla 
joita asiaa lähimmin harrastavaiset, nimittäin meidän työntekijät, 
selvästi ja vakaasti ovat julkisuudessa lausuneet, luulen minä



78

että ensimmäinen toimenpide johonka maamme hallitus tämän 
asian johdosta voisi ja, jota pikemmin sitä parempi, saattaisikin 
ryhtyä, olisi

panna toimeen tarkka tilastollinen tutkimus nykyään Suo
messa toimivien sairaskassojen tilasta.

Keis. senatin kauppa- ja teollisuusosasto on Syysk. 19 
p:nä 1888 kaikille maamme kuvernöreille lähettänyt kirjoituksen 
(katso Työm.—Arb. 1888 n:o 39 ja 42), jossa heitä käsketään 
hankkimaan tietoja kassojen ijästä ja tarkoituksesta sekä perus
teet niihin osalliseksi pääsemiseen ynnä josko nämä kassat ovat 
perustetut tehtaitten omistajain lahjoituksilla tahi jos ja kuinka 
suuressa määrässä tehtaitten työnkijät antavat näihin apua, josta 
kassojen säännöt joko painettuna tahi kopioittuna antaisivat täy
dellisimmin tietoa, sekä kassojen tuloista ja menoista vuosina 
1886 ja 1887 ja säästöstä 1887 vuod. lopussa.

Muutamat kuvernörit ovat kaiketi jo vastanneet kiertokir- 
jeesen, jota paha kyllä ei seurannut minkäänlainen tilastollinen 
tauluohje, mutta pääkaupungissa ei siitä vielä ole mitään kuu
lunut.

Työväenyhdistyksen yleisessä kokouksessa Syysk. 3 p:nä 
(katso Työm.—Arb. 1888 n:o 35) lausui yhd., asiasta pitkän- 
laisesti keskusteltua, yksimielisesti sen mielipiteen

että pakko on oikeutettu ja toivattava teollisuustyön
tekijäin sairasvakuutuksen suhteen.

Työväenyhdistys! — ovintooikeusto. Elokuussa kääntyi kaksi 
työmiestä Työväenyhdistyksen puoleen pyynnöllä että se ratkai
sisi erään heidän ja heidän työnantajansa välillä ilmaantuneen 
riidan. Koska virallisella Käsityö- ja Tehdasyhdistyksellä, lisä
tyissä valtuutetuissaan, ou juuri tällaisten asiain käsittelyä var
ten nimen-omaan asetettu valtuuskunta, kehoitettiin näitä tyyty
mättömiä työmiehiä kääntymään mainitun yhdistyksen puoleen.

Työväensuojeluslain laatiminen, josta yhdistys, kuten 1887 
vuoden vuosikertomuksessa siv. 2—4] kerrotaan, Keis. senatin 
lainvalmistelukunnalle on antanut perinpohjaisen ehdotuksen, tuli 
viime valtiopäivillä hallituksen esityksen kautta saatetuksi sää
tyjen käsittelyn esineeksi. Hallituksen esityksen, jota valmistet-



79

taissa muutamia Työv.-yhdistyksen huomauttamia näkökohtia oli 
Otettu varteen, tutki Talousvaliokunta tarkasti ja hyväksyivät Sää
dyt sen vilkkaitten neuvottelujen jälkeen muutamilla valiokunnan 
ehdoittarailla osaksi jotenkin tärkeillä muutoksilla. Se odottaa 
nyt hallituksen vahvistusta.

Kertomus odotetun lain synnystä ynnä sen tuleva sisältö 
löytyy Työm.—Arb.:ssa 1888 n:ot 20 — 34.

Työpalkat, työaika y. m-, katso Tilastokomitean kertomus.
Ulkomaisten yhdistysten kanssa yhteydessä. Suurimpain työ

väenyhdistyksien ja muitten työväensivistyksen kohottamiseksi 
työskenteleväin yhteystöjen kanssa Tukkholmassa, Geflessä, 
Norrköpingissä, Malmössä, Göteporissa, Kristianiassa ja Köpen- 
haminassa on yhdistys tänäkin vuonna vaihtanut julkaisuja.

Uunintekijäin ammattiyhdistyksen säännöt on yhdistys vahvis
tanut, mutta se ei ehtinyt v. 1888 alkaa toimintaansa.

Vapaa pääsy museoihin ja kokoelmiin. Tämän aikaansaami
sesta jonakin päivänä viikossa teki Konsuli G. Sundman ehdo
tuksen ja tuleej kirjoitus asiassa lähetettäväksi) yliopistolle, yli
oppilaskunnalle ja taideyhdistykselle.

Yleinen ravinto-yhdistys. Lakit. kand. O. E. Stenroth’in 
työväen-yhdistyksen opetuskomitean toimesta pitämät luennot 
ravinto-yhdistyksistä herättivät Borgström’in tupakkatehtaan työ
väestössä ajatuksen täällä perustaa ravinto-yhdistys englanti
laisen mallin mukaan. Vahvistusta yhdistyksen säännöille on jo 
haettu.

Yhdistyksen huoneisto. Kesäk. 1 p:nä muutti yhdistys uu
teen 2,000 m:kaa vuodessa maksavaan huoneistoonsa Kaivoka
dun varrella n:o 12, johon kuuluu 2 salia, 4 muuta huonetta, 
suuri tampuuri ja keittiö. Huoneiston ikkunat ovat Henrikin
kadun esplanadiin päiu. Muuton toimittivat yhdistyksen sekä 
mies- että naispuoliset jäsenet itse eräänä lauantai-iltana, käyt
tämättä huonekaluvaunuja tahi muita kuletusneuvoja ja saatet
tiin se loppuun 3:ssa tunnissa, vaikka muutettavia kaluja oli pal
jon ja osaksi hyvinkin raskaita.

Huoneistosta yleensä pidetään paljon, syystä että se on 
tilavampi entistä ja huoneet soveliasti sijoitetut sekä varsinkin
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kun yhdistyksen naispuoliset jäsenet hankkivat sinne kaikenlai
sia kotihauskuutta lisääviä esineitä.

Yleinen sairas- ja hautausapukassa, jonka yhdistys on pe
rustanut, muutti takaisin Työväeu-yhdistykseen Kesäk. 1 p:nä 
ja on sillä siitä asti vuokratta ollut ylöskantohuoneistonsa sieliä. 
Osakkaiden luku on jotensakin paljon lisääntynyt ja näyttää 
kassalle koittavan valoisampi tulevaisuus.

Yhteisiä tahi erityisiä sairaskassoja. Tästä yhdistyksessä 
paljon keskustellusta asiästa kirjoittaa Työm. —Arb. 27/10:nä:

Sairaskassa-vimmaksi voipi sanoa vereksintä oiretta mei
käläisessä työväenliikkeessä. „Mutta onhan se hyvin ilaliutta- 
vaa“, sanoo lukija varmuudella, ,,että työväki pyrkii päästäksensä 
sairaskassojen osallisuuteen1’. On kyllä, ei siinä mitään epäiltävää, 
mutta sen pahempi kun kassojen osallisuuteen pääsy ci näytä 
olevankaan pääasiana, vaan se näyttää olevan uusien kassojen 
perustamisessa, joka on. niinkuin jo aikaisemmin olemme huo
mauttaneet, mitä suurinta järjettömyyttä, koska sairaskassojen 
pätevyys tehoisasti auttaa jäseniänsä, kokonansa rippuu siitä 
että kassoissa on paljon jäseniä, mutta se taas ei käy päinsä 
jos perustetaan koko joukko pieniä kassoja, jotenka kaikki jää
vät viettämään riutuvaa elämää.

Meidät on saattanut tämän vakaisen muistutuksen tekoon 
lähinnä se, että nyt hiljattain vastaperustettu maalari-ammattiyh
distys näyttää tuumailevan hankkia oman sairaskassan. Aiko
muksemme on siis pyytää tätäkin yhdistystä, että se mieluum
min koettelee saada jäseniänsä pyrkimään jo ennaltaan olemassa 
olevien kassojen osallisuuteen, kuin järjestää uusia, verraten 
heikkovoimaisia, koska vanhat, vankat kassat jo tarjoovat jäse
nillensä parempia etuja kuin uudet, ja jäsenluvun lisääntyessä 
vielä yhä enemmän saattavat vaurastua.

Meidän perinpohjin seikkaperäisesti mietitty ja ulkomaan 
olojen kokemuksesta järkähtämättömänä kumoamaton mielipi
teemme on siis:

uusia kassoja ei ole perustettava kun vanhoja 
löytyy, vaan kokoontukoot työmiehet osallisiksi 
vanhoihin kassoihin ja, missä niin tarpeelliseksi 
nähdään, tehtäköön näihin parannuksia.
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Jälkikatsaus ja loppulausa. Helsingin Tvöväen-yhdistys 
saattaa tyytyväisenä katsoa knluneesen 5:teen olemassaolo-vuo
teensa, sillä yhdistyksen pyrintöjä on tällä ajalla, kuten edellä- 
olevasta kertomuksesta näkyy, ei ainoastaan jatkettu, vaikka 
puute tiedollisista voimista ja taloudellisesta kannatuksesta 
onkin vaikuttanut ehkäisevästi, vaan voitu vielä ulottaa uusilla
kin aloilla, joille ryhtyminen näyttää tuottavan hyviä hedelmiä 
työväen-asialle.

Muutamien eri ammattien työmiehet ovat ammattiosastoina 
liittäytyneet tvöväen-yhdistykseen ja useampia sellaisia yhteystöjä 
saattaa odottaa.

Yhdistyksen jäsenten luku on viimekuluneena vuonna nous
sut 397:ä 447:ään.

Yhdistyksen ja sen sanomalehden Työmies—Arbetarenin puo
lustamat mielipiteet ovat alkaneet voittaa alaa. Työmiehet ru
peavat heräämään ja asiainsa edistämiseksi liittäytymään yhteys
töiksi, jotka, varsinkin jos yhteistyö näitten välillä saadaan toi
meen, tulevat voimakkaiksi vaikuttimiksi työmiesten henkisessä 
ja aineellisessa edistyksessä. lyönantajat näkyvät yleensä jo
tenkin paljon rupeavaa myöntymään työntekijäin oikeutettuihin 
vaatimuksiin muutoksista ja yleinen mielipide alkaa myöskin yhä 
enemmän vaatia toimenpiteitä työntekijäin eri harrastusta edis
tämiseksi. Säätyedustuksen ja hallituksen päättämät ja aloitta
mat toimet antavat tässä suhteessa syytä hyviin toiveisin tule
vaisuudessa.

Mutta, elleivät työmiehet yleisesti tule huomaamaan että 
he itse etupäässä voivat ja että heidän pitää toimiman asemansa 
parantamiseksi, saavat he vielä kauan odottaa työmiehille ja 
koko maallemme tärkeitä parannuksia.

Älköön siis kukaan pysykö välinpitämättömänä, vaan yhä 
useampi liittyköön niihin, jotka yksimielisesti työskentelevät 
työntekijäin hyväksi.

Helsinki, Maalisk. 1 p. 1889.

Toimeksi saanut:

Aug. Lundqvist. J. A. Snell.
6



Tilientarkastuskertomus vuodelta 1888.
Toimitetun Helsingin Työväenyhdistyksen tilen tarkastuk

sen jälkeen olemme me huomanneet yhdistyksen aseman Joulu
kuun 31 p:nä 1888 sellaiseksi kun kirjat ja allaoleva taulu 
asoittaa.

Omaisuutta:

Kalusto,...................................................................... ffinf. 1,888: 75
Kirjasto......................................................................... „ 4,000: —
Obligationeja................................................................... „ 2,916: —
Käteistä rahaa kassassa........................... . ■ 364: 17

9,168: 92

Velkoja:

Yleinen rahasto.......................................................5^ 7,002: 90
Luento- „....................................................... „ 1,702: 27
Rahasto tilaisuuden hankkimiseksi köyhille kou-

lulapsille kesällä maalla oleskelemaan . „ 137: 30
J. Th. Lagerbohmin rahasto köyhien koululas

ten vaatettamiseksi....................................... „ 62: 73
Alkeisoppijaksorahasto...................... ..... . . „ 263: 72

9,168: 92

Tulot ja menot kuluneena vuonna tekivät kirjojen mukaan:
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Tuloja:

Säästö v:lta 1887 ....................................... . SjgjC 6,644: 07
Korkoja............................................................ 38: 68
Kunkausmaksnja............................................ 2,006: 10
Sisäänkirjoismaksuja...................................... 245: —
Ilmoitus- „ ....................................... 168: 50
Lahjoituksia}:

Anniskelu-osakeyhtiön...................... 1,000: —
Vähittäimyynti- „ ...................... • 11 1,000; _
Käsityö-osaston................................. 800: —

Ravintoloitsijan vuokra................................. 75: — 
Mnf. 11,971: 35

Menoja:

Rahastonhoitojan palkkio........................... 500: —
Kirjasto............................................................ 341: 07
Lukusali............................................................ 343: 53
Sanomalehti Työmies-Arbetaren .... • 11 598: 80 

1,910: —
Kaikenlaisia kulunkeja................................. L226: 55
Kalustosta poiskirjoitetaan............................ 48: 50
Säästö v:ksi 1889 ....................................... 7,002: 90

$nf 11,971: 35

Seuraavain erityisten rahastojen tulot ja menot tekivät.

Loaatorahaslon.

Tuloja:

Säästö v:lta 1887’...................................... . . Sty 3: 42
Taideteollisuusyhdistyksen rahanmääräys . • • 11 200: —
Kaupunginvaltuusmiesten rahanmääräys v:lle

1887 ................................................. 1,500: —
Siirto 1,703: 42
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Siirto 1,703: 42
Kapunginvaltuusmiesten rahanmääräys v:lle 1888 1,500: —
Anniskeluosakeyhtiön v:lle 1888 ...................... „ 400: —
Kuulijain maksuja........................................................  397: 45

4,000: 87

Menoja:

Luennonpitäjäin palkkio.......................................1.880: —
Painattamiskustannuksia, kaasu, vahtimestarit

y. m.................................................................„ 438: 60
Säästö v:ksi 1889................................ ..... . . „ 1,702: 27

4,000: 87

Rahasto tilaisuuden valmistamiseksi köyhille koululapsille kesällä 
maalla oleskelemaan.

Tuloja:

Säästö v:lta 1887 ..................................................„ 132: 02
Korkoja.................................................................. „ 5: 28

137: 30

Menoja:

Säästö v:ksi 1889 .................................................. 137: 30

J. Th. Laiirbohmin rahasto köjhäin koululasten vaatettamiseksi.
Tuloja:

Säästö v:lta 1887 ................................................. ifaf 60: 32
Korkoja............................................................ . „____ 2: 41

~5V 62: 73

Menoja;

Säästö v:ksi 1889 ................................................. 62: 73
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AlKaisoppijakso-rahasto-
Tuloja:

Vähittäinmyynti-osakeyhtiön rahanmääräys . . 1,000: —
Työväen-yhdistyksen............................................ „ 100: —
Sisääntulomaksuja ja kirjoitettuja apuja ... „ 460: —

1,560: —
Menoja:

Opettajapalkkioita........................... &nf. 1,099: —
Lakkia, kyniä, kaasu y. m.................................... „ 197: 28
Säästö v:ksi 1889 ................................................. ......... 263: 72

itmfi 1,560: —

Ylläolevan mukaan ovat yhdistyksen varat lisääntyneet 
'Amkasta 6.644: 67 Sunkaan 7,002: 90 eli Smkalla 358: 83, 
mutta kun eräässä todisteessa löytyy Smkan 100: — suuruinen 
yhteenlaskuvirhe yhdistyksen hyväksi, ja kun rahastonhoitaja 
epähuomiossa on Elokuun 4 p:nä kirjoittanut yhdistykselle kaksi 
ilmoitusmaksua, yhteensä 3: 72, lisääntyy ylläoleva summa 
Smkalla 103: 72 ja tekee siis 462: 55.

Helpompaa tarkastusta mahdolliseksi saattaaksensa uskal
lamme ehdottaa että jäsenkortit tulevaisuudessa painatettaisi^ 
sen muotoisia, että osa niistä jää rahastonhoitajan huostaan suo
ritetun sisäänmaksun todisteeksi. Tämän kautta rahastonhoita
jan työ tosin vähän lisääntyisi, mutta matrikkelin tarkastus tulisi 
sen sijaan paljon helpommaksi.

Mitään muuta muistuttamista meillä ei ole, jonkatähden 
ehdotamme tilinvapautta johtokunnalle ja rahastonhoitajalle.

Helsinki, Helmik. 27 p. 1889.
W. Ekman. Uno Staudinger. O. Lindstedt.

Myöskin olemme tarkastaneet Juhlatoimikunnan tilit, mutta 
emme saata jättää muistutusta tekemättä siitä vähemmän tyydyt
tävästä tavasta, jolla niitä on pidetty, mikä tekee niiden huolel
lisen tarkastuksen vaikeaksi, mahdottomaksin, niin lyhyellä aikaa 
kuin meillä on ollut käytettävänä.

Pöytäkirjoja ja osa todisteita puuttuu kokonaan, ja osa 
taas puuttuu erityisluetteloa ja suureksi osaksi ovat ilman kenen
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kään juhlatoimikunnan jäsenen hyväksymistä. N. k. tarkastus- 
kirja ei mahda olla oikea, koska kassakirjassa on ylösotettu 
joukko määriä, joita ei löydy tarkastuskirjassa, joka tekee ettei 
erityiset huvitilaisuudet aina ole tuottaneet sitä voittoa tahi tap
piota jonka tarkastuskirja, sen nykyisessä muodossa, osoittaa. 
Kuinka paljon tuloja on ollut myydyistä peliteistä, ei käy tar
kastaminen, kun myymättä jääneitä ei ole talletettu.

Ehdotamme että Juhlatoimikunnan kirjanpito tulevaisuu
dessa järjestetään siten, että

1) Kassakirjaan merkitään kunkin juhlatilaisuuden eri tulo ja 
menosuhdat, eikä niinkuin nyt ainoastaan eroitus tulojen ja me
nojen välillä;

2) Kassakirjasta ovat kaikki kohdat merkittävät tarkas
tuskirjaan, jaettuna kukin eri juhlatilaisuuksien tilille, jonka 
ohessa eri tilille kirjoitetaan yleiset, jakamattomat kulungit niin
kuin laulunjohtajan palkka, nuotit y. m.

3) Tarkastuskirjaan merkitään kuinka monta pilettiä on pai
natettu sekä kuinka paljon näitä on myyty. Jälelle jäävät pi- 
letit säilytetään todisteina;

4) Kaikki rätingit ovat joko juhlatoimikunnan puheenjoh
tajan tahi jonkun jäsenen hyväksyttävät;

5) Todistus myydyistä pileteistä on kunkin myyjän an
nettava ;

6) Kalustoluettelo juhlatoimikunnan varoilla ostetuista tarve- 
aineista, teaterinäytäntöä y. m. varten, on laitettava;

7) Kassakirja päätettävä joka kuukaudelta, tarkastuskirja 
niinkuin nytkin joka huvin jälkeen.

Ennenkuin tilit on' oikeaan kuntoon laitetut, emme saata 
kehoittaa myöntämään tilivapautta juhlatoimikunnalle.

Helsinki, Helmik. 27 p. 1889.

W. Ekman. Uno Staudinger.

Ylläoleva juhlatoimikuntaa koskeva tilientarkastuskertomus 
lähetetään täten mainitun toimikunnan selitettäväksi.

Helsinki, Heimik. 27 p. 1889.

V. von Wright.
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Herrain Tilienturkastajaie muistutuksiin saa Juhla- 
toimikunta täten vastata seuraavasti:

I. Mitä pöytäkirjoihin tulee, ei niitä ennen ole vaatineet 
edelliset tilientarkastajat; Mutta Herrain Tilientarkastajain niitä 
kysyttyä käskettiin sihterin ne antamaan asianomaisessa järjes
tyksessä Helmikuun kuluessa 1889.

II. „ettei muutamia todisteita ollenkaan löydy, toiset taas 
on kokonaan ilman erityisluetteloja” j. n. e.

a) sitä vastaan saa Juhlatoimikunta vastata, että kaikki 
tarpeelliset todisteet löytyy. Kuitteja rahavälityksistä, joita kas- 
sörillä ja puheenjohtajalla (etumaksojen ja lainojen tähden) on 
toimikunnan kanssa ollut, ei tosiaan löydy — mutta kun Kassa- ja 
Tarkastuskirjat on tarkastanut 3 henkilöä (Herrat H. Schneidler, 
W. Lagerberg ja V. Westerlund) ja jokainen kohta tarkastettu 
(asia, jonka Herrain Tiiientarkastajainkin olisi pitänyt huomata 
useain samain Herrain allekirjoituksista ja muistutuksista kirjoissa) 
— pitäisi saman henkilön itselleen antamat kuitit olevan tarpeet
tomia. Saman) asian on puheenjohtaja ilmoittanut Herroille Ti- 
lientarkastajoille ja annetaan täten kassörille ennen mainittujen 
herrain antama todistus;

b) Mitä taas tulee muutamien laskujen erittäisluetteloon, 
saa Juhlatoimikunta antaa tiedoksi: että se on tapahtunut aino
astaan palkintojen suhteen kansanhuviin, huviretkeen Melkööhön 
ja Teaterinäytännöihin. Silloin on otettu tavaroita avonaisella 
ostolla; mitä ei ole tarvittu, on lähetetty takaisin, muu maksettu. 
Siinä ovat kyllä tarkastusta toimittaneet apunaolevat toimikun
nan jäsenet, palkintojen ylöspanossa ja takaisin lähettämisessä. 
Muihin tarkoituksiin on kassörille myönnetty määrätty summa, 
parin voiton ostamista varten.

III. Tarkastuskirjan todellisuuden suhteen pyytää Juh
latoimikunta Herroja Tilientarkastajoita vähän lähemmin tutki
maan Vastattavaa puolta kassakirjassa — ennenkuin meidät ai
van tuomitsevat. Kun toimikunta on 3/t-vuotta työskennellyt 
tappiolla sekä vaan yhden tahi kahden jäsenen rahanlainojen 
avulla voinut tulla toimeen ja samojen personallisella avulla saa
nut vapaasti velaksi — on helposti ymmärrettävää miksi kassöri 
ei joka päivälle ole voinut merkitä ja jakaa kaikkia laskuja.
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Välttämättömimmät on ensin maksettu — muut saaneet odottaa. 
Erittäin ovat Herrat Tilintarkastajat mnistnttaneet n. k. erityi
sistä tileistä eri juhlille.

Pyydetään ainoastaan tutkimaan muutamia ilmoitus-, paino- 
y. rn. suurempia laskuja ja luulemme Herrain Tilientarkastajain 
pian kyllä tulevan siihen päätökseen, josta jo ennen olemme huo
mauttaneet — ilman kreditiä olisi toimikunnan tänä vuonna ol
lut mahdoton tulla toimeen.

IV. Jokaisesta iltamasta, konsertista tahi muista huveista 
löytyy vahtimestarin liittämä lasku. Puheenjohtaja tahi sih- 
teri on tarkastanut kaikki vapaa- ja myydyt piletit.

V. Mitä tulee Herrain Tilientarkastajain ehdotukseen Juh
latoimikunnan kirjain asianmukaisemmasta järjestämisestä — emme 
tahdo siihen mitään vastata, koska se meidän mielestä on joko 
kuukauskokouksen tahi johtokunnan — ei tilien tarkastajain — 
määrättävä. Ennen sanomamme pitäisi olla kylliksi näyttämään 
kuinka vaikeata toimikunnan on tänä vuonna ollut toisin toimia 
ja niiden, joilla on ollut tällaisten asian kanssa tekemistä, pi
täisi kyllä tietämän kuinka paljon aikaa ja vaivaa menee lasku
jen ja kuittien hankkimiseen, jos ne joka 14 päivä ovat tilintekoa 
vasten toimikunnalle esitettävät — vaikkapa löytyisikin varoja 
laskujen maksamiseen.

Juhlatoimikunta.
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Johan Alfred Snell, kirjapainotaituri * 1812/s60, v. 87, 88.

Sihterit:
August Lundqvist, turkkuri, * 182/n60, v. 86, 87, 88.
Johan Alfred Snell, kirjapainotaituri, * 1812/56O, v. 87, 88.

Järjestysvalii,kanta:
Puheenjohtaja:

Magnus Lindfors, kirjapainotaituri, * 183%47, v. 87, 88.
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Varapuheenjohtaja:
Mathias Lindblad, rakennusmestari, * 1829/542, v. 87, 88. 

Sihteri:
Alexander Helenius, konttoristi, * 182/,56, v. 88.

Muut jäsenet:
Fridolf Numberg, työnjohtaja, * 18l5/#56, v. 87, 88.
Daniel Stenbacka, mallinikkari, * 1817/l244, v. 87, 88. 
Willehad Ekman, konttoristi, * 1818/262, v. 88.
Edvard Nordling, konemestari, * l815/647, v. 88.
Gabriel Keinänen, alatyön,johtaja, * 1815/s52, v. 88.
Hjalmar Hammar, seppä, * 1813/659, v. 88.
Karl Lodman, suutari, * 18s/656, v. 88.
Thimoteus Kytö, turkkurikisälli, * 18ll/857, v, 88.
Otto Walander, vahtimestari, * 18l8/tl49, v. 88.

Jnhtatoimiknnta:
Puheenjohtaja:

Viktor Westerlund, konttorin-esimies, * 1823/35 7. v. 87, 88. 

Varapuheenjohtaja ja kassöri:
Carl Göhle, nuor., konttoristi, * 1816/n62, v. 86, 87, 88. 

Sihteri:
Johan Fredrik WidetBark, kelloseppä, * 183/e56, v. 87, 88. 

Muut jäsenet:
Hilda Johanna Emilia Hazard, kassanhoitajatar, * 1823^,61, 

v. 88.
Alexander Helenius, konttoristi, * l82/#56, v. 88.
Wilhelm Lagerberg, konttoristi, * 1810/„62, v. 86, 88. 
Frithiof Mieritz, arkkitehti, * KI30/863, v. 87, 88.
Amanda Sofia Sandell, kauppa-apulainen, * 182/t38, v. 88.

Laalukööriu toimikunta
Puheenjohtaja:

Carl Otto Nyholm, kirjansitoja, * 1822/t52, v. 88,
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Muut jäsenet:
Hilda Johanna Emilia Hazard, kassanhoitajatar, * 1823/161, 

v. 86, 87, 88.
Johan Alexander Helenius, konttoristi, * 182/s56, v. 87, 88. 
Amanda Sofia Sandell, kauppa-apulainen, * 182/438, v. 85,

87, 88.
Otto Lindstedt, kirjapainotaiton, * 1828/762, v. 88.
Emil Leander, filosofian kandidati, * 18ie/163, v. 88.

Varajäsenet:
Rosengren, latojatar, * 185/,61, v. 88.

Frans Forslund, konttoristi, * l81/170, v. 88.

Lanlunjohtaja:
Emil Leander, filosofian kandidati, * lb18/^, v. 88.

Käsityö-osaston toimikunta.
(Katso siv. 29).

Leipuri-ammattiosaston toimikunta:
^atso siv. 37).

Mekanilliseu ammattiosaston toimikunta:
(Katso siv. 49.)

Suomenk. puhuja- ja keskustoluseuran toimikunta:
(Katso siv. 52).

Opetuskomitea: .
iv. ensi kerta v. 1885.)

Puheenjohtaja:
Ernst Gustaf Paimen, vapaaherra, professori, * l82e/u49, v. 

85, 86, 87, 88.
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Muut jäsenet
Richard Hindström, insinöri, 1823/249, v. 85, 86, 87, 88. 
Petrus Nordmann, fil. tohtori * IS’%58, v. 87, 88.
K. J. Ahlström, alatyönjohtaja, v. 88.
Matti Äyräpäät, lääket. tohtori, 1811/452, v. 87. 88.

..Työmies"—,,Arbetaren''’in toimitus:
Viktor Julius von Wright, tehtailija, * 18s/s56, vastaava toi

mittaja, v. 86.
Viktor Pettersson, faktori, * 1817/349, v. 86.
Robert Ahlstedt, faktori, * 1810/t50, v. 86.

1888 v:n tilien tarkastajat:
Willehad Ekman, konttoristi, * 1818/262, v. 88.
Eno Staudinger, konttoristi, * 1821/1261, v. 88.
Otto Lindstedt, kirjapainotaituri, * 1828/762, v. 88.

Rahastonhoitaja:
Gustaf Alarik Biese, pankinvirkamies, * 1830/758, v. 87.

Kirjastonhoitaja:
Richard Hindström, insinöri, * 1823/249, v. 84, 85, 86, 87, 88.

Paikanvälityst nimistön esimies:
Anders Tukiainen, koneenkäyttäjä, * 18l3/1250, v. 87.

Ravintoloitsija
Anders Tukiainen, koneenkäyttäjä, * 1815/1250, v. 86.



Helsingfors Arbetareförenings medlemmar
den 31 Dicember 1888.

Helsingin Työväen-yhdistyksen. jäsenet
Joulukuun 31 päivänä 1888.

Ständiga medlemmar. — Alituiset jäsenet.

Borgström, L., kommerseråd, kauppa
neuvos. 84. *)

Carlsson, C. H., målarmästare, maalari. 84. 
Chmelewski, P., brukspatron, ruukin-

isäntä, 84.
Heikel, V., lektor, lehtori. 86. 
Hindström, R, mgeniör, insenööri. 84. 
Huber, R ingeniör, insenööri. 84. 
Kullman, H. M., byggmästare, rakennus

mestari. 87.
Landén, A., vågmästare, vaakamestari. 

85.

af Lindfors, J., generalmajor, kenraali
majuri. 84.

Luudblad, K., ingeniör, insenööri. 84. 
Nissinen, J., fabrikant, tehtailija. 84. 
Nyblin, D., fotograf, valokuvaaja. 85. 
Salin, N., arkitekt, arkitehti. 84. 
Schauman, A., magister, maisteri. 84. 
Sinebrychoff, Anna, kommersserådinna,

kauppaneuvoksen leski. 84. 
Sinebrychoff N., handlande, kauppias. 84. 
Sinebrychoff, P., handlande, kauppias. 84. 
Stude, Th., handlande, kauppias. 84.

Årsmedlemmar:

Aalto, E., sadelmakare, satulamaakari. 88. 
Adamsson, G., faltväbel, vääpeli. 88. 
Ahlfors, Hilma, fröken, neiti. 86. 
Ahlgren, J., handlande, kauppias. 88. 
Ahlgren, V., vaktmästare, vahtimestari.

88.

— Vuosijäsenet:

Ahlstedt, R., faktor, kirjapainonhoitaja 
85.

Ahlstedt, Hilda, fru, rouva. 85. 
Ahlström, A. 86.
Ahlström, K. J., byggmästare, rakennus

mestari. 86.

*) Siffran anger året då medlemmen blifvit inskrifven i föreningen. 
Numero osoittaa vuotta, jolloin jäsen on kirjoitettu yhdistykseen.
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Ahlström, B, J„ fru, rouva. 86.
Amann, G., perukmakare, parturi. 84. 
Andersson, K. M., handelsbiträde, kauppa-

apulainen 88.
Andersson, K. M., bagargesäll, leipurin- 

kisälli. 83.
Andstén, M. F., handelsbiträde, kauppa- 

apulainen. 63.
Andstén, O., fabrikant, tehtailija. 84. 
Andstén, R, byggmästare, rakennus

mestari. 84.
Assver, F portier, ovenvartija. 85 
Avellan, S. K., skomakare, suutari. 84. 
Avellan, Mathilda, fru, rouva. 84. 
Barck, A. A., bleckslagare, läkkiseppä.

85.
Bengtström, H. J., instrumentmakare, 

soittimen tekijä. 84.
Berger, J., faktor, kirjapainonhoitaja. 84. 
Bergh, Adele, fröken, neiti. 87.
Bergh, G., telefonmekaniker, koneniekka.

86.
Berglund, C. G., kassör, rahavartija. 86. 
Berglöf, Karolina, fröken, neiti. 84. 
Bergman, K. V, stenhuggare, kiven-

hakkaaja ö4.
Bergström, W., snickare, puuseppä. 88. 
Biese, E., magister, maisteri 88.
Biese, A., bankbokhållare, pankinkirjan-

pitäjä 84.
Biese, Hulda, fru, rouva. 86.
Björkell, A. E., handlande, kauppias. ö8 
Blomqvist, G., restauratör, ravintolan-

pitäjä. 84.
Blomqvist, M., fröken, neiti. 84. 
Blomqvist, M, maskinist, koneenhoi

taja. 84.
Blomqvist, C., fru, rouva. 87.
Braesch, A., kontorist, konttoristi. 87. 
Brander, F., typograf, latoja. 88. 
Brandstatb, W., litograf, kivipiirtäjä. 84. 
Brondin, K. M., bagarmästare, leipuri.

84
Carlsson, Olga, fru, rouva. 87. 
Cederqvist, A., fru, rouva. 87.
Drake, F., filare, viilaaja. 88.
Drake, K, handelsbiträde, kauppa-apu-

lainen. 88.
Ehlert, A., verkmästare, työnjohtaja. 84. 
Ek, P. J., filare, viilaaja. 88.
EkDerg, F., kontorist, konttoristi. 85. 
Ekberg, F. E., bagarmästare, leipuri. 84 
Ekberg. W., kontorist, konttoristi. 85. 
Eklund, J. A., påslagare, päällelyöjä. 88. 
Eklund, W., kassör, rahavartija. 84.

Ekman, F , kontorist, konttoristi. 84. 
Ekman, Ida, fröken, neiti. 88.
Ekman, J., smed, seppä. 88.
Ekman, K, hattmakare, hatuntekijä. 88. 
Ekman, W., kontorist, konttoristi. 86. 
Ekqvist, K. E., skräddare, räätäli. 88. 
Eliasson, E., handelsbiträde, kauppa-

apulainen. 88
Emanuelsson, K. F., bagare, leipuri. 88. 
Enfors, E, fröken, neiti. 87.
Engström, A., litograf, kivipiirtäjä. 84. 
Engström, J., kontorist, konttoristi. 85. 
Engström J. E., pianofabrikant, pianon-

tekijä. 84.
Eriksson, Amanda, fotografbiträde, valo- 

kuvaajanapulainen. 87.
Fagerroos, Hj., guldsmed, kultaseppä. 

84.
Falck, V. vicehäradshöfding, varatuo

mari. 84.
Falenius, G., eldare, lämmittäjä. 87. 
Favorin, E. A., bokbindarmästare, kir

jansitoja. 84.
Flytström, J. A, slagtare, teurastaja. 84. 
Fogde, J., ingeniör, insenööri. 84.
Forss, H., gravör, piirtäjä. 88.
Forss, J., guldsmed, kultaseppä. 88. 
Forss, K. G., bokbindare, kirjansitoja.

88.
Forsberg, Bertha, fröken, neiti. 88. 
Forslund, F. F., kontorist, konttoristi. 86. 
Forstén, K. V., kontorselev, konttorin-

oppilas. 88.
Forsström, F., restauratör, ravintolan- 

pitäjä. 84.
Freudenthal, Edla, fru, rouva. 84. 
Fröberg, A. F., smed, seppä. 85. 
Fröberg, L. P., plåtslagare, levyseppä.

84.
Gadd, M., lektor, lehtori. 84.
Glad, Aina, arbeterska, työntekijätar. 

84, 87.
Granholm, A. A., bagargesäll, leipurin- 

kisälli. 88.
Gripenberg, S., öfverdirektör, ylitireh- 

tööri. 84.
Gröndahl, E., handelsbiträde, kauppa- 

apulainen. 88.
Grönlund, B., student, ylioppilas. 84. 
Grönlund, H., slagtare, teurastaja. 88. 
Grönlund, K. A., slagtare, teurastaja. 84. 
Grönlund, O„ gravör, piirtäjä. 88. 
Grönlund, W., urmakare, kelloseppä. 84. 
Grönlund, Olga, fru, rouva. 84. 
Gustafsson, Anna, fru, rouva. 88.
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Gustafsson, H, J., verkmästare, työnjoh
taja. 88.

Gustafsson, J . kassör, rahavartija. 84. 
Gustafsson, G., gårdsegare, talonisäntä.

88.
Gustafsson, K., fru, rouva. 8-.
Göhle, G, kontorist, konttoristi. 84. 
Göös, K., lektor, lehtori. 84.
Hagelberg, handlande, kauppias. 88. 
Hahl, G., kontorist, konttoristi. 86. 
Hallén, Fanny, fröken, neiti. 86.
Hallén, J, stentryckare, kivipainaja. 87. 
Halonen, D.. faktor, kirjapainonhoitaja

88
Halonen, O., fru, rouva. 88.
Hammar, K. J., smed, seppä. 87. 
Hansson, M., plåtslagare, levyseppä. c8 
Hasselberg, K. A., handlande, kauppias.

87.
Hausen, C., ingeniör, insenööri. 85. 
Hazard, H., fröken, neiti. 84.
Heikel, E., byggmästare, rakennusmes

tari. 84.
Heikel, I., fil. doktor, fil tohtori. 88. 
Heimberger, R., fabrikant, tehtailija. 84. 
Helén, G., maskinist, koneenhoitaja. 88. 
Helén, M. S„ fru, rouva. 88.
Helenius, A., kontorist, konttoristi. 87. 
Helin, Anna, fröken, neiti. 88.
Helin, K. V., repslagare, köydenpunoja. 88. 
Hellberg, J. W., typograf, kirjanpai

naja. 83.
Hellman, Emilia, fröken, neiti. 88. 
Hellstén, K. G., typograf, kirjanpainaja.

88.
Henriksson, H., källarmästare, kellarin 

pitäjä. 84.
Hindström, Adéle, fru, rouvs. 86.
Hjelt, A. J., fil. doktor, fil. tohtori. 88. 
Hi ort af Ornäs, C. G., arkitekt, arki-

tehti. 84.
Hoffrén, H. W., skräddare, räätäli. 86. 
Holm, J. E.. skräddargesäll, räätäli. 88. 
Holm, O., handelsbiträde, kauppa-apu-

lainen. 88.
Holmberg, E., mekanisk arbetare, kone- 

tehtaantyömies. 88.
Holmberg, M., fil. kandidat. 88. 
Holmberg, V.,' bleckslagare, läkkiseppä.

85.
Holmqvist, H. E., bagare, leipuri. 88. 
Holmqvist, R., handlande, kauppias. 88. 
Holmström, C., målare, maalari. 84. 
Holmström, G. A., verkmästare, työn

johtaja. 87.

Holmström, O. W., kontorist, kontto
risti. 88.

Holmström, Ida, fröken, neiti. 87. 
Horst, Ch. H. D., handskmakare, han-

sikkamaakari. 84.
Horst, Lydia, fru, rouva. 84.
Hyvärinen, K., handlande, kauppias. 84. 
Högdahl, J., byggmästare, rakennus-

mestare. 84.
Höijer, E., smed, seppä. 88.
Höijer, Th., arkitekt, arkitekti. 84. 
Höilund, J.. rottingsarbetare, rottinki-

työmies. 84.
Ikonen, J., student, ylioppilas. 88. 
Illman, V A., bagare, leipuri. 88. 
Ingberg, K., rörarbetare, putkenlaskija.

88.
Itkonen, A., pannmakare, pannuseppä. 84. 
Jakobsson, Ch., kapten, kapteini. 85. 
Jansson, Anna, fröken, neiti. 84. 
Jansson, J., bagargesäll, leipurinkisälli.

88.
Jansson, Mathilda, fröken, neiti. 88. 
Jansson, G., byggmästare, rakennusmes

tari. 84.
Jansson, R., fru, rouva. 84.
Jefremoff, J., byggmästare, rakennus- 

mestare. 86.
Johansson, Ida, fotografbiträde, valo- 

kuvaajan-apulainen. 86.
Johansson, O., kontorist, konttoristi. 86. 
Johansson, Selma, fröken, neiti. 88. 
Johansson, W. E., maskinist, koneen

hoitaja. 88.
Johnsson, S., byggmästare, rakennus

mestari. 88.
Johnsson, M., fru, rouva. 88.
Judén, A., fröken, neiti. 88.
Jukurainen, J., vaktmästare, vahtimes

tari. 88.
Jurjeff, P., typopraf, latoja. 88. 
Järvenpää, A., linjerare, viivottaja. 84. 
Kaartinen, Olga, handelsbiträde, kauppa-

apulainen. 86.
Kalén, J. P., byggmästare, rakennus

mestari. 88.
Kalén, Aina, fru, rouva. 88.
Kamppi, J., gjutare, valuri. 88. 
Karlberg, J., smed, seppä. 88.
Karlsson, C. H. 88.
Karlsson, K., skräddare, räätäli. 88. 
Karlsson, M., fru, rouva. 88.
Karlsson, O., typografi latoja. 86, 88. 
Keinänen, G., qvartersman, työnjohtaja.

84.
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Kekäläinen, A., typograf, latoja. 88. 
Kilpinen, A., rörarbetare, putkenlaskija.

88.
Kilpinen, A. snickare, puuseppä. 88. 
Koistinen, J. H., skräddare, räätäli. 88, 
Kosonen, Alexandra, sättarinna, latoja-

tar. 86.
Kotovalko, A., handlande, kauppias. 86. 
Krekelä, A. A., typograf, latoja. 88. 
Kumlander, K. F., bagargesäll, leipurin-

kisälli. 88.
Kumpuniemi, M., bokbindare, kirjansi

toja. 88.
Kurtén, A., snickare, puuseppä. 84, 87. 
Kurtén, A. J., fru, rouva. 84, 87.
Kytö, T., körsnärsgesäll, turkkuri. 81. 
Kääriäinen, F., svarfvare, sorvari. 88. 
Lagerberg, W., handelsbokhällare, kir

janpitäjä. 84.
Lagerberg, F., fru, rouva. 84. 
Lagerbohm, Maria, fru, rouva. 84. 
Läntinen, A. L., garfvare, nahkuri. 88. 
Laine, G., dreng, renki. 84.
Lappalainen, A., sadelmakare, satula-

maakari. 88.
Lappalainen, M., skräddare, räätäli. 87. 
Leino, N. bagare, leipuri. 88.
Lilja, O. J., bokbindare, kirjansitoja. 88. 
Liljebäck, M. E. fru, rouva. 87. 
Liljeroth, V., sjökapten, merikapteini. 85. 
Liljeroth, M., fru, rouva. 85.
Lillström, A. F., målare, maalari. 86. 
Liimatainen, G., typograf, latoja. 88. 
Lindahl, J. M., kontorist, konttoristi.

84, 87.
Lindberg, Amanda, sättarinna, latojatar. 

88.
Lindberg. K., jernsvarfvare, rautasor- 

vari. 88.
Lindblad, E., pianostämmare, pianon- 

virittää. 88.
Lindblad, L. M., byggmästare, raken

nusmestari. 86.
Lindfors, M., typograf, latoja. 84. 
Lindfors, O., smedlärling, sepän-oppi-

las. 88.
Lindgren, Aurora, fröken, neiti. 88. 
Lindgren, J., filare, viilaaja. 88. 
Lindgren, K R., svartvare, sorvari. 88. 
Lindgren, W. W., bleckslagare, läkki

seppä. 88.
Lindh, Elin, handelsbiträde. kauppa apu

lainen. 88.
Lindholm, C. A., stationskarl, asema- 

mies. 87.

Lindholm, F., målare, maalari. 86. 
Lindholm, G., bagare, leipuri. 88. 
Lindholm, G., rörarbetare, putkenlas

kija. 88.
Lindholm, S., kontorist, konttoristi. 88. 
Lindqvist, G., ingeniör, insenööri. 88. 
Lindqvist, K., fältskär, haavalääkäri. 84. 
Lindqvist, Maria, fröken, neiti, 88. 
Lindqvist, O., bagare, leipuri. 88. 
Lindroos, Sigrid, fröken, neiti. 86. 
Lindroth, C., slagtare, teurastaja. 87. 
Lindroth, K., filare, viilaaja. 84, 96. 
Lindstedt, Fanny, fröken, neiti. 84. 
Lindstedt, Ida, fröken, neiti. 84. 
Lindstedt, O., typograf, latoja. 84. 
Lindström, C., filare, viilaaja. 88. 
Lindström, J., bagargesäll, leipurinki-

sälli. 88.
Ljungqvist, E., underofficer, alaupseeri. 

88.
Lodman, K. F., skomakare, suutari. 84. 
Lohm, Mimmi, sömmerska, ompeliiatar.

88.
Lundberg, Ida, fröken, neiti. 86, 88. 
Lundqvist, Ant., körsnär, turkkuri. 84. 
Lundqvist, Aug., körsnär, turkkuri. 84. 
Lundqvist, J. F., körsnär, turkkuri. 84. 
Lönnbohm, V., byggmästare, rakennus

mestari. 88.
Malenius, V., typograT, latoja. 88.
Malin, O. R., svarfvare, sorvari. 88. 
Malmberg, R., fröken, neiti. 88. 
Malmström, K., typograf, latoja. 88. 
Mandelin, K., typograf, latoja. 87. 
Mattiin, Aina, fröken, neiti. 88. 
Mattsson, J., bagare, leipuri. 88. 
Michelsson, Hanna, fröken, neiti. 87. 
Michelsson, h., murare, muurari. 84. 
Mieritz, F., arkitekt, arkitehti. 88. 
Moilanen, A., skomakare, suutari. 86. 
Mård, I . F., typograf, latoja. 88. 
Mäkinen, J. W., skräddare, räätäli. 84,

88.
Mönkkönen, A., musiker, soittotaituri. 88. 
Nevalainen, O., skräddare, räätäli. 84. 
Nichanoff, Maria, fröken, neiti. 88. 
Nielsen, Hanna, fröken, neiti. 87. 
Nielsen, M., kontorist, konttoristi. 88. 
Nikolajeff, N., restauratör, ravintolan-

pitäjä. 85.
Niska, G. A., bokbindarmästare, kirjan

sitoja. 84.
Niska, Alexandra, fru, rouva. 85.
Nordin, G., skräddarmästare, räätäli. 86. 
Nordiin, H. V., handlande, kauppias. 84.
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Nordling, E., maskinmästare, kirjanpai
naja. 84.

Nordman, P., magister, maisteri. 84. 
Nordström, A., timmerman, salvomies.

88.
Nordström, K., skräddare, räätäli. 86. 
Numberg, F., smed, seppä. 84.
Numberg, K. F., konduktör, konduk-

työri. 86.
Numberg, AI., fru, rouva. 86.
Nummelin, A., lithograf, kivipiirtäjä. 85. 
Nummelin- f. VV., snickare, puuseppä. 88. 
Nyberg, J., fältskär, haavalääkäri. 88. 
Nyholm, C. O., bokbindare, kirjansitoja.

Nykänen, J., maskinist, koneenhoitaja. 88. 
Nyman, H. J., snickare, puuseppä. 84. 
Nyman, J., skeppsbyggmästare, laivara-

kennusmestan. 85.
Nyman, Josefina, tryckeriarbeterska, pai- 

nontyöntekijätär. 88.
Nyström, A., handelsbiträde, kauppa- 

apulainen. 88.
Oksanen, J., bokbindare, kirjansitoja. 88. 
Olander, O., skräddarmästare, räätäli. 84. 
Olin, K. E., bagargesäll, leipurinkisälli.

88.
Ottelin;> G., rörarbetare, putkenlaskija. 

88.
Paischeff, J., bokhållare, kirjanpitäjä. 86. 
Palenius, A., skomakare, suutari. 87. 
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