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Sääntöjen määräyksen mukaan antaa Johtokunta täten seu
raavan kertomuksen yhdistyksen vaikutuksesta:

Aikeisoppikurssien vastainen järjestäminen. 4/3:na annettiin 
opetuskomitean toimeksi yhdessä ylioppilaskuntien edusta
jain maisterien af Hcillströmin ja Holmbergin kanssa val
mistaa ehdotus tätä tarkoitusta varten.

Alkeisoppikurssia katso opetuskomitean kertomus.
Ammattiosastojen työväen-yhdistykseen liittymisen ehdot. Aiko

muksella sitä haluaville ammattiyhdistyksille helpoittaa 
niiden etujen saamista, joita Työväen-yhdistys tarjoo jäse
nilleen, päätti yhdistys 28/5:nä johtokunnan ehdotuksesta:

että. ammattiyhdistyksille voitaisiin myöntää 25 °/0 jä
senten kuukausmaksuista työväen-yhdistykseen vastaava ra- 
hanmääräys siinä tapauksessa:

a) että ammattiyhdistys toimii asianomaisesti vahvis
tettujen sääntöjen nojalla ja samojen perusaatteiden mukaan 
kuin työv.-yhdistys;

h) että ammattiyhdistyksen jäsenet hyväksyy työväen
yhdistys, ja että edellämainittu sitoutuu viimemainitulle an
tamaan: neljännesvuosittain luettelon jäsenistään ja vuosittain 
kertomuksen toiminnastaan, siten tehdäkseen mahdolliseksi 
tarkastuksen, että ammattiyhdistys toimii ohjelmansa mukai
sesti ja että sen kaikki jäsenet kuuluvat työväen-yhdistykseen;

c) että ammattiyhdistys sitoutuu neljännesvuosittain 
työväen-yhdistyksen rakennusrahastoon antamaan 10 % yh
distyksen huoneistossa pidettyjen huvien nettovoitosta;

d) että jos tyytymättömyyttä jommallakummalla puo
len syntyy, sopimus kummaltakin puolen voidaan ylössanoa 
peruutettavaksi 3 kuukauden kuluttua.
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Ammattiyhdistysten keskuskomitea, joka on pitänyt kokouk
siaan Työv.-yhdistyksen huoneistossa, on pyytänyt saada 
vuosikertomuksensa tässä julaistuksi, ja koska komitean jär
jestämisen alkuunpanijana on ollut yksi Työv.-yhdistyksen 
ammattiosastoista ja nämät kaikki ovat edustettuina komite
assa, on johtokunta, ottaen huomioon myöskin sen hyödylli
sen toiminnan, jota toivotaan keskuskomitealta, pyyntöön 
suostunut. Kertomuksella on seuraava sisältö:

Ennenkun mennään komitean varsinaiseen vuosikerto
mukseen, olemme lyhyesti tahtoneet kosketella niitä seikkoja, 
jotka ovat olleet syynä tämän komitean perustamiseen.

Sittekun Helsingin Työväen-yhdistys reippaalla taval
laan näytti Helsingin ja koko Suomen työmiehille toteen sen 
tosiasian, että työmies voi, jos hän tahtoo, itse suuressa mää
rässä parantaa tilaansa siten, että nuo pirstaleet, jotka ovat 
hajoitetut sinne ja tänne, kokoontuvat yhdeksi kokonaiseksi, 
yhdeksi veljeydeksi, ja niin veli veljen ja sisar sisaren kanssa 
käsi kädessä etsitään syy sortotilaan. Ja sitte kun se on 
selvillä, tuumitaan miten nuot olisivat parhaiten poistettavat. 
Tämän on Työväen-yhdistys todistanut olevan tehokkaimman 
keinon työmiehen tilan parantamiseksi.

Tämä esimerkki on myöskin tarttunut ammatteihin siinä 
määrässä, että pian tultiin huomaamaan siinä ei olevan kyl- 
läksi että joku ammattilaisista kuuluu Työnväen-yhdistykseen, 
ei, vaan että kaikkien ammattien pitäisi yhtyä kukin omaksi 
kokonaisuudeksi, sillä yhtäläiset ainekset sopivat paraiten yh
teen, ja että kukin ammattiyhdistys vaikuttaisi omalla alal
laan ja oman ammattinsa hyväksi. Että nämät ammatti
yhdistykset ovat olleet ammattilaisille hyödyksi, todistaa pit
källe menevä entisyys. Sillä jo keskiaikana perustettiin am
mattiyhdistyksiä tueksi ja turvaksi ammattilaisille. Meillä 
täällä Suomessa kutsuttiin niitä ruotsalaisella nimellä «för- 
bundiksi“ eli «liitoksi". Niiden tarkoitus oli olla yhdyssiteenä 
ammattilaisten välillä, antaa apua tarpeen tullessa ja n. e. 
Mutta näillä ammattiyhdistyksillä oli se vikansa, että ne työs
kentelivät itsekkäisesti, ainoastaan omassa ammatissaan, aivan
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vieraina toisistaan. Ei mitään yhteyttä, ei mitään veljeyttä 
toisten ammattilaisten kanssa. Näin kulkivat nämät, itse 
asiassa veljekset, aikojen läpi, kääntäen selkänsä silloin kun 
veljellinen käden lyönti olisi ollut terveellinen neste veljen 
ruumille. Tämä itsekkäisyys teki sen suuren vahingon, että 
usiammat näistä ammattiyhdistyksistä ovat kuihtuneet ja 
kuolleet, jotka kentiesi vielä rehoittaisivat hyvässä voimassa 
ja murtumattomana kalliona ammattilaistensa turvana.

Tämä vielä muistossa oleva kokemus on koko sivisty
neessä mailmassa, kaikkialla missä yhdyselämä on ollut ole
massa, pannut miettimään tuota tärkeätä kohtaa, että olisi 
työskenneltävä yhteen suuntaan, jotta, vaikka työ toimitetaan
kin eri tavalla, sen suunta ja tarkoitus on sama. Aivan kuin 
jossain rakennuksessa yksi hakkaa kiviä, toinen kaivaa perus
tusta, kolmas tekee sitä eli tätä osaa rakennuksessa. Tämä 
yhteinen työ pitää kuitenkin työmiehet yhdessä ja sen kautta 
on ollut mahdollista tulla toivottuun päätökseen: huone on 
rakennettu. Tämä on otettu huomioon koko sivistyneessä 
mailmassa yhdistyksien kesken. Sillä vaikka nuot eri am
mattiosastot ovat työmiehiä kukin ammatissaan sen suuren 
yhteisrakennuksen rakentamisessa, joka on yhteiskunta, on 
niiden työ johdettava niin, että niistä saadan yksi kokonai
suus. Että nyt saataisin ammattiosastojen työ suunnatuksi 
tarkoitettuun suuntaan on perustettu »Ammattiosastojen kes- 
kuskomiteoja“. Näitä komiteoja on muissa maissa ollut jo 
paljoa ennemmin.

Leipuri-ammattiosastossa nostettiin tästä jo kysymys 
26 p. Elokuuta v. 1888 ja myös saman osaston toimesta kut
suttiin kokoon kustakin ammattiosastosta edusmiehiä perusta
vaan kokoukseen 17 p. Helmikuuta 1889 Työväenyhdistyksen 
huoneistoon. Tulikin useammista ammattiosastoista määrä
päivänä kokoon seuraavat edustajat:

Läkki-, pelti- ja vaskiseppäyhdistyksen puolesta hrrat F. Häti
nen, I. Nyman ja W. Strand.

Maalari-ammattiosaston puolesta F. Orrela ja E. Paalanen. 
Suutari-ammattiosaston puolesta J. A. Ollila ja I. Salmi.
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Uunintekijäin-ammattiosaston puolesta A. Malm.
Muurari-ammattiosaston puolesta F. Aaltola ja K. A. Pastell. 
Puuseppäinyhdistyksen puolesta E. Järvelin ja A. J. Sand

qvist.
Leipuri-ammattiosaston puolesta T. A. von Schrowe sekä 
Mekanillisen-ammattiosaston puolesta K. Lindroth ja V. Sohi

man.

Näistä valittiin edellä mainitussa kokouksessa 5-miehi- 
nen sääntövaliokunta johon tulivat seuraavat: K. Lindroth, A. 
Malm, F. M. Orrela, V. Sohiman ja E. Paalanen ja varajäseniksi 
T. A. von' Schrowe, M. F. Hätinen ja W. Strand, joiden 
toimesta komitea sai säännöt valmiiksi ja hyväksytyiksi Syys
kuussa 1889.

Komitean toimintaa on johtanut toimikuntana K. Lind
roth puheenjohtajana, W. Sohiman kirjurina ja jäseninä A. 
Malm, T. A. v. Schrowe ja F. M. Orrela.

Sitte kuin säännöt tulivat valmiiksi, on komitean toimi
kunta pitänyt 3 kokousta.

Varsinaisia kokouksia on pidetty ynnä perustava ko
kous 4. Joissa on ollut käsiteltävänä 6 kysymystä, joista 
tärkeimmät ovat:

Miten voitaisiin saada vankilan kilpailu puutöissä pois
tetuksi?

Työajan pituudesta ja palkan suhteesta siihen?
Työmiehille annettavista päästökirjoista?

Tilintarkastajain kertomuksen mukaan on komitean tulot 
ja menot olleet seuraavat:

Tulot:
Jäsenmaksut edusmiehiltä....................................24: —

Menot:
Paperista ja ilmotuksista.............................................. 18: 43
Säästö .............................................................................5:57

Sfmfi 24: —
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Lopuksi toivomme tämän nuoren komitean voivan täy
dellisesti suorittaa tehtävänsä sisällä olevan vuoden kuluessa.

Victor Sohiman. 
Kirjuri.

Epäsuhteet työpaikoissa. Ensimmäisenä toimeenpiteenään 
niiden epäsuhteiden poistamiseksi, joista työntekijät muuta
missa ammateissa tilastokomitealle valittivat, päätti johtok. 
4/3:na lähettää sanotun komitean kertomus terveyslauta
kunnalle pyynnöllä että tämä ryhtyisi valitusten joh
dosta terveydellisessä suhteessa tarpeellisiin toimenpiteisin.

Fölissaaren luovuttaimista kansantarhaksi on yhd. laveasti 
perusteellisella kirjoituksella kaupungin valtuusmiehille puolus
tanut.

Historiallinen jälkikatsaus työväen-asian kehittymiseen koti- 
ja ulkomaalla. Opetuskomitea on tehtailija V. v. Wright'in 
toimeksi antanut vuosina 1890 ja 1891 seurata työväen pyrin
töjen kehittymistä, voidakseen vv. 1891 ja 1892 pitää näistä 
luentoja, joita on aikomus levittää maassamme suomen- ja 
ruotsin-kielillä painettuna.

Johtokunta. ’% erosi hra Aug. Lundqvist johtokun
nasta ja yhdistyksestä, syystä että hän katsoi johtokunnan 
menetelleen sääntöjä vastaan, myöntäessään luvan naamiais
ten pitämiseen.

Vuosikokouksessa Maaliskuun 3 p. oli johtokunnan jä
seninä jälellä hrat R. Hindstöm, K. F. Numberg, V. Pettersson, 
K. Schvenzon ja J. A. Snell; vuosikokouksessa valittiin johto
kuntaan hrat V. v. Wright (77 äänellä), J. Höilund (72 ään.), 
A. Hjelt (68 ään.), K. Lindroht (60 ään.) ja G. V. Sohlberg 
(32 äänellä). Lähinnä ääniluvussa olivat A. Järvenpää (31 
ään.), O. Olander (21 ään.) ja A. Vesterdahl (12 ään.).

Johtokunnan kokouksessa Maaliskuun 4 p. valittiin teh
tailija V. v. Wright 8 äänellä 1 vastaan puheenjohtajaksi ja 
tohtori A. Hjelt 4 äänellä 3 vastaan varapuheenjohtajaksi. 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan poissaollessa on hei
dän toimiaan hoitanut insinöri R. Hindström.
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Vuoden kuluessa on johtokunta pitänyt 28 kokousta, 
joissa puhetta on johtanut 1 kerran hra Höilund, muut ker
rat puheenjohtaja. Kokouksia on pidetty: Tammik. 5, Hel
mik. 4, Maalisk. 5, Huhtik. 1, Toukok. 1, Kesäk. 2, Heinäk. 
1, Elok. 1, Syysk. 2, Lokak. 1, Marrask. 3, ja Jouluk. 2. 
Saapuvilla on niissä ollut: v. Wright 28 kertaa, Höilund 28, 
Petterson 23, Schvenzon 21, Lindroth 21, Hindström 10, 
Snell 14, Numberg 13, Sohlberg 11 ja Hjelt 7 kertaa.

Johtokunnan pöytäkirjakieli. 25/n päätettiin että johtokun
nan pöytäkirjat työn ja kustannuksen vähentämiseksi tule
van vuoden alusta aikain tehtäisiin ainoastaan yksikielisiksi, 
niin että toisena vuonna käytettäisiin suomen-, toisena ruotsin
kieltä.

Jokapäiväisiä sanomalehtiä käsikirjastossa. Viilaaja K. Lind- 
rothin ehdotuksesta päätti johtok. 25/2 neljännesvuosittain an
taa nitoa ja käsikirjastoon panna yhden kpleen suomalaista 
ja ruotsalaista jokapäiväistä sanomalehteä, ja päätettiin niiksi 
U. Suometar ja Helsingfors Dagblad.

Juovutusjuoma-lain säädäntö. T:ri A. Granfeltiltä tulleen 
tätä koskevan esityksen on johtok. antanut kierrellä jäse
niensä kesken, ottaakseen sen sittemmin käsiteltäväksi.

Juhlatoimikunnan säännöt ovat erään komitean tarkastetta
vina, johon kuuluu johtokunnan, juhlatoimikunnan ja laulu- 
kunnan jäseniä.

1/1—®/3 89-aikainen juhlatoimikunta on tuottanut johtokun
nalle paljon huolta. Sen tilejä tarkastelemaan asetettu ko
mitea on näyttänyt toteen että sen sijaan kuin mainitulla toi
mikunnalla v:sta 1888 oli ilmoitettu olevan jäännöstä 24: 78 
olikin sillä velkaa 429:02. Johtokunta on ollut pakoitettu 
yleisestä rahastosta määräämään melkoisia summia vajauk
sen täyttämiseksi. Rettelöstä tulleet asiakirjat on annettu 
1889 v:n tilintarkastajille.

Juhlatoimikunta saa täten toiminnastaan v. 1889 antaa 
seuraavan kertomuksen:

Edelliseltä vuodelta oli juhlatoimikunnassa jälellä neidit 
A. Sandell ja H. Hazard sekä herrat Fr. Mieritz ja W. La- 
regberg.



7

Sittenkun johtokunta Maalisk. 4 p. puolestaan juhla
toimikunnan jäseniksi oli valinnut herrat V. Westerholmin 
ja A. Helenius’en täydensi tämä toimikunta itseään vielä va
litsemalla herrat O. Olanderin ja M. Blomqvistin; mutta kun 
herrat Westerlund ja Lagerberg kohta tämän jälestä luopui
vat juhlatoimikunnasta valitsi johtokunta puolestaan herra V. 
Petterssonin ja juhlatoimikunta puolestaan herra A. Sund- 
bäckin.

Kun nyt juhlatoimikunta oli täydennetty, toimitettiin 
virkailijain vaali Maaliskuun 17 p. ja valittiin puheenjohta
jaksi herra O. Olander, varapuheenjohtajaksi herra V. Pet
tersson, rahaston hoitajaksi herra A. Sundbäck ja sihteeriksi 
herra A. Helenius. Sittenkun neiti A. Sandell oli hyväksytty 
yhdistyksen ravintolan hoitajattareksi, katsottiin hän kuukausi- 
kokouksen päätöksen mukaan tästä syystä ei enää voivan kuu
lua juhlatoimikuntaan, joten johtokunta hänen sijaansa valitsi 
herra F. Forslundin.

Niinkuin alempana oleva summittainen taulu osoittaa, on 
juhlatoimikunta vuoden kuluessa toimeenpannut 12 eri huvi
tusta, nim. 5 tansi-iltamaa, 4 konserttia, 1 huvimatkan Rääve- 
liin, 1 huvimatkan Degeröhön ja 1 perheiltaman.

Saattaakseen huveja yhdistystä otollisesti edustaviksi 
ja jalostuttaviksi, on toimikunnalla kuluneena vuonna ollut 
monta vastusta voitettavana, sillä mitään myötävaikutusta ei 
ole voitu saada teaterin taiteilijoilta, syystä että teaterien johto
kunnat ovat kieltäneet palveluksessaan olevat henkilöt esiinty
mästä ja muista myötävaikuttavista on myös ollut suuri puute. 
Ohjelmiin onkin sentähden pääasiallisesti kuulunut lauluk.un- 
nan esityksiä, ja kiitos olkoon taitavalle ja innokkaalle johta
jalle sekä laulukunnan väsymättömälle työlle ja taidokkaalle ke
hittymiselle on yleisö kuitenkin ollut tyytyväinen sekä sano
malehdistö useasti kiitoksella maininnut huveistamme.

Muistettava on että, vaikka yhdistyksen jäsenet aina 
ovat päässeet huveihin puolella hinnalla, ovat he harvalukui
sesti käyneet sekä iltamissa että konserteissa. Syy heidän 
poissaoloonsa ei kuitenkaan kaikkina vuodenaikoina voi riip
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pua talaudellisista suhteista, toisia ja synkempiä syitä täytyy 
löytyä, joitten poistaminen vaatii paljon työtä.

Syysk. 14 p:nä pyydettiin juhlatoimikuntaa pienellä juh
lallisuudella vihkimään uusi lisäys yhdistyksen huoneistossa. 
Juhla alkoi soittonumerolla, sitten vihkimyspuhe sekä lau
suntoa, jonka jälestä teetä juotiin perheellisellä tavalla. Tämän 
jälestä alkoi vilkas tanssi, jota kesti keskiyöhön. Tällaiset 
tilaisuudet pitäisi oleman omiansa johtamaan hairautuneita 
hupaisemmalle elämänuralle, mutta niinkauvan kun ei tämän
laisia huveja voida toimeenpanna ilmaiseksi, käydään niissä 
kaiketi vähälukuisesti.

Yleiskatsaus Juhlatoimikunnan toimintaan Marrask.
17 p:stä Jouluk. 31 p:ään 1889.

Tuloja.

M
enoja.

V
oitto.

Tappio.

Huhtik. 14 Iltama
| 1

268 501 250 13 18 37

Toukok.
22 Iltama 287 231 71 55 29 — —
12 Konsertti 225 25 142 45 82 80 — —

Kesäk. 2 Konsertti 161 87 27 73 73 — —
9 Huvimatka Rääveliin 1,342 94 1,147 27 195 67 — —

Heinäk. 28 Huvimat ka Degeröhön 402 65 580 45 — — 177 80
Syysk. 14 Iltama 62 74 39 — — 12 39

29 Iltama 292 309 06 — — 17 06
Marrask. 10 Iltama 409 290 28 118 72 — —

Jouluk.
17 Konsertti 507 50 339 97 167 53 — —
26 Konsertti 279 50 261 17 94 — —

»J 26 Iltama 755 271 18 ■183 82 — —
4,992 34 3,985 72 1 1,213 87 207 25

Jäännös „ 1,006 f»2 1,006 62

4,992 34 ä 1,213 87

Ylläoleva säästö............................................................. 1,006: 62
Tuloja flygelistä.............................................. „ 18: —

5^ 1,024: 62
Menoja Flygeliin.............................................................55: —

„ Tarvekapineihin............................... „ 31: 50
Siirto 86: 50
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Siirto 86: 50
Menoja Laulukunnalle .... . . . . 594: 70
Sekalaisia Menoja..................... • • • • ?5 15: —
Säästöä Tammik. 1890 • • • • »J 328: 42

1,024: 62

Alottaen ilman mitään varoja on juhlatoimikunta ollut 
pakoitettu noudattamaan suurta varovaisuutta. Yksi huvi- 
matka 115 hengellä Rääveliin olisi tuottanut tappiota, ell’ei 
tuo kaikissa suhteissa onnistunut konsertti siellä olisi kor
vannut maksuja; huvimatkaa Tukholmaan, jonka laulukunta 
ehdoitti, katsoi juhlatoimikunta puolestaan ei uskaltavansa 
toimeenpanna.

Juhlatoimikunta on asianhaarain mukaan koettanut täyt
tää velvollisuutensa ja saa nyt ilolla tilivuoden lopussa näyt
tää tilikirjat jos kohtakin vähällä, mutta puhtaalla voitolla.

Lopuksi saa juhlatoimikunta lausua vilpittömän ja har- 
taimman kiitoksen laulukunnalle ja sen uutteralle johtajalle 
maisteri E. Leander’ille, kuin myös Anniskeluyhtiölle, joka 
vuoden ajalla on auttanut 200 markalla 2:desta kansankon- 
sertista, sekä kaikille niille, jotka tavalla tahi toisella ovat 
apuansa antaneet juhlatoimikunnalle huveja toimeenpannessa.

Helsingissä, Tammikuussa 1890.

O. Olander.
Alex. Helenius.

Järjestys-ohjesäännöt huoneistoa varten. Järjestysvaliokunnan 
esityksestä päätti johtok. 17/6:na antaa kahden johtokunnan,, 
järj.-valiokunnan ja juhlatoimikunnan edustajan toimeksi 
uudestaan valmistaa järjestysohjeet huoneistoa varten. Johto
kunnan komitealaisiksi valittiin viilari K. Lindroth ja läkki
seppä-mestari G. W. Sohlberg.

Järjestysvaliokunnan kertomus. Viimeksi kuluneena kalen
terivuonna 1889 ovat järjestysvaliokunnan jäseninä olleet seu- 
raavat henkilöt: hrat W. Ekman, J. Hammar, A. Helenius, G. Kei
nänen, Th. Kytö, M. Lindblad, M. Lindfors, K. Lodman, E. Nord
ling, F. Numberg, D. Stenbacka ja O. Valander, eli yhteensä.
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12. Kaikki, joiden vuoro oli toimikunnasta erota, valittiin uudel
leen vuosikokouksessa v. 1889. Vuoden kuluessa on kuiten
kin valiokunnassa muutoksia tapahtunut: hra Ekman luopui 
jäsennyydestään ja rakennusmestari G. Villandt, jonka valio
kunta ehdoitti ja johtokunta sittemmin hyväksyi, astui hra 
Ekmanin sijalle valiokuntaan. Valiokunnan puheenjohta
jana on ollut M. Lindfors, varapuheenjohtajana M. Lindblad 
ja sihteerinä A. Helenius.

Järjesty s valiokunta on vuoden kuluessa kokoontunut 43 
kertaa, nim. Tammik. 3, Helmik. 5, Maalisk., Huhtik. ja Toukok. 
4 kertaa kussakin, Kesäk., Heinäk. ja Elok. 2*), Syysk. ja 
Lokak. 4, Marrask. 5 ja Jouluk. 4 kertaa, jolloin valiokunnalle 
kuuluvista asioista on keskusteltu ja päätetty. Näissä kokouk
sissa on yhd. jäseniksi hyväksytty 229 miestä ja 27 naista.

Samoin kun ennekin, on nytkin kuluneena vuonna järjes
tys sekä yhdistyksen huoneistossa että huveissa ollut erit
täin hyvä, jos ei oteta lukuun muutamia pieniä lunas
tuksia, jotka kuitenkin ovat olleet sitä laatua, että ne aina 
on sovinnossa ratkaistu; varsinkin ammattiosastojen y. m. 
toimeenpanemat huvit yhdistyksen huoneistossa ovat osoitta
neet todellista hauskuutta. Näissä huveissa, joista on valiokun
nalle ilmoitettava, on sen jäseniä aina ollut saapuvilla ja 
ovat he havainneet järjestyksen kaikin puolin tyydyttäväksi.

Valiokunta saattaa siis puolestaan mielihyväliä todistaa, 
että yhdistyselämä yleensä viimekuluneena vuonna on ollut 
moitteetonta, joka on luettava yhdistyksen jäsenten kunniaksi.

Helsingissä, Tammik. 31 p. 1890.
Magnus Lindfors.

Alex. Helenius.
Kansanpaukki-kysyinys, joka on syntynyt työv.-yhdistyk

sessä ja vuosien kuluessa, kuten edellisistä vuosikertomuk
sista näkyy, usein ollut neuvottelun alaisena, on nyt tullut 
ratkaistuksi. 13/289 vahvisti k. senati säännöt. Osakkeen- 
kirjoittaminen saatettiin loppuun parin väivän kuluessa ja

*) Kuten edellisinäkin vuosina, on valiokunta nytkin kokoontu
nut Kesä-, Heinä- ja Elokuun kuluessa ainoastaan joka toinen viikko.
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23/4:nä piti yhtiö perustavan kokouksen, jolloin johtokunnan 
jäseniksi valittiin kaupunginkamreri T. Holmberg, esittely ä- 
sih. J. A. Nordman, kaupp. Hj. Schildt, talonomist. R. Åström, 
kauppias I. J. Koroleff ja tehtailija V. v. Wright. Johtokunta 
valitsi toimivaksi tirehtööriksi ensimmäisen kaupunginkirjurin 
E. Lindrothin ja hänen varamiehekseen kauppias Hj. Schildtin. 
Huoneisto vuokrattiin kartanossa n:o 37 P. Esplanadikadun 
varrella ja 1/ö:na alkoi pankin toiminta, joka sittemmin on 
kehittynyt erinomaisen tyydyttävällä tavalla, mikä näkyy 
seuraavasta taulusta:

Osakeyhtiön Helsingin Kansanpankin
tila joulukuun 31 päivänä 1889.

Aktiv a:
Kassa................................................................... 73,397: 97
Kotimaisia vekseleitä......................................... 546,159: 70
Ulkomaisia vekseleitä......................................... 53,604: 33
Lainoja................................................................... 28,275: —
Kassakreditivi-tili .....................................................60,215: —
Ulkom. korrespondenteja.................................... 50,394: 57
Obligationeja......................................................... 40,133: 40
Kupongeja & ulkomaanrahaa............................... 2,400: 62
Pankin kalusto................................................... 4,315: —
Järjestämisen maksoja......................................... 9,396: 11
Palkkoja ja kulunkeja......................................... 5,727: 28
Kaikenlaisia tilejä.............................................. 48: 78

874,067: 76
Passiva;

Sisäänmaksettu osakepääoma.......................... 298,700: —
Talletustili.............................................................. 477,342: —
Juokseva tili......................................................... 45,029: 08
Säästökassan-osakasten tili............................... 4,600: —
Säästökassan tili................................................... 26,839: 49
Postilähetys-vekseleitä......................................... 7,313: 31
Inkassovekselien tili......................................... 34: 31
Korkoja ja provisioneja.................................... 14,209: 57

My: 874,067: 76
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Säästökassa-sisäänpanoja otetaan vastaan useassa pai
kassa kaupungissa, m. m. työv.-yhdistyksessä.

Työväen-yhdistyksen sanomalehti lopettaa erään kansan- 
pankkia koskevan kirjoituksen, missä lehti erittäin huomauttaa 
että työntekijät aina ovat tilaisuudessa panna rahansa säästö- 
kassatilille ja toistaiseksi myöskin säästökassa-osakkaiden 
tilille, jossa sisäänpanot oikeuttavat osallisuuteen pankin voi
tosta, seuraavin sanoin:

Meidän ei tarvitse laveasti selitellä, minkä varmuuden 
säästetty pääoma tuottaa työntekijälle elämän vaihteloissa, 
varsinkin kun sairauden aikana sairasrahaston-apu (tätä on 
jokaisen kunnon työmiehen itselleen hankittava) ei riitä ulos- 
menojen suorittamiseen, tahi kun työn puute kokonaan kuivaa 
tulolähteen tahi vanhuus tekee työky’ystä lopun. Että se on 
onnellinen, joka ei tällaisen sattuessa ole pakoitettu lankea
maan muiden taakaksi, vaan itse voipi pitää huolta itsestään ja 
omaisistaan, tietää jokainen, mutta asia, jota kenties eivät kaikki 
ole tulleet huomaamaan, on että se, joka säännöllisten sääs- 
töönpanojen kautta pankkiin on sen hallinnolle tehnyt itsensä 
tunnetuksi säästäväksi henkilöksi, aina voipi olla varma siitä 
että ennen muita saapi luottoa pankissa, jos hän asiainsa täh
den on pääoman tarpeessa.

Kanpunginvallunsmiesvaali. Yhdistyksen tähän vaaliin asetta
mista ehdokkaista otti kansallinen puolue listaansa läkkiseppä- 
mestari G. II7. Sohlbergin, ja sai hra S. vaalissa 3,668 änntä, 
jota vastoin yhdistyksen toiset ehdokkaat, tehtailija v. Wright 
ja uunintekijä May. Malm, jäivät ottamatta mihinkään ylei
seen listaan ja sentähden saivat ainoastaan muutamia ääniä, 
verraten edelliseen vuoteen, jolloin hra v. W. (4,448 äänellä) 
oli lähin ääniluvussa valittujen jälkeen.

Kirjaston toiminta v. 1889. Lainoja vuoden kuluessa: 1,713 
(678 suomal. ja 1,035 ruotsal.). Kirjasto on kuluneena 
vuonna lisääntynyt 185 teoksella (112 suom., 73 ruots.) ja 
sisälsi 1889 vuoden lopussa 2,033 teosta (645 suom., 1,388 
ruots.), jaetut siten että lainakirjastossa on 1,627 (506 suom., 
1,121 ruots.), käsikirjastossa 406 (139 suom., 267 ruots.).
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Lainattu Vanhankaupungin Työväen-yhdistyksen kirjastoon 
140 kirjaa (40 suom., 100 ruots.).

Kirjastonko itä ja.

Koululasten maalla oleskeleminen. Komiteaan tilaisuuden 
hankkimista varten koululapsille kesällä maalla oleskelemi- 
seen, joka on työskennellyt edellisissä vuosikertomuksissa 
kerrotun ohjelman mukaan, valitsi johtok. s/4:nä rouva E. 
Freudenthalin, neiti L. Hagmanin, tehtailija A. L. Hart- 
vallin, tohtori V. Sucksdorffin ja tehtailija V. r. Wrightin. 
15/8:na piti komitea perustavan kokouksen kansakouluntarkas
taja V. Ohbergin puheenjohdannolla.

Komitealla oli 1/6:een tullut tarjouksia enemmän kuin 80 
Helsingin kansakouluoppilaan vastaanottamisesta maalle kesää 
viettämään, näistä 4 ilman palkkiota. Lapsia, jotka halusivat 
maalle, oli 90, joiden joukosta 66 lapselle, jotka enimmin oli
vat vahvistumisen tarpeessa, hankittiin tilaisuutta siihen. 4/e:na 
punnittiin ne lapset, jotka komitea maalle lähetti. K. senati on 
antanut 50 vapaapilettiä rautatiellä komitean käytettäväksi 
lasten edestakaisin matkustamista varten.

Kunnianosoitus edesmenneille yhdistyksen jäsenille. On pää
tetty huoneistoon hankkia tehtailija J. Ih. Lagerhohmin ja 
faktori G. F. Silenin suurikokoiset muotokuvat. Hra D. Ny- 
blin on hyväntahtoisesti luvannut lahjoittaa mainitut muoto
kuvat.

Kristiania Arb.eidersamfiuid’iu 25-vuotisjnhiaan, joka oli yhdis
tyksen kutsunut puheenjohtajansa kautta juhlassa läsnäolo
inaan, lähetettiin sähkösanoma, joka suomennettuna kuuluu:

Arbeidersamfundet

Kristiania.
Kokoukseen tulleina, lähettää Helsingin työväen-yhdis- 

tys norjalaisille veljilleen sydämellisen kiitoksen 25-vuotisesta 
kunniakkaasta toiminnasta työväen-asian palveluksessa.

von Wright.
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Käsityö-osaston vuosikertomus 6:nelta vaikutusvuodelta 1889.
Osaston toiminta on v. 1889 ollut järjestetty sen suunni

telman mukaan, joka aikaisemmin, yhdistyksen sääntöjen no
jalla on sille hyväksytty. Jäsenet kokoontuivat Keskiviikko
iltoina yhdistyksen huoneistoon joko omista tahi osaston va
roilla ostetuista aineksista valmistamaan kaikenlaisia yhdis
tyksen basaarissa myytäväksi aiottuja käsitöitä.

Käsityö-iltamissa on ollut osanottajia melkein saman 
verran kun ennenkin, eli 24. Harrastus asiaan ei näytä vä
henneen, sillä sama iloinen mieliala, joka näissä iltamissa on 
ennen vallinnut, on tänäkin vuonna ollut niiden tunnus
merkkinä.

Osaston myyjäiset pidettiin Jouluk. 2 p:nä. Hufvud
stadsbladet kertoo niistä seuraavalla tavalla:

„Suuri kokoushuone, joka oli koristettu komeilla kuu
silla, näytti varsin kodikkaalta monine pöytineen täynnänsä 
kauniita käsitöitä sekä kaikenlaista myytäväksi annettua ta
varaa.

Käsityöteokset, jotka suurimmaksi osaksi ovat yhdis
tyksen käsityöosastoon kuuluvain jäsenten vuoden kuluessa 
valmistamia, olivat suurimmaksi osaksi neulottuja sekä ku
dottuja kapineita, kuten keinutuolin peitteitä, mattoja, pöytä
liinoja, esiliinoja, sukkia y. m,

Tämä oloihin verraten runsas varasto on hyvänä todis
tuksena siitä ahkeruudesta, jolla näissä ompelukokouksissa, 
joita on pidetty joka keskiviikko-ilta päivätyön päätyttyä 
k:lo 8—10, on työskennelty, sekä siitä innosta mikä yhdis
tyksessä vallitsee.

Myyjäisissä oli runsaasti väkeä ja varsinkin illalla, jol
loin seitsikko kaartin soittokunnasta soitteli, oli kauppa vilkas. “

Tulot nousivat 970 m. 75 p:niin.
Sen taloudillisen ahdingon aikana, joka yhdistystä viime 

vuoden kuluessa on rasittanut, ovat ne 900 m:kaa, jotka käsi
työ-osasto yleiseen rahastoon antoi, kuten yhdistyksen puheen
johtaja rahoja vastaanottaessaan lausui, „olleet suurena apuna 
niiden rahavarain kokoonsaamiselle, joita yhdistyksen täytyy 
hankkia monia ja tärkeitä tehtäviänsä varten**.
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Toimikunta toivoo, että tämä kiitollisuuden osoitus on 
ei ainoastaan tuottava mielihyvää osaston jäsenille vaan 
myöskin oleva kehoituksena entisille jäsenille työtänsä jatka
maan ja työväenyhdistyksen muille naispuolisille jäsenille 
osastoon liittäymään. Jokainen voipi asiaamme edistää ja 
ovat siis kaikki ompelukokouksiin sydämellisesti tervetulleita.

Osaston taloudellisesta tilasta, jäsenten nimistä ja toimi
kunnasta on tässä alempana tietoja.

Helsingissä, Helmik. 1 p:nä 1890.
Toimikunnan puolesta:

H. Hazard.
N. Westerholm.

Helsingin Työväenyhdistyksen Käsityö-osaston
rahaston tila.

Tuloj a:
Puhdasta rahaa kassassa................................................161: 06
Tuloja puku-iltamasta ja iltahuvista.............................218: —
Vapaaehtoisia lahjoja.............................................. 7:75
Ennen basaaria myydyistä tavaroista...................... 14: 50
Tuloja basaarista........................................................ 970: 75

Summa 1,372: 06

Menoja:
Kaikenlaisia menoja, kassakirjan mukaan . . . 448: 79
Annettu Hels. Työv.-yhd. johtokunnalle, hra V. v.

Wrightin kautta............................................ 900: —
Säästöä v. 1890 ........................................................ 23: 27

Summa Sfey: 1,372: 06
Käsityö-osaston tilit tarkastettu ja oikeiksi havaittu.
V. Pettersson. W. Ekman.

Käsityö-osaston toimikunta v. 1889. 
Hilda[Hazard, puheenj. * lS^^öl, v. 1888. 
AlidaSWalkonen, vara-puheenj. * 1823/664, v. 1888.
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Emmy Lagerberg, kasöri, * 1819/566, v. 188S. 
Natalia Westerholm, sihteeri, * 1829/1254, v, 1888. 
Mathilda Blomqvist, v. 89.
Olga Stenblom, * 181/361, v. 88.
Karolina Berglöf, * 184/n63, v. 88.

Käsityö osaston jäsenet:
Ahlström, J. Rouva 
Berglöf, K. Neiti 
Blomqvist, K. Rouva 
Cederqvist, A. ,, 
Ekman, I. Neiti 
Halen, F. „ 
Hazard, H. „ 
Holmberg, A. „ 
Lagerberg, E. Rouva 
Liljebäck, M. „ 
Lindroos, H. Neiti 
Lindstedt, F. „

Sandell, A. Neiti 
Schwentzon, S. Rouva. 
Snell, M. „
Stenblom, O. ,,
Söderlund, A. Neiti 
Tukiainen, H. Rouva 
Törnström, H. Neiti. 
Walkonen, A. Rouva 
Walkonen, H. Neiti. 
Westerholm, N. Rouva 
Westerholm, F. Neiti. 
Ågren, A. „

lahjoja on yhdistys saanut vastaanottaa:
niiltä ulkomaalaisilta yhdistyksiltä, joiden kanssa kir

jallisuutta on vaihdettu, niiden julkaisut; omalta käsityöosas- 
toltaan 900 mkaa; Teollisuushallitukselta sen kaikki tiedon
annot; tehtailija A. L. liartvallilta Schybergsonin „Finlands 
Historia'1 y. m.; t:ri A. Hjeltiltä säästörahasto-tilasto; teh
tailija V. v. Wrightiltä hänen teoksensa „Sairaus- ja tapa
turma-vakuutus Saksassa"; valokuvaaja D. Nyhliniltä valo
kuvia; kuvanväistäjiltä O. Sjöstrandilta ja M. v. Wrightiltä 
kipsikuvapatsaita y. m.; t:ri A. Palmbergilta hänen viimeiset 
teoksensa; pääkonsuli C. O. Bergiltä Tukholmassa hänen kir
joittamansa helppotajuiset teokset työväelle.

Laulukunuau rahasto. Sellaisen perustamista on ehdotettu 
ja on kysymys insinöri R. Hindströmin puheenjohdannolla 
työskentelevän komitean harkittavana.

Laulukunta saa tominnastaan kuluneena vuonna antaa seu
raavan kertomuksen:

Maalisk. 10 p:nä kutsuttiin laulukunta yleiseen kokouk
seen valitsemaan puheenjohtajaa ja toimikuntaa tulevaksi vuo
deksi. Kaikki vaalit tapahtuivat suljetuilla lipuilla ja valittiin
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uudelleen puheenj. hr C. O. Nyholm. Toimikunnan jäseniksi 
valittiin neidit Ida Lindstedt ja Anna Rosengren sekä herrat 
M. Lindfors ja F. Forslund ja varajäseniksi neiti M. Schnei
der ja hr A. Strömmer.

Laulukunta on kuluneena vuonna työskennellyt oikein 
todellisella pontevuudella ja myös suuresti edistynyt. Kii
tettäviä lauseita esiintymisistään on myös laulukunta saanut 
suuressa mitassa. Parhaamman arvostelun vuoden kuluessa 
sai laulukunta itsestään Räävelin konsertista Kesäk. 9 p:nä. 
Juhlatoimikunta toimeenpani silloin huvimatkan tuohon van
haan Hansakaupunkiin toisella puolella Suomen lahtea ja antoi 
laulukunnalle tilaisuuden silloin esiintyä konsertissa. Lau- 
vantai-iltana Kesäk. 8 p:nä k:lo 12 yöllä lähti laiva noin 
vähän yli 100 hengellä, paitsi laulukuntaa, jonka lukumäärä 
oli noin 50 henkeä. Laivan kulkiessa hiljaa eteenpäin lauloi 
laulukunta maisteri E. Leanderin johdannolla „Pois rannoilta 
Suomen riennämme" ja rannalle kokoontunut monen sa
dan lukuinen ihmisjoukko vastasi hurraa-huudoilla, samalla 
toivottaen menestystä laulukunnalle. Ei ollutkaan mikään 
vähäpätöinen asia yön valvottua laulaa niin arvostelevalle 
yleisölle kuin Räävelin, erittäinkin kun me Rääveliin saa
vuttuamme huomasimme minkä ,,karhunmoisen palveluk
sen" Rev. Zeitung oli laulukunnalle tehnyt. Lauvantai- 
sessa numerossaan ilmoitti tämä lehti lukijoilleen, että seu- 
raavana päivänä on odotettavana konsertti aivan harvinaista 
laatua. Silloin piti nimittäin erään suomalaisen lautakun
nan esiintymän, jonka sanottiin hemmentävän tuon maan- 
kuuluisan lautakunnan M. M. Että laulukunta ja sen johtaja 
vähän levottomuudella odottivat päätöstä, oli sentähden aivan 
luonnollista, erittäinkin kuin pääharjoitus onnistui jotensa
kin huonosti. K:lo 6 kokoontui laulukunta Katharinenthaliin, 
jossa konsertin piti tapahtua 1 tunti myöhemmin. K:lo 1/27 
oli konserttisali vielä melkeen tyhjänä, mutta muutamia het
kiä ennen kun lautakunnan piti sisäänastua oli sali täpö
täynnä Räävelin valittua yleisöä. Konsertti alkoi „Savolaisen 
laululla", joka heti tuotti voimakkaita käsientaputuksia, mutta 
jota edemmäksi tultiin sitä voimaperäisemmäksi kävivät kä-

2
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sientaputukset. Sittenkun „Söderman’in Talonpoikaishäät“, joka 
kokonaisuudessaan oli ohjelman viimeinen numero, laulettiin, 
oli voitto täydellinen. Konsertin jälestä esitti laulukunta 
soittolavalta ulkoilmassa vielä muutamia lauluja, jotka suu
rella mieltymyksellä vastaanotettiin tuolta ravintolan veran- 
dalle ja pöytien ääreen kokoontuneilta suurelta väkijoukolta.

Tätä laulukunnan konserttia Ruävelissä voi täydellä 
syyllä kutsua täydelliseksi voitoksi, ja mielihyvällä tietäen 
puolestaan vieneensä suomen laulun mainetta edemmäksi taisi 
laulukunta ja sen innokas johtaja palata konserttimatkal
taan. *)

*) Räävelin sanomain arvostelu konsertista on pääasiallisesti 
seuraava:

Rev. Beobacht kirjoittaa laulukunnan suorittamisesta muun 
muassa: Mitä soinnun puhtauteen ja rytmilliseen tarkkuuteen tulee 
ei voi muuta toivoa suoritetuissa eri lauluissa. Kun tähän vielä 
tulee lisäksi huolellinen vaihtlevaisuus yhdistettynä oivallisella ko- 
roittamisella, niin emme voi kieltää kiitollisuuttamme tältä nuo
relta johtajalta, erittäinkin kun hän näkyy tuntevan ja ymmärtää 
punnita laulukuntansa voimat ja on valinnut ainoastaan lauluja, jotka 
mukavuudella voidaan suorittaa eikä aseta aivan suuria vaatimuksia 
eri äänille. Tästä syystä sointui kaikki heleästi ja sujuvasti niin
kuin tarpeellista on kauniin vaikutuksen saavuttamiseksi. Niin hie
non hienoa pianissimoa emme pitkään aikaan ole kuulleet. Röörin 
ei aivan suuri voimakkuus voitti tällä konsertilla paljon ja forte kuu
lui sentähden voimakkaasti ja merkitsemisellä. Lopuksi muistuttaa 
lehti että ainoastaan yksi saksalainen laulu kuului ohjelmaan.

Rev. Zeitung alkaa arvostelunsa korjaamalla aikaisempaa il
moitustaan laulukunnan laadusta ja sanoo, että laulukunta yksin
omaan on kokoonpantu työväen luokkaan kuuluvista henkilöistä ja 
johtajana on henkilö, joka lääketieteen opintojensa kerällä myös on 
harjoitellut musiikinopetusta Helsingin konservatoriossa ja joka 
huolimatta soitannollisesta vaurastumisestaan kuitenkaan ei pidä sitä 
ammattinaan, vaan harjoittaa soitantoa ainoastaan rakkaudesta tähän 
taiteesen. Sitä suurempi on syy tervehtiä tämän yhdistyksen suori
tuksia, jotka kaikki ovat taiteen korkeinta arvoa, jos kohta ohjelman 
lyhyys ja laulujen vaali, joista useimmat olivat tuntemattomia, tun
tui hieman yksitoikkoiselta eikä sentähden tuottanut täydellistä 
voittoa. Esittäminen todisti kuitenkin erinomaista tarkkuutta ja 
puhtaus ei jättänyt mitään toivottavaa. Myös vaihtelevaisuus tehtiin 
suurella huolella ja on tästä sekä lautakunnalle että sen taitavalle 
johtajalle kunniaa.
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Laulukunnalla oli myös tilaisuus Heidän Majesteet- 
tiensä täällä käydessä laulaa Elokuun 2 p:ä sekä neiti Tu
liaisen kautta antaa Hänen M. Keisarinnalle kukkaisvihko.

Toimikunnassa ei ole vuoden kuluessa mitään muutosta 
tapahtunut, vaan kuuluu siihen edelleen vuosikokouksessa Mar- 
rask. 10 p:ä valitut henkilöt.

Laulukuntaan kuuluu seuraavat 55 henkilöä:
Soprano: neidit Ida Tuliainen, Anna Rosengren, Hed

vig Törnström, Anna Rönneberg, Emilia Hellman, Maria Schnei
der, Sigrid Lindroos, Ida Johansson, Hilma Ahlfors, Selma 
Johansson, Mathilda Jansson, Amanda Lindberg, Aina Sile- 
nius, Hanna Winter ja Olga Andersson.

Altti: neidit Hilda Hazard, Ada Ågren, Ida Lindstedt, 
Mimmi Strömberg, Amanda Eriksson, Aina Mätiin, Ida Hede- 
lius, Blondine Sandelin, Ida Forsström, Maria Wickström, 
Jenny Ahlstrand, Ida Seger, Bertha Lindroos ja Maria Jär
venpää.

Tenori: herrat Axel Strömmer, Henrik Forss, Alfred 
Söderlund, Gustaf Jansson, Alfred Carlsson, Oskar Grönlund, 
Frans Dahlberg, Axel Frelander ja Werner Nyholm.

Basso: herrat Otto Nyholm, Magnus Lindfors, Frans 
Forslund, Alex. Helenius, Alex. Palenius, Karl Lodman, Evert 
Walkonen, Karl Mandelin, A. G. Lundberg, Ludv. Rosenberg, 
Fredrik Lindström, K. Constantinoff, N. Sokoloff, Wilh. Wi- 
lén, Johan Jefremoff, J. Nyberg ja N. Heinänen.

Laulukunta on vuoden kuluessa ollut avullisena 6 juhla- 
toim. toimeenpanemassa konsertissa ja sitäpaitsi iltamissa 
y. m. huvituksissa.

Täten on laulukunnan kertomus kuluneelta vuodelta lo
petettu, eikä ole muuta jälellä kuin lausua sydämmellinen 
kiitos kaikille niille henkilöille, jotka tavalla tahi toisella ovat 
auttaneet sen etua ja menestystä.

Helsingissä Helmikuussa 1890.

G. O. Nyholm.

Frans Forslund.
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Lukusalissa on ollut esillä seuraavat sanomalehdet ja 
aikakauskirjat:

Suomessa ilmestyviä:
a) Suomalaisia: Uusi Suometar.

Aamulehti. Waasan Lehti.
Aura. Wiipurin Sanomat.
Hämeen Sanomat.
Kaiku. b) Ruotsalaisia:
Karjalatar. Arbetaren.
Keski Suomi. Arbetarens vän.
Laatokka. Finland.
Lounas. Folkvännen.
Mikkelin Sanomat. Hufvudstadsbladet.
Päivän Uutiset. Lördagsqvällen.
Satakunta. Nya Pressen.
Savo. Tammerfors Aftonblad.
Suomalainen. Uleåborgstidning.
Suomen Teollisuuslehti. Wasa Tidning.
Suomi. Wiborgsbladet.
Tampereen Sanomat. Abo Underrättelser.
Työmies. Österbottniska Posten.

Ulkomaalla ilmestyviä:
Allehanda för folket. Industriforeningens konstindu
Arbeideren (Kristiania). striele blade.
Blad for Arbeiderforeningen Inkeri.

af 1860. Kasper.
Blå Bandet. Mönstertidning.
Dagens Nyheter. Norden.
Den svenske arbetaren. Svea.
Idun. Svenska Tribunen (Chicago).
Industriforeningens Meddelel- Verdens Gang.

ser. Vårt Land.
*/s päätti johtok. lukusaliin ripustaa esille tiedon-annon 

siitä, että siinä tapauksessa että joku tavataan huoneistosta 
poisviemässä sanomalehtiä tahi aikakauskirjoja, kysymys ri
kollisen erottamisesta tulee yhdistykselle esitettäväksi.
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Helsingin Työväen-yhdistyksen

Leipuri-ammattiosaston toiminta vuonna 1889. Toinen toi
mintavuosi.

Sääntöjen määräyksen mukaan antaa toimikunta täten 
seuraavan kertomuksen osaston vaikutuksesta.

Toimikunta. Vuosikokouksessa Helmikuun 23 p. valit
tiin sääntöjen 5 § mukaan toimikuntaan eronneiden K. F. 
Kumlanderin, F. Pitkäsen ja T. v. Schrowen sijaan leipuri- 
työntekijät K. F. Kumlander ja T. v. Schrowe uudelleen 6 
äänellä sekä J. Mattsson 2 äänellä. Helmikuun 23 p. ko
koontui toimikunta kokoukseen, jolloin puheenjohtajaksi valit
tiin leipurityönantaja I. Lindström, varapuheenjohtajaksi G. 
Lindholm ja sihteeriksi T. v. Schrowe. Leipurityöntekijän J. 
Mattssonin sijaan, joka paikkakunnalta muutti pois, valittiin 
kuukauskokouksessa Elokuun 24 p. leipurityönantaja A. W. 
Blåfield. Toimikunta on vuoden kuluessa pitänyt kaikkiaan 
20 kokousta, jaetut eri kuukausille: Tammik. 2, Helmik. 4, 
Maalisk. 1, Huhtik. 1, Toukok. 1, Kesäk. 1, Heinäk. 0, Elok. 
3, Syysk. 1, Lokak. 2, Marrask. 3, Jouluk. 1. Niiden kerto
jen luku, joina kukin toimikunnan jäsen on ottanut osaa ko
kouksiin, on: Blåfield 5, Emanuelsson 9, Kumlander 17, Lind
ström 12, Lindholm 17, Mattsson 3, Pitkänen 4, v. Schrowe 
20, v. Wright 15.

Työtoimisto, joka on ollut tänäkin vunona sama kuin 
Työväen-yhdistyksellä, ei ole vieläkään saanut kannatusta, 
koska ei ole sillä ollut yhtään työnvälitystä, vaikka työtoi- 
miston välitysmaksot on saatu alennetuksi niin alhaisiksi 
kuin mahdollista on. Maksut työtoimistossa ovat seuraavat: 
työnantaja maksaa 1 m. ja työntekijä 75 penniä.

Tammikuun 12 p. pidetyssä kokouksessa päätettiin il
moittaa kahdesti kuukaudessa sanomalehti Työmies-Arbetare- 
nissa työnhaussa olevien leipurityömiehien lukumäärä, sen 
mukaan kuin se on toimikunnalle tiettyä. Tämän kautta on 
tullut selville että työväestä oli puute kaupungissamme kesä
kuukausina, joka puute saattoi työmiesten palkat muutamissa 
työhuoneissa korkeammiksi kuin edellisenä vuotena.
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Järjestysvaliokuntana on toimikunnan tarvinnut esiintyä 
ainoastaan yhden kerran.

Rahastonhoitajan tointa on tänäkin vuonna toimittanut 
Työv.-yhdistyksen rahastonhoitaja hra A. Biese.

Tulkitsijan tointa on kaikella hyväntahtoisuudella toi
mittanut herra V. v. Wright.

Huvituksia on toimeenpantu: yksi huviretki Korkeasaa
reen, joka tuotti voittoa 6 mrk. 50 p. sekä 6 iltamaa yhdis
tyksen huoneistossa, jotka tuottivat voittoa yhteensä 94 mrk. 
15 penniä.

Kuukauskokouksia on pidetty säännöllisesti, jopa kaksi 
ylimääräistäkin. Tärkeimmät keskusteluaineet ovat olleet 
seuraavat:

l:nen kysymys. Työntekijä F. Pitkänen huomautti niitä 
vahingollisia vaikutuksia, joita . syntyy siitä, että oppilaat 
muuttelevat toiselta työn-antajalta toiselle. Tähän vastattiin, 
että tehokkain parannuskeino oppilaiden muuttelemista vastaan 
on laillisessa järjestyksessä laadittujen, molempien sopimus
kumppanien etuja turvaavien oppikontrahtien käyttäminen.

2:nen kysymys. Työnjohtaja A. Granholm huomautti ettei 
kotimaista hiivaa käytetä yleensä yhtä paljon kuin ulkomaan. 
Tähän vastattiin että kotimainen hiiva on epäkäyttöistä osin 
heikkouden sekä maun muuttavaisuuden puolesta. Tämä vas
taus annettiin Tammikuussa pidetyssä kokouksessa, jota vas
toin Syyskuussa pidetyssä kokouksessa ilmoitti puheenjohtaja 
I. Lindström osaston, kotimaista hiivaa koskevan lausunnon 
johdosta saaneensa näytteitä Hyvinkään hiivatehtaan tuot
teista ja havainneensa ne aivan yhtä hyviksi kuin täällä käy
tetty ulkomaalta tuotu hiiva. Tähän lisäksi huomautettiin 
että muuallakin Suomessa valmistettu hiiva on nyt jo täysin 
kelvollista, mutta ei voitu mennä mihinkään päätökseen josko 
se on yhtä hyvää vuoden kylmemmällä ajalla, jonkatähden 
kysymys jätettiin ensi kevääsen.

3:as kysymys. Leipurityöntekijä P. Riikonen esitti kysy
myksen: „Mihinkä kantaan leipuri-ammattiosasto on ryhtyvä 
raittiusasiassa, esittäen ettei oppilaisia ole käytettävä viinaa 
tuomaan työhuoneisiin ja että Työväen-yhdistyksen ravinto-



23

lasta tehtäisiin raittiusravintola“. Esitykset hyljättiin yksi
mielisesti.

4:äs kysymys. Leipurityöhuoneiden tarkastus-asia. Tästä 
keskusteltaissa tarkkautettiin sitä, että terveyspoliisin toimit
tama katselmus ei antanut täydellistä eikä asiallista olojen 
kuvaa, osin sen vuoksi etfei kukaan ammattimies, joka 
olisi saattanut antaa katselmusmiehille tarpeellisia selityksiä, 
ottanut osaa tähän toimitukseen, ja osin sen vuoksi että vain 
muutamia työhuoneita katsastettiin. Mitä tulee niihin leipoma- 
laitoksiin, jotka jäivät tarkastamatta ja erittäinkin niihin, joi
denka valmistamaa tavaraa myydään torilla, niin osotettiin 
että työväestö, parhaasta päästä naisia, asuu työhuoneissa ja 
että niissä vallitsee suuri ruokottomuus m. m. senkin vuoksi 
että niissä pestään vaatteita, laitetaan ruokaa j. n. e., jonka 
ohessa niiden asujoina välistä on pieniä lapsiakin, jotka so
kaisevat ympäristönsä täpötäyteen.

Kaiken tämän johdosta päätettiin lausua:
että terveyslautakunta useammin kuin tähän asti ja siten,

että asianomaiset eivät tiedä sitä varoa, kävisivät tarkastele
massa ei ainoastaan isoja leipomalaitoksia vaan niidenkin 
henkilöiden, jotka myyvät valmisteitaan torilla ja että katsel
muksiin tulee aina yhden ammattimiehen ottaa osaa, jonka 
leipuri-ammattiosasto siinä tapauksessa, että asiat niin toimi
tettaisiin, saattaisi valita. Tässä on huomattava, että yllä
mainittu kysymys sai alkunsa viime vuoden Tilastokomitealle 
tehtyjen valituksien johdosta (katso viime vuoden Työv.-yhdis- 
tyksen vuosikertomusta sivu 64).

5:des kysymys. Kun kaksi kaupunkimme leipureista 
on pannut käymään työnteon siksikin yöksi, joka on sunnun
taita vastaan, jonka pelättiin olevan kiusauksena toisillekin 
ja siten riistämään työntekijöiltä ainoan yön, jona he saavat 
levätä, niin päätti osasto lausua tästä asiasta vakaisen pa- 
heksumisensa sekä että kaikin voimin vastustettaisiin tämän 
turmiollisen järjestyksen aikaan saamista, sekä asetettiin ko
mitea, joka sai toimekseen perin juurin selvittää asian tervey
den, lakitieteen ja yhteiskunnan kannalta katsoen. Komi
teaan jäseniksi pyydettiin Työv.-yhdistyksen edustajaa teli-



24

tailija V. v. Wrightiä sekä Senaatin protokollasihteeriä T. J. 
Boismania ja valittiin työnantajat A. W. Blåfield ja Ivar 
Lindström sekä työntekijät K. F. Kumlander ja T. v. Schrowe. 
Komitea on alkanut toimintansa tietojen kökoomisella koti ja. 
ulkomailta.

6:des kysymys. Vieläkin jatkettiin viime vuonna alotettua 
kysymystä, koskeva leipurinoppilasten koulunkäyntiä. Ja pää
tettiin Käsityö- ja Tehdas-yhdistykselle esittää että sen val
tuusmiesten antamat, oppilasten koulunkäyntiä koskevat mää
räykset ovat jääneet, mitä leipureihin tulee, kaikkea vaiku
tusta vaille ja ilmaantuneesta syystä vaatia että nuorukai
silla, jotka ovat nauttineet yksityistä opetusta ammattiko- 
keitaan suorittaessansa, joka tapauksessa vaadittakoon asian
omaisesta ammattikoulusta saatua todistusta.

Tähän vastasivat Käsityö- ja Tehdas-yhdistyksen val
tuutetut, nojaten 39:n § Elinkeinoasetuksessa Maalisk. 31 p. 
1879, olevansa laillisesti estettynä vaatimasta asianomaisen 
ammattikoulun todistusta.

7:mäs kysymys. Päätettiin että ulkomaalta saatujen ki- 
sällikirjeitten haltioilla on täydellinen oikeus osaston asioita 
koskevaan äänivaltaan.

8:sas kysymys. Puotipalvelijain sunnuntaityöajan ly
hennys. Tätä asiaa käsiteltäissä tuotiin esiin se, että mei
käläiset puotipalvelijat saavat tehdä 17 tuntisia työpäiviä ja 
ettei heillä ole sunnuntaisinkaan vapautta. Kysymys jätet
tiin tällä kertaa siksensä, vaan päätettiin ottaa esille sitten 
vasta, kun työajanlyhennys-komitea on antanut mietintönsä 
sunnuntaityöstä yleensä.

9:säs kysymys. Ammatti-yhdistysten pääkomitean sääntö
ehdotus tarkastettiin sekä hyväksyttiin. Osaston edustajina 
Ammatti-yhdistysten pääkomiteassa ovat olleet leipurityömie- 
het K. F. Emanuelsson ja T. v. Schrowe.

Tarkastuskertomus vuodelta 1889 leipuriammattiosaston 
saman vuoden tilintarkastajain antama’.

Toimitetussa tilien tarkastuksessa olemme havainneet että 
osaston asema Joulukuun 31 p. 1889 oli seuraava:
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Tuloja:
Säästöä vuodelta 1888 .............................................. 36: 07
Sisäänkirjoitusmaksuja.....................................................25: —
Kuukausmaksuja............................................................. 125: 50
1 huviretkestä ja 5 iltamasta.........................................111: 80

Summa 298: 37
Menoja:

Maksettu sisäänkirjoitusmaksuja Työväen-yhdistyk-
selle . .................................................... 12: 50

Kuukausmaksuja Työväen-yhdistykselle .... 62: 75
Kaikenlaisia menoja............................................. 112: 92
Jäännös vuodelle 1890 .............................................. 110: 20

Summa 298: 37
Eri rahastojen käytettävinä olevat varat ovat:

Osaston rahasto................................................... 89: 25
Yksityisrahasto.........................................................20: 95

Summa tfinf 110: 20
Koska olemme havainneet yllä olevat tilit kaikin puolin 

oikeiksi, niin saamme ehdottaa toimikunnalle ja rahaston
hoitajalle täydellistä tilin vapautta.

Helsingissä Helmik. 2 p. 1890.
J. Stenius. J. Granholm.

Helsingin Työväenyhdistyksen leipuri-ammattiosaston 
virkailijat v. 1889.

Toimikunta:
Puheenjohtaja:

Ivar Lindström, leipurityönantaja * 1812/660, v. 88.

V arapuheenjohtaj a:
Godlieb Lindholm, leipurinkisälli * 1812/s62, v. 88.

Sihteeri:
Toivo Alexander von Sclirowe, leipurinkisälli * 18le/1168, 

v. 88, 89.
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Muut jäsenet:
Karl Fredrik Emanuelsson, leipurinkisälli * 187/126ö, v. 88. 
Axel Verner Bidfield, leipurintyönantaja * 18l7/962, v. 89. 
Knut Ferdinand Kumlander, leipurinkisälli * 187/166, v. 88, 89. 
Viktor Julius von Wright, tehtailija, Työväenyhdistyksen

edustaja * 185/s56, v. 88.

Tilintarkastajat:
August Alfred Granholm, leipurinkisälli * 18t2/i67, v. 89. 
Anton Stenius, leipurinkisälli * 188/u65, v. 89.

Varajäsen:
Karl Mustonen, leipurityönantaja, * 1826AS64, v. 89.

Rahastonhoitaja:
(Sama kuin Työv.-yhdistyksellä),

Alrik Biese, konttorin päällysmies, * 1830/758, v. 88, 89.

Luettelo osaston jäsenistä:
Berghem, E. A., leipurityöm. 88. 
Bergbom, E., sokurileipuri. 89. 
Blomqvist, W., leipurityöm. 89. 
Blåfield.A. W., leipurityönant. 89. 
Björklund, A, leipurityöm. 89. 
Eklund, E., leipurityömies. 89. 
Eklund, K., sokerileipuri. 89. 
Emanuelsson, K.T., leip.-työm. 88. 
Flinkman, F., leipurityöm. 89. 
Gahmberg, K., leipurityöm. 88. 
Glad, K. J„ leipurityömies. 89. 
Granholm, A. A., leipurityöm. 88. 
Hellen, H., leipurityömies. 89. 
Heinonen, G., leipurityömies. 89. 
Johansson, J., leipurityöm. 89. 
Karjalainen, J., leipurityöm. 89. 
Kaselius, A„ leipurityömies. 89. 
Kumlander, K. F., leip.-työm. 88.

Keinänen, E., leipurityömies. 89. 
Lindholm, G„ leipurityöm. 88. 
Lindström. I., leipurityönant. 88. 
Lindberg, G., leipurityömies. 89. 
Leino, N., leipurityömies. 88. 
Leivonen, W., leipurityömies. 89. 
Mattsson, J., leipurityömies. 88. 
Mustonen, K., leipurityönant. 88. 
Nyström, A., leipurityömies. 89. 
Rantanen, A., leipurityöm. 88. 
Riikonen, P. A, leipurityöm. 88. 
Rosenberg, J., leipurityöm. 89. 
v. Schrowe, T. A. leipurityöm. 88. 
Stenius, A. W., leipurityöm. 88. 
Stenroos, F. W., leipurityöm. 88. 
Strandberg, F. G., leip.-työm. 88. 
Paattinen, A., leipurityöm. 89. 
Willand, O., leipurityömies. 89.

Yllä nimitetyistä jäsenistä on 27 äänivaltaista. 
Jäsenluku on ylösotettu Helmik. 1 päivältä 1890. Viime

vuonna oli samaan aikaan 34 jäsentä, siis lisääntynyt kahdella.
Jälkisilmäys. Jos luomme silmäyksen leipuri-ammatti

osaston toimintaan nyt kuluneen vuoden aikana, niin on se
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ollut joltisenkin virkeä ja onpa työmiehemme tulleet näke
mään että yhdistetyin voimin saadaan paljon aikaan. Tär
keimpänä kaikista voimme pitää asunto-kysymystä, joka on 
yhteydessä työhuoneiden tarkastuksen kanssa, sillä onpa nyt 
jo kaupunkimme leipurityönantajain täytynyt tehdä muutok
sia tässä suhteessa, vaikka tosin vielä löytyy epäkohtia pal
jon, mutta ne on ajan hammas piankin muuttava. Työajan 
lyhennyskysymys on myöskin tullut hyvälle alulle, mutta 
tulemme vasta tulevaisuudessa näkemään josko tällä alalla 
mitään voitamme, senpätähden onkin tärkeää, että liitty
minen yhdistykseen tulisi yleisemmäksi, erittäinkin työn
antajain puolelta, niin siten toiminta kuitenkin olisi tasapuo
linen, joka tässä kysymyksessä on erittäin tärkeää. Tilan 
vähyys ei salli enempää kertoelemaan toiminnan vaikutuk
sista kussakin eri kysymyksissä, siis lopetamme tämän ker
tomuksen kehoittamalla kaikkia ammatti-toveria, niin työn
antajia kuin työntekjiöitä, liittymään ammattiosastoon ja siten 
täyttämään velvollisuuttaan yhteisien pyrinnöiden edessä.

Helsingissä Helmikuun 2 p. 1890.
Toimeksi saanut:
T. v. Sckroive.

Helsingin Työväenyhdistyksen
Ilekanillisen ammaatiosaston vuosikertomus vuodelta 1889,

2:nen vaikutusvuosi.
Ammatti-osaston toisena toimintavuotena on osastoa joh

tanut toimikuntana seuraavat, arvan kautta edelliseltä vuo
delta jälkeenjääneet toimikunnan jäsenet: K. Lindroth, V. 
Sohiman ja W. Unger sekä työväenyhdistyksen puolesta 
V. v. Wright ja vuosikokouksessa, 10 p:nä Helmikuuta 1889, 
valitut jäsenet: P. Ek, W. Ekman ja H. Hammar, jotka sit
ten keskuudessaan valitsivat puheenjohtajaksi K. Lindroth’in, 
varapuheenjohtajaksi V. Sohlman’in ja sihteeriksi W. Ekman’in.

Osasto on vuoden kuluessa pitänyt 24 toimikunnan ko
kousta, joissa kaikissa puheenjohtaja on ollut puhetta johta
massa. Jäsenet ovat, pöytäkirjojen mukaan, olleet seuraa
vassa määrässä kokouksissa saapuvilla, nimittäin: W. Ek-
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man 20, P. Ek 13, H. Hammar 18, V. Sohiman 16, W. Un
ger 20 ja V. v. Wright 16 kertaa.

Yleisiä kokouksia on osasto vuoden kuluessa pitänyt 
7, joissa on käsitelty 12 eri kysymystä, joista tärkeimmät 
ovat olleet seuraavat:

1) Työajan lyhennyksestä sekä palkan suhteesta siihen.
2) Verhopukujen aikaansaamisesta oppilaille, heidän toi- 

mittaissaan vaatteita tärvääviä töitä. Tämän kysymyksen 
johdosta päätettiin kääntyä työnantajain puoleen pyynnöllä, 
että he hankkisivat oppilailleen yllämainittuja pukuja.

3) Samaarialaisoppijakson aikaansaamisesta ammattilai
sille, joka saatiinkin toimeen viime syksynä.

4) Ammattikirjaston perustamisesta.
5) Työmiesten päästökirjöistä.
Osaston toimikunta on vuoden kuluessa toimeenpannut 

9 erityistä huvia, nimittäin: 6 iltamaa yhdistyksen huoneis
tossa, joista 1 oli toimeenpantu vuosikokouksen päätettyä ai
noastaan osaston jäseniä varten ilman sisäänpääsymaksua, 
sekä 3 huvimatkaa, joista 2 tehtiin Fölis- ja 1 Melkösaareen. 
Näissä huveissa on ollut ylipäänsä runsaasti osanottajoita, 
paitsi siinä matkassa, joka tehtiin Melkösaareen, johonka lie
nee ollut suurimmaksi osaksi syynä silloin raivoava tuulinen 
sää sekä 3 ä 4 samaksi päiväksi ilmoitettua muuta huvi- 
matkaa.

Helsingin Työväenyhdistyksen mekanillisen ammattiosaston 
tilintarkastajain kertomus vuodelta 1889.

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

Osaston jäsenten rahasto. 
Tuloja:

Säästö vuodelta 1888 .........................................
Ilmoitusmaksuja....................................................
Sisäänkirjoitusmaksuja....................................
Kuukausmaksuja...................................................

34: — 
„ 44: -
„ 82: - 
„ 313: -

Summa tän#? 473: —
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Menoja :
Ilmoitusmaksuja työväenyhdistykselle . . . 5^: 44: —
Sisäänkirjoitusmaksuja „ . . . „ 82: —
Kuukausimaksuja „ . . . „ 156: 50
Jäsenille takaisinmaksettu......................................  51: 75
Säästö vuodelle 1890 ................................................  138: 75

Summa 473: —

Osaston yksityisrahasto.

Tuloja :
Säästö vuodelta 1888 ........................................................... 14: 71
Puhdas tulo osaston toimeenpanemista 3:sta

huvimatkasta ja 5:stä iltamasta.........................  219: 85
Tappio..........................................................................  52: 57

Summa 287: 13

Menoja:
Sanomalehti-ilmoituksia.................................... SAtyC 119: 23

„ tilaus.............................................. ....... 34: —
Kirjoja........................................................................... 4: 80
Taideyhdistykselle . :.................................... ........ 50: —
18 p. elokuuta huvimatkalla rikotun Melköön

sillan tarkastuksessa käytetyn höyry-
veneen maksu.............................................. ........ 30: —

Tappio huvista 18 p. elokuuta.................................. 49: 10
Summa ä/ 287: 13

Tilejä tarkastaissamme olemme havainneet että kirjan
pidossa on tullut erehdys, että matrikkelin summa on 23 
markkaa suurempi kuin kassakirjan, mutta kuitenkin eri tar
kastuksesta vähentynyt 18 markalla. Siis eroitus 5 markkaa.

Toivomuksemme olisi että vastaisuudessa huvitilaisuuk
sien kirjanpito toimitettaisiin siten että tarkalleen viedään 
kassakirjaan kunkin huvitilaisuuden eri tulo- ja menosuhteet, 
eikä niinkuin nyt vaan puhdas tulo.
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Mitään muuta muistuttamista meillä ei ole, jonkatähden 
ehdotamme tilinvapautta toimikunnalle ja rahastonhoitajalle.

Helsingissä, Helmik. 15 p. 1890.

O. E. Malin. Th. Silander.

Osaston toimeenpanemien huvien taulu vuodelta 1889.

Tuloja. Menoja. Voitto. Tappio.

SCmf. 71#
Kahdesta iltamasta .... — — — — 21 15 — —
Iltamasta toukok. 2 p. . . 53 50 24 — 29 50 —
Huvimatka Fölissaareen

toukokuun 16 p............. 91 80: 76 15 15 65 —
Huvimatka Fölissaareen

elokuun 4 p.................... 295 25 243 30 51 95 _
Huvimatka Melköön elo-

kuun 18 p........................ 213 70 262 80 _ 49 10
Iltamasta lokakuun 10 p. 65 25 38 20 27 05

,, marrask. 6 p. . 69 25 34 25 35 — — —
„ joulukuun 28 p. . 68 50 34 95 j 33 55 — —

Summa Sfrip | 857 |25 713 65 : 219 85 49 10

Osaston virkailijat 1889.

Toimikunta:

Puheenjohtaja:
Karl Lindroth, viilaaja, * 1811/258, v. 1888, 1889.

Varapuheenj ohtaj a:
Viktor Sohiman, sorvari, * 187/i57, v. 1889.

Muut jäsenet:
Pietari Ek, viilaaja, * 181/166, v. 1889.
Willehad Ekman, kontoristi, * 1818/262, v. 1889.
Hjalmar Hammar, seppä, * 1818/359, v. 1888, 1889.
William Unger, viilaaja, * 1819/869, v. 1888, 1889.
Viktor Julius von Wright, tehtailija, * 185/e56, v. 1888, 1889,

työväenyhdistyksen valitsema.
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Sihteeri:
Willehad Ekman, konttoristi, * 1818/262, v. 1888, 1889.

1889 vuoden tilintarkastajat:
Otto Malin, sorvari, * 185/e61, v. 1888, 1889.
Thomas Silander, pannuseppä, * 189/u58, v. 1889.

Rahastonhoitaj a :
(Sama kuin työv.-yhdistyksen.)

Gustaf Alrik Biese, pankinvirkamies, * 183%58.

Ammatti-osaston jäsenet Jouluk. 31 p. 1889.
And, August, tehtaantyömies. 
Andersson, N. „
Backman, G. A. valaja. 
Cedergren, Emil.
Dahlgren, Hjalmar.
Ek, Petter, viilaja.
Ekholm, Karl, pannuseppä. 
Ekman, Willehad, konttoristi. 
Ekman, Johan, seppä. 
Eriksson, N., viilaja.
Eriksson, Ivar, pannuseppä 
Ealenius, Gustaf.
Flinkman, Johan.
Forslund, Gustaf, pannuseppä. 
Grahn, P. W. vaskiseppä. 
Hagman, Johan, valaja. 
Hammar, K. Hj., seppä. 
Hansson, M.
Helin, A.
Hildén, Johan, sorvari.
Holsti, A., seppämestari. 
Häggblom, E. E.
Hällström, Joh. W.
Itkonen, A., pannuseppä. 
Isaksson, Johan.
Johansson, A. W., pannuseppä. 
Johansson, Emil.
Johansson, A.
Justen, Karl.
Karlberg, Johan, seppä. 
Kilpinen, Ksyl.
Laine, N., viilaaja.

Liljeroos, Karl.
Lindgren, Karl, R. sorvari. 
Lindroth, Karl, viilaaja. 
Lindvall, Karl.
Linna, Matti.
Lundström, Edvard.
Lönnroth, Oskar, insinöri. 
Malin, O. H., sorvari.
Nybäck, J. R., „
Nyman, K. valaja.
Pekkanen, A. J., viilaaja. 
Puttonen, Herman, sorvari. 
Ramström, J. A.
Ristola, Viktor, lämmittäjä. 
Rossi, G. A,
Ryynänen, K., tehtaantyömies. 
Silander, Th., pannuseeppä. 
Sirén, Viktor.
Smidjestrand, Aug., sorvari. 
Sohiman, V., „
Strömberg, Karl.
Tillander, M., sorvari. 
Tuppurainen, Karl.
Unger, J. M., viilaaja.
Unger, W. „
Wahlström, F. „
Walldén, Robert.
Walldén, K. V.
Wiklund, E. G., mallinikkari. 
Wirtanen, H., viilaaja. 
Wäisänen, Joh., pannuseppä. 
Ärlig, Karl.

Yhteensä jäseniä 6L

Jälkikatsaus. Jos luomme katseemme menneesen vuo
teen, niin näemme ett’ei ammatti-osasto ole voinut suuria 
muutoksia ja parannuksia aikaansaada. Mutta jos otamme
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huomioon suomalaisen tunnetun hitauden, niin emme voi kui
tenkaan sanoa että olemme olleet aivan toimettomia. Niin
kuin äsken luetusta vuosikertomuksesta olemme nähneet, on 
myös ollut tärkeitäkin kysymyksiä käsiteltävänä, jotka suu
rimmaksi osaksi on toimeensaatu. Ja toivoo ammatti-osasto 
lisääntyvillä voimilla voivansa tulevaisuudessa paremmin täyt
tää lisääntyvät vaatimukset.

Helsingissä 15 p. Helmikuuta 1890.
Toimeksi saanut:

W. Ekman.

Museoin ja kokoelntain avoinna pitäminen. Yliopistolle an
nettiin ll/11:na allekirjoitettu tätä koskeva perusteellinen esi
tys, joka päättyi pyynnöllä

että Talouden-Hoitokunta ryhtyisi sellaisiin toimenpitei- 
sin, että ne Yliopistolle kuuluvat kokoelmat, jotka suurelle 
yleisölle ovat suuremman-arvoisia, maksuttomasti tahi halpaa 
sisäänpääsymaksua vastaan pidettäisiin avoinna pari tuntia 
sunnuntai-iltapäivillä. Löytyy hyvä toivo esityksen hyväksy
misestä.

„Naamiais-kysymys“. Juhlatoimikunnan pyyntöön saada 
rakennusrahaston hyväksi toimeenpanna naamiohuvit, suos
tuttiin ehdolla että jokaisen naamioitetun henkilön ennen juhla- 
huoneistoon sisäänmentyään on sitä varten valituille henki
löille kasvonsa paljastettava ja että juhlatoimik. peräänkatsoo, 
ettei mitään siveyttä loukkaavaa tapahdu. Naamiohuveista ei 
kuitenkaan tullut mitään, syystä ettei johtok. hyväksynyt 
juhlatoimikunnan ehdotusta helpommasta tarkastuksesta.

Neuvoja ja apua kunnallista taksoitusta koskevissa asioissa 
antoi tänä vuonna kivenhakkaaja K. V. Bergman konttoristi 
A. Heleniuksen avulla sekä yhd. jäsenille että muille henki
löille, edellisille ilmaiseksi, jälkimäisille pientä maksua vastaan.

Kaikki Työv.-yhdistyksen kautta taksoituslautakunnalle 
annetut tiedot on lautakunta tälläkin kertaa, kuten ennenkin, 
hyväksynyt. Tämän pitäisi kehoittaa työmiehiä yleensä käyt
tämään hyväkseen tilaisuutta, joka täten on tarjona, tullak
seen oikein taksoitetuiksi.
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Neuvoja ja apua työväen hyväksi toimivien yhdistyksien, 
yhtiöitten y. m. järjestämisessä on Hels. Työv.-yhd. puheen
johtaja antanut kaikille, jotka niitä ovat pyytäneet.

Oikeudenkäyntiä tuumailtu. Edellisessä vuosikertomuksessa 
mainittu oikeudenkäynti on jäävittömien todistajain puutteessa 
toistaiseksi jätetty nostamatta.

Opetuskomitean kokoonpano. Opetuskomitean jäseniksi 2 
lukuvuodeksi eteenpäin valittiin 9/7:nä: insinöri R. Hindström, 
fil. toht. P. Nordman, professori, vapaah. E. G. Palmen, kir
janpainaja J Pehkonen ja viilari W. Unger.

Ylioppilaitten edustajat komiteassa valitsevat ylioppilas- 
osakunnat.

Opetuskomitean kertomus vuodelta 1889, 5:des vaikutusvuosi.
Helsingin Työväen-yhdistyksen johtokunnalle.

Yhdistyksen Opetuskomitealta.

Niistä luento- ja opetusjaksoista, joita opetuskomitean 
toimesta on pidetty kevätlukukautena 1889, antaa komitea 
täten tavanmukaisen kertomuksen.

Kansantajuiset luennot ja alkeisoppijaksot ilmotettiin 
seuraavan 7,000 kappaleessa levitetyn ohjelman kautta:

Helsingin Työväelle.
Ilmoitus kansantajuisista luennoista ja alkeisoppijaksoista 

kevätlukukaudella 1889.
Kun Helsingin Työväen-yhdistys tänä keväänä yhdek

sännen kerran ryhtyy toimittamaan julkisia luennoita pää
kaupungin työväelle, tahtoo Opetuskomitea vakaasti kehoittaa 
sekä yhdistyksen omia jäseniä että muita yhdistyksen ulko
puolellakin olevia työntekijöitä ahkerasti ottamaan osaa alkeis
oppijaksoihin sekä käymään luentoja kuulemassa.

Koska näitä ei ole saatu toimeen ilman runsasta työtä 
ja huolta, ja kun Helsingin kaupungin valtuusmiehet tälläkin 
kerralla ovat hyväntahtoisesti määränneet kunnan varoja luen
tojen kustantamiseen, on työntekijän velvollisuus sitä suu
rempi käyttää hyväksensä tätä työtä, joka tarkoittaa juuri 
hänen omaa valistustansa. Sopii kuitenkin odottaa, että työn-

3
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tekijän oma tiedon ja opin halu tässä vaikuttaa enemmän 
kuin yleinen velvollisuuden tunne. Henkilö, joka koko viikko
kauden on sidottu määrättyyn ammattityöhön, tunteneekin 
paitsi levon ja huvituksen tarvetta myöskin halua oppiaksensa 
jotakin uutta.

Tiedon suuri merkitys kansalaiselle on päivänselvä. 
Taidokkaalla työllä on suuri arvo. Taitava voi helpommin 
saavuttaa itsenäisen aseman kuin se, jolla on heikot tiedon 
varat. Taitavaa pidetään arvossa, hänen neuvojansa seura
taan, ja hän voi muitakin auttaa. Tieto on taidon äiti! Älä 
siis jätä tallentamatta pienintäkään tiedon siementä, joka 
eteesi saattuu, vaan anna sen itää, orastaa ja kantaa hedel
miä. Muista että suurinkin puu kerran oli vähäinen taimi. 
Millainen siemen oli, sellaisia hedelmistäkin tulee.

Joka on elänyt yli kouluiän, hän voi sanomalehtiä ja 
kirjoja lukemalla melkoisesti kartuttaa tietojansa. Toisen 
tien samaan tarkoitukseen tarjoaa niiden yleistajuisten luen
tojen kuunteleminen, joita Opetuskomitea on toimittanut ja 
joista täten julaistaan seuraava:

Ohjelma.
Kaikki luennot pidetään kemiallisen laboratorion oppi- 

salissa, talossa n:o 3 Nikolainkadun varrella, toisessa ker
roksessa vasemmalla.

Aktuario tohtori Aukusti Hjelt pitää suomenkielellä 
luentoja perjantaisin k:lo 8—9 j. pp.

Työväen taloudellisista oloista ja työväenvakuutuksesta:
Maaliskuun

Maaliskuun
Maaliskuun
Maaliskuun

Maaliskuun
Huhtikuun

1 p. Työväen taloudesta: tuloista ja menoista, 
taloudenpidosta ja kirjanpidosta.

8 p. Säästäväisyydestä ja sen apukeinoista.
15 p. 1 Taloudellisista yhdistyksistä työväen kes- 
22 p. J ken ja laitoksista sen hyväksi: ravinto

ja produktioniyhtiöistä, etumaksu- ja kre- 
diitiyhtiöistä, kansanpankeista y. m.

29 p. 1 Vakuutustoimen perustuksesta ja tehtä-
5 p. / vistä. Erilaatuisista apukassoista. Ylei-
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sestä valtion toimeenpanemasta työväen- 
vakuutuksesta. Loppupäätöksiä.

Huom.! Oman maan oloihin pannaan erityistä huomiota.
Aktuario tohtori Aukusti Hjelt pitää ruotsinkielisiä 

luennoita tiistaisin k:lo 8—9 j. pp. Helmikuun 26 p., Maalis
kuun 5, 12, 19 ja 26 p. sekä Huhtikuun 2 p. samoista ai
neista.

Professori Ernst Bonsdorff pitää sunnuntaisin k:lo 6— 
7 j. pp. suomenkielisiä luennoita

Maaliskuun 3 p. 
Maaliskuun 10 p. 
Maaliskuun 17 p.

Astronomian (Tähtitieteen) 
alalta seuraavassa järjestyksessä:
Tammikuun 27 p. Maasta taivaankappaleena.
Helmikuun 3 p. Aurinkokunnasta.
Helmikuun 10 p. Tähtitaivaasta.
Helmikuun 17 p. Pyrstötähdistä, virvatulista sekä jälki-

katsahdus.

Kollega maisteri S. Lagus esittelee suomenkielellä sun
nuntaisin k:lo 6—7 j. pp.

Kirkkohistorian
alalta seuraavassa järjestyksessä:
Helmikuun 24 p. Syistä pakanoiden vainoon kirstityitä 

vastaan.
M unkkilaisuudesta.
Paavinvallan synnystä ja leviämisestä. 
Uskonpuhdistuksen edeltäjistä.

Tohtori P. Nordmann esittelee ruotsinkielellä sunnun
taisin k:lo '/jo—1/26 j. pp.

Merkillisten miesten elämänkertomuksia
nimittäin!:
Tammikuun 27 p.J H. G. Porthanista ja M. Caloniuksesta.
Helmikuun 3 p.l , , T , ,, , . ,T, , > Joh. Ludv. Runebergista.Helmikuun ? 10 p. I
Helmikuun 17 p. Elias Lönnrotista.
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Helmikuun 24 p. Matias Aleksanteri Castrenista. 
Maaliskuun 3 p. Yrjö Aukusti Wallinista.
Maaliskuun 10 p. Juliana von Julinista.
Maaliskuun 17 p. Uno Cygnaeuksesta.

Alkeisoppijaksot (noin 20 tuntia kukin), joissa tarjotaan 
opetusta lu’unlaskussa ja kaunokirjoituksessa, sekä mahdol
lisesti kirjanpidossa, ovat aiotut sellaisia henkilöitä varten, 
jotka eivät ole nuoruudessansa saaneet opetusta nauttia. 21 
vuotta nuoremmat älkööt siis pyrkikö näihin oppijaksoihin 
osallisiksi, sillä juuri heidän varallensa on perustettu sekä 
korkeampia että alhaisempia käsityöläiskouluja, joiden kanssa 
Työväen-yhdistys ei ai’o kilpailla.

Niiden, jotka tahtovat käyttää hyväksensä alkeisoppi- 
jaksojen tarjoamaa opetusta, tulee ilmoittautua ennen Tammi
kuun 30 p. Työväen-yhdistyksen huoneistossa, talossa n:o 
12 Kaivokadun varrella, jossa he saavat lähempiä tietoja 
milloin mainitut oppijaksot alkavat. Niitä pidetään suomen- 
ja ruotsinkielellä ruotsalaisen Normaalilyseen talossa, n:o 2 
Unioninkadun varrella, sen kolmannessa kerroksessa, niinä 
iltoina, jolloin luentoja ei pidetä.

Työväen-yhdistyksen jäsenille on pääsö alkeisoppijak- 
soihin maksuton; muut maksavat yhden markan kustakin 
oppijaksosta. Luentoihin pääsevät Työväenyhdistyksen jäse
net samoin maksutta, kun näyttävät jäsenlippunsa, muut hen
kilöt suorittavat 15 pennin pääsymakson kustakin eri luen
nosta.

Erityisiä perustavia tietoja eivät esitelmät eivätkä alkeis
oppijaksot edellytä.

Jokainen työntekijä on tervetullut työvaatteissansakin.
Helsingissä Tammikuun 15 p. 1889.

Helsingin Työväen-yhdistyksen Opetuskomitea.
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Luennoissa kävijäin luvun osottaa seuraava taulu: 

Tili kansantajuisista luennoista keväällä 1889.

Y
hd. jäseniä

10 p m
aksavia.

15 p. m
aksavia.

Y
htä luentoa 

kohti.

n ta 5-'“ S ? » c S 2i luennon- 
jää kohti.

skim
äärin 

ltoa kohti.

Tohtori P. Noi-dmannin ruotsal.
•

luennot 2r’ 9 — 38 47
tl J»7 7 33 40

1 07 9 — 21 30
t? 1 7

2 3 — 15 18
2 42 6 — 15 21

r 37 5 — u» 15
n i e

7 7 — 7 14
v V 5 — 9 14 199 24,8

Professori E. Bonsdorffin snomal.
luennot 25 2 86 113

24 — 92 116
1 0 21 2 89 112

n ¥ 27 1 72 100 441 110,2
Maist. S. Laguksen suomal.luennot V 23 — 65 «9

s 14 1 32 46
V 20 — 4G 66

tt 1 7
3 14 — 18 32 233 58,2

Toht. Aug. Hjeltin suoma' . luennot | 7 — 10 17
tt 10 — 12 22

v 13 — 1 14
V 23 — 2 25
2 8 9 — 1 10

,, 4
T 9 — 1 10 98 16,3

,, ruotsal. 2 » 8 — 5 13
8 5 2 11 18

,, V G — 3 9
V 14 — — 14
i 6 — — 6

:? V 8 — 1 9 69 11,8
Il 337 8 695 - 1,040 37,.
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Silmäys ylläoleviin numeroihin näyttää, ett’ei luento
jaksojen tulos ole ollut ilahuttava; kahden luennonpitäjän 
keskimääräinen kuulijaluku on ollut epäsuhteellisen pieni, 
vaikka luennonpitäjät kyllä täyttivät komitean toivomukset. 
Komitea oli otaksunut että aineet sellaiset kuin isänmaan 
uusin kehittyminen sekä työntekijäin taloudelliset olot voisi
vat ylläpitää harrastusta pitemmänkin jakson ajan, mutta se 
näkee nyt täytyvänsä ehdottaa, että tulevaisuudessa lyhem- 
piä jaksoja toimeenpannaan sekä varsinkin, ett’ei useampi 
kuin yksi luennonpitäjä samalla aikaa kummallakin kielellä 
pidä luentoa. Sunnuntai on nimittäin kieltämättä paras luento- 
päivä, jolloin korkeintaan kaksi luentoa voidaan pitää. Jos 
eri jaksot kestävät vaan neljä tuntia, saattaa uusi jakso alkaa 
edellisen loputtua, ja tulisi luennonpitäjäin luku ja vaihetus 
jaksoissa siten tyydyttäväksi, vaikka viikkotuntien luku vä
hentyisi.

Ilolla voipi komitea sitävastoin mainita alkeisoppijakso
jen hyvän tuloksen. Kaikkiaan 110 oppilasta on ottanut osaa 
oppijaksoihin kirjoituksessa ja laskennossa: näistä nautti 17 
opetusta ainoastaan laskennossa ja 26 vaan kirjotuksessa 
sekä 67 molemmissa aineissa. Vähän vähemmän kuin puo
let oppilaista, 49 olivat, yhdistyksen jäseniä; 61 oli yhdis
tykseen kuulumattomia. Opettajat olivat: rouva Ch. Rune
berg kirjoituksessa, maisteri S. R. Lagus laskennossa (suo
meksi) ja tohtori K. Kerppola laskennossa (ruotsiksi). Oppi
lasten ahkeruus ja tarkkaavaisuus ansaitsee parainta kiitosta; 
todistukseksi siitä kiitollisuudesta, jolla opetus vastaanotettiin, 
mainittakoon että nämät oppilaat rouva Runebergille antoi
vat erityisen kunnialahjan.

Oppilaat ovat kuuluneet seuraaviin eri ammatteihin:
Miespuolisista alkeisoppijaksoihin osaaottajista oli 12 

räätäliä, 11 tehtaantyömiestä, 7 kirvesmiestä, 6 merimiestä, 
4 muuraria, 4 peltiseppää, 4 kartanonmiestä, 4 suutaria, 2 
teurastajaa, 2 putkityömiestä, 2 leipuria, 2 höyryveturinpuh- 
distajaa, 2 lämmittäjää, 2 valuria, 2 kivenhakkaajaa, 2 aja
jaa, 1 maalari, 1 nikkari ja 1 renki. Naispuolisista osaa
ottajista oli 18 neulojatarta, 12 palvelustyttöä, 7 talouden-
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hoitajatarta ja 2 sairaanhoitajatarta. Näiden opetusjaksojen 
taloudellinen tulos on seuraava:

Tuloja sisäänpääsymaksuista luennoihin . . 105: 05.
Menoja luennoista:

Ohjelmain painattaminen..........................
Piirustuksia toht. Nordmannin luennolta 

varten...................................................
Laboratorion puhdistaminen.....................
Pilettien myynti.........................................
Ilmoituksia...................................................
Kaasu ..............................................................
Palkkio prof. Bonsdorffille..........................
Palkkio majist. S. Laguselle.....................
Palkkio toht. Nordmannille.....................
Palkkio toht. Hjeltille...............................

115: —

60: —
42: —
27: —

4: 90
6: 30 255: 20 

120: —
120: —
240: —
360: — 840: —

Yhteensä menoja 1,095: 20

Alkeisoppijaksoihin osaaottajat (yhd. kuulumattomat) 
suorittivat 79 m.

Menot samoista oppijaksoista ovat jaetut seuraaviin eriin:
Ilmoitukset..................... , 26: 05
Kirjotusvihot.......................... 70: 15
Kaasu, puhdistaminen ja vahtimestarin

palkkio..................... 86: 50 182: 70
Rouva Runebergin palkkio • • > • • 315: —
Toht. Kerppolan „ ..................... 165: —
Maist. S. R. Laguksen „ ..................... 220: — 700: —

Yht. menoja 882: 70

Lopuksi on komitean mainittava, että vastaisuutta var
ten on keskusteluihin ryhdytty ylioppilasosakuntien kanssa, 
joissa harrastus työväen sivistyksen kohottamiseksi on anta
nut aihetta samallaisiin alkeisoppijaksoihin, ja on komitealla 
varma syy toivoa, että vastaisuudessa opettajia muutamissa 
aineissa, kenties kaikissakin, saadaan ilman erityistä palk- 
koita, jossa tapauksessa työväen-yhdistys voisi keksiä kei
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noja välttääkseen näiden suosittujen oppijaksojen liian suurta 
rajotusta, joiden ylläpitämiseksi kaupunginvaltuusmiehet tänä 
vuonna ovat äänestäneet aivan riittämättömän rahanmääräyksen.

Täten on opetuskomitea lopettanut vuosi sitte vastaan
ottamansa toimen.

Työväen-yhdistyksen opetuskomitean puolesta:
E. G. Palmén.

Richard Hindström. P. Nordmann.
* **

Helsingin Työväen-yhdistyksen johtokunnalle, 
Yhdistyksen opetuskomitealta.

Toimestaan viimeksi kuluneena syksynä saapi opetus- 
komitea täten antaa tavanmukaisen kertomuksen.

Saatuansa kokemuksen kautta nähdä, että luentojen 
kuunteleminen arkipäivä-iltoina usein kohtaa voittamattomia 
esteitä päätti komitea syksyksi vähentää luentojen lukumää
rää, jotta niitä kaikkia voisi pitää sunnuntaisin, jolloin työ
väestön olisi helpompi niissä käydä. Luennoista ja alkeis- 
oppijaksoista levitettiin samalla tavalla kuin ennenkin tälläi— 
nen ilmoitus:

Helsingin työväelle.
Ilmoitus syyslukukaudella 1889 pidettävistä Kansantajui

sista luennoista ja alkeisoppijaksoista.
Työväen-yhdistyksen opetuskomitea saapi tämän kautta 

kutsua pääkaupungin työväkeä käyttämään hyväksensä niitä 
luentoja ja alkeisoppijaksoja, jotka tänä syksynä pannaan 
toimeen.

Komitea kyllä tietää, ett’ei tämän kehotuksen täyttä
minen ole vaikeuksia vailla. Ahkeran työmiehen ainoana 
rikkautena on se minkä hänen taitavat kätensä hankkivat; 
raskaan jokapäiväisen työn jälkeen tarvitaan aikaa lepoon
kin. Paljon lomahetkiä ei siten voi jäädä henkisten riento
jen varalle. Mutta sittenkin kokemus on näyttänyt, että työ- 
väkemme on tahtonut ja voinut säästää aikaa opin ja tieto
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jen saavuttamiseksi. Ammoisista ajoista asti Suomen kansa 
on tietänyt opin kalliille lahjalle arvoa antaa. Nykyinen 
polvi ei tässä kohden tahdo esi-isien esimerkistä poiketa.

Työväenkysymys on aikakautemme tärkeimpiä keskus
telualueita. Se tunkeutuu tavalla tahi toisella esiin, milloin 
levottomuuksien kautta, jotka tuottavat suuria vastuksia sekä 
työnantajille että työntekijöillekin; milloin rauhallisessa muo
dossa, ollen silloin sekä yksityisille että yhteiskunnalle siu
naukseksi. Paras keino työväen aseman parantamiseksi on 
kansanvalistuksen edistäminen. Nämä luennot ja oppijaksot 
pannaan alkuun tarkoituksella, jotta niiden kautta monta tie
don siementä tulisi kylvetyksi ja tiedon hedelmiä pääsisi 
kypsymään.

Millaisia luentoja tänä syksynä pidetään, valaitsee seu
raava

Ohjelma.

Huomaa! Kaikki luennot piedetään Työväen-yhdistyk
sen huoneistossa, Kaivokatu 12.

Tohtori J. H”. Ruutli pitää sunnuntaisin suomen
kielellä luentoja seuraavassa järjestyksessä

Ranskan vallankumouksesta :

6 päiv. Lokakuuta Vallankumouksen syistä.
13 >5 „ Molemmista ensimmäisistä kansallisko

kouksista.
20 >? ») Konventista ja hirmuvallasta.
27 »5 >» Keisarivallasta.

Nämä luennot alkavat täsmälleen kello l/2 5 i. p.

Tehtailija V. v. Wright esittää sunnuntaisin ruotsin
kielellä

Työväenkysymysten käsittelemisestä viime valtiopäivillä:

6 päiv. Lokakuuta Työväen asian hoidosta ennen ja nyt.
Mitä suurempaa turvallisuutta uusi suo- 
jeluslaki työväelle antaa.
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13 päiv. Lokakuuta Työmiehen vakuuttaminen tautia, tapa
turmaa ja korkeata ikää vastaan. Köy
häinhoito. Anomus ammattivapautta 
vastaan.

20 „ „ Kisällinkokeen kautta saavutettava hel
potus asevelvollisuudessa. Työväenhar- 
rastuksistamme annettu vaarallinen lau
sunto.

Nämä luennot alkavat täsmälleen kello 6 i. p.

Yliopettaja professori Ernst Bonsdorff pitää suomen- ja 
ruotsinkielellä sunnuntaisin seuraavia

Luentoja fysikin alalta:

3 päiv. Marraskuuta Voimista ja liikkeistä yleisesti.
10 5» 55 Nesteitten ja kaasujen fysikalisista omi

naisuuksista.
17 5» 55 Äänestä.
24 55 55 Tärkeämmistä valo-ilmiöistä.

1 55 Joulukuuta Lämmöstä yleisesti sekä erittäin liike
voimana.

8
55 55 Sähkö-ilmiöstä.
Nämä luennot pidetään suomeksi kello 1/25 ja ruotsiksi 

kello 6 i. p.

Alkeisoppijaksoja järjestetään kuten viime lukukaudella, 
ja tarjotaan opetusta kaunokirjoituksessa, luvunlaskussa, 
mahdollisesti äidinkielessä ja kirjanpidossa sen mukaan kuin 
oppilaita saadaan sekä ylioppilaskuntien ja polyteknikumin 
oppilasten keskellä nostetun ehdotuksen mukaan sopivia opet
tajia tarjoutuu.

Tämä opetus on aiottu sellaisia henkilöitä varten, jotka 
eivät ole nuoruudessaan saaneet opetusta nauttia. 21 vuotta 
nuoremmat älkööt pyrkikö näihin oppijaksoihin osallisiksi, 
sillä juuri heidän varallensa on perustettu sekä korkeampia 
että alhaisempia käsityöläiskouluja, joiden kanssa Työväen
yhdistys ei tahdo kilpailla.
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Ne jotka tahtovat käyttää hyväksensä alkeisoppij akso- 
jen tarjoomaa opetusta, tulee itmoittautua ennen sunnuntaita 
13 päiv. Lokakuuta Työväen-yhdistyksen huoneistossa (Kai
vokatu n:o 12), jossa saadaan lähempiä tietoja milloin oppi
jaksot alkavat ja missä aineissa niitä pidetään.

Työväen-yhdistyksen jäsenille on pääsö alkeisoppij ak- 
soihin maksuton; muut maksavat yhden markan kustakin 
•oppijaksosta. Luentoihin pääsevät Työväen-yhdistyksen jä
senet samoin maksutta, kun näyttävät jäsenlippunsa, muut 
henkilöt suorittavat 15 pennin pääsymaksun kustakin eri 
luennosta.

Erityisiä perustavia tietoja eivät esitelmät eivätkä al- 
ikeisoppij aksot edellytä.

Jokainen työntekijä on tervetullut työvaatteissansakin.
Helsingissä 1 päiv. Lokakuuta 1889.

Helsingin Työväen-yhdistykseu Opetuskomitea.

Alkeisoppijaksoja varten oli saatu ilmaiseksi opetta
maan: filosofian kandidaatti E. Biese ja kandidaatti G. Li- 
sitzin antoivat opetusta laskennossa ja ylioppilas R. Roine 
-oikokirjoituksessa; sitä paitsi rouva Charlotta Runeberg ku
ten ennenkin maksusta antoi opetusta kaunokirjoituksessa. 
Alkeisoppij aksot alkoivat vähän myöhemmin kuin luennot, 
mutta kestivät vähän kauemmin.

Kuinka paljon kuulijoita kävi syksyn luennoissa osottaa 
seuraava luettelo:
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Tohtori J. W. Euuthin suomat 
luennot
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Tehtailija V. von Wrightin suomat 
luennot
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Summa
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täjää kohti

®00
©
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ge:

79 37 116
66 44 110
i,7 39 106
63 48 111 443 110,7

48 37 85
51 34 85
24 27 51
35 32 67
42 18 60
34 14 48 396 66

10 22 32
9 19 28
8 17 25 85 28,3

17 15 32
6 17 23
3 14 17

10 15 25
6 6 12

10 12 22 131 21.8.

.586 467 1,055 55 s

Alkeisoppijaksoissa kävi: kirjoituskurssissa 79 henkilöä, 
laskennossa 43 ja oikeinkirjoituskurssissa 16 henkilöä.

Kokemus, jota jo ennen monesti on saatu, mutta joka 
tällä kertaa tavallista selvemmin tuli näkyviin on se laimea 
osanotto, jonka kaupungin ruotsia puhuva työväki on luen
noille suonut. Ei sellainenkaan aine kuin työväenasiain kä
sitteleminen viime valtiopäivillä voinut saada luentosalia täy
teen, ja fysiikin luennoissa, joissa sama esittäjä esitti ai
neensa ensin suomeksi ja sitten ruotsiksi, aleni kuulijain luku- 

’ määrä kolmanneksi osaksi, vaikka aina moni suomalainen 
jäi jälkimmäistäkin luentoa kuuntelemaan, jotta paremmin 
käsittäisi esittäjän valasevia kokeita ja selityksiä. Se epä-
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tasaisuus, joka on ollut luentojen kuulijakunnassa havaitta
vana, on siis päivän selvästi opetuskomiteasta ja luennonpi- 
täjien laadusta riippumaton, eikä valitettavasti liene helppoa 
kaikkiin työ väkemme kerroksiin levittää suurempaa valistuk
sen harrastusta.

Luentojen tulot tekivät yhteensä 88 m:kaa 20 p.

Menojen puolella huomaamme:
Luennonpitäjille paikkiota......................................... 578.
Ilmoituksen painatuksesta........................................ „ 85.
Valaistuksesta ja siivoomisesta................................... „ 57.
Piletinmyynnistä............................................................ „ 19.

Summa ifrnf 739.

Alkeisoppijaksojen tulot tekivät 54 m:kaa.

Menot sitä vastoin nousivat seuraaviin määriin:
Opettajan palkkio kirjoituskurssissa . . . ttnfi 210: —
Ilmoituksia.............................................. 11: 44.
Kirjoitustarpeita......................................... 51: 35.
Kaasusta................................................... 83: 93.
Siivomisesta.............................................. 56: —

Summa Zfmfi 412: 72.

Opetuskomitean tarkoitus oli täksi kevääksi järjestää 
opetusta samaan tapaan kuin viime vuosina, mutta kun sillä 
ei ollut mainittavaa säästöä turvanaan ja kaupunginvaltuus
miehet eivät vieläkään ole myöntäneet mitään rahanmää- 
räystä luentoja tahi alkeisoppijaksoja varten, kävi tämä tuuma 
mahdottomaksi.

Helsingissä 1 p. Helmikuuta 1890.

E. G. Palmén.
Richard Hindström. 
J. Pehkonen.

P. Nordmann. 
William Unger.
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Pilettejä helppotajuisiin konsertteihin on myyty yhd. huo
neistossa konserttipäivinä, jonka kautta työläiset vähemmällä 
vaivaa kuin ennen ovat tulleet tilaisuuteen saada nauttia hy
vää soitantoa. Mitä orkesteriyhdistyksen kansankonsertteihin 
tulee, on tämä tapahtunut kaupunginvaltuusmiesten päätök
sen johdosta, jotka ovat tämän panneet rahanmääräyksen 
saamisen ehdoksi orkesterille.

Polttopuiden kuletus valtion rautateillä. Polttopuiden kor
kean hinnan tähden on yhd. puheenjohtajan ehdotuksen mu
kaan ja asiasta perinpohjin 7io :nä harkittuaan, k. senatiin 
antanut laveasti perusteellisen esityksen, joka loppuun seu- 
raavaan ponteen:

Nojaten yllä huomautettuun, uskaltaa Helsingin Työ- 
väen-yhdistys syvimmässä alamaisuudessa anoa:

että Teidän Keisarillinen Majesteettinne su
vaitsisi ottaa armollisesti ajatellakseen eikö puun- 
kuletusmaksuja valtionrautateillä voitaisi alen
taa, niin että sanottua tavaraa saattaisi kaukai
semmiltakin paikkakunnilla rautatiellä kulettaa 
Helsinkiin.

Suomenkielisen
Puhuja- ja Keskusteluscuran kertomus vuodelta 18S9.

Seuraan on kuulunut 22 miestä. Seura on pitänyt 6 var
sinaista ja 8 harjoitus-kokousta. Toimikunta on pitänyt 4 ko
kousta. Toimikunnan jäsenet olivat: turkkuri T. Kytö, esimies, 
ylioppilas E. N. Kumlander, vara-esimies, viilaaja W. Unger, 
rahastonhoitaja, viilaaja V. Sohiman, kirjuri, leipuri F. Pitkä
nen ja hänen poistuttuaan paikkakunnalta viivottaja A. Järven
pää. Seuran varsinainen toiminta on ollut laimean puoleista, 
kun osanottajia kokouksiin on saapunut harvalukuisesti, vaan 
sen sijaan toiminut innokkaasti. Yhdistyksen kirjaston hy
väksi toimeenpannut asianomaisella luvalla Eugenia-rahan- 
keräyksen ja kaksi iltamaa. Seura on antanut yhdistyksen 
kirjastoon 147 teosta. Kiitollisuudella tulee mainita, että
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kustannusyhtiö Weilin ja Göös on seuralle lahjoittanut 75 
teosta, joiden arvo alennetun kirjakauppahinnan mukaan tekee 
99 markkaa 80 penniä.

Seuran hallussa olevista rahoista ovat tilintarkastajat 
antaneet seuraavan lausunnon:

„01emme tarkastaneet sekä Työväen-yhdistyksen Suo
menkielisen Puhuja- ja Keskusteluseuran tulo- ja menotilit 
v. 1889 että saman seuran Eugenialistoilla kerätyt rahavarat 
ja havainneet, että ne kaikin puolin ovat asianmukaisesti 
hoidetut.

Seuran tulo- ja menotili oli seuraava:

Tuloja:
Säästöä v. 1888 ................................................................ 25: 19
Ilmoitusmaksuja....................................................................6: —
Jäsenmaksuja........................................................................17: 10

Yhteensä tfmf 48: 29

Menoja:
Sanomalehti-ilmoituksia...................................................13: 85
Kirjoja ja paperia...............................................................3: 85
Tappiota iltamasta lä/1289 ............................................... 1: 80
Säästöä................................................................................. 28: 79

Yhteensä ifbifi 48: 29

Eugenialistoja on tullut takaisin 12 kappaletta eli listat 
N:illa 1, 4, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 ja 24, joihin 
on merkitty yhteensä 201 markkaa 20 penniä. Lisäykseksi 
tälle on seura toimeenpannut iltaman 7/4;89, tehden 33 m. 
85 p. sekä koron rahoista 88 p., siis yhteensä 235 markkaa 
93 penniä. Näillä rahoilla on seura ostanut suomalaisia kir
joja Työväen-yhdistyksen kirjastoon hra Verner Söderströmiltä 
108 m. 50 p. arvosta ja Kansanvalistusseuralta 15 m. 33 p. 
arvosta. Tämä ostosumma tekee yhteensä 123 m. 83 p., 
jonka tähden seuralla on säästössä 112 m. 10 p. Eugenia
listoilla kirjainostoa varten koottuja varoja.
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Ehdoltamme Toimikunnalle ja Rahastonhoitajalle täy
dellistä tilinvapautta kysymyksessä olevalta vuodelta.

Helsingissä Tammikuun 31 p. 1890.
Z7. J. Gustafsson. Rob. Ahlstedt.

Toimikunnan puolesta:
Timoth. Kytö.

Victor Sohiman.

Rahankeräys tulipalossa kärsineille. Kootakseen rahoja 
suuressa tulipalossa 2/6:na vanhingoittuneille henkilöille päätti 
yhdistys panna esiin keräyslistoja. Kun kumminkin jo muualta 
oli tullut tarpeelliset varat, saatiin kerätyksi ainoastaan 6: 50 
p., jotka annettiin hra polisimestari H. Akermanille.

Rahanuiääräyksiä yhdistykselle on pyydetty sekä anniskelu- 
että vähittäinmyynti-osakeyhtiön voittorahoista. Jälkimäisessä 
anomuksessa huomautettiin erityisesti:

a) että alkeisopetus vanhemmille työläisille on keskey
tettävä, ellei siihen tarvittavaa rahanmääräystä myönnetä; 
b) että yhdistyksen kirjasto on suurimmasti täydentämisen 
tarpeessa; c) että yhdistyksen vähät varat täytyy niin tar
koin käyttää kaikenlaisiin tärkeihin tarkoituksiin, että vuokra- 
apu on suuresti toivottava, että tulisi mahdolliseksi yhdistyk
sen toiminnan yhtämittainen kehittyminen; ja d) että rakennus
rahasto olisi suuremman rahanmääräyksen tarpeessa, jonka 
kaupunginvaltuusmiesten sitä kernaammin pitäisi myöntämään, 
kun Työv.-yhd. talossaan m. m. tulisi tyydyttämään yhä kas
vavaa huoneiston tarvetta vanhempien työläisten opetusta 
varten.

Anniskeluosakeyhtiön varoista saatiin 1,000 m:kaa ylei
seen rahastoon ja vähittäinm.-osakeyhtiön rahoista ainoastaan 
400, vaikka tuhansia mkoja oli käytettävänä ja jätettiin Tähti- 
tornivuoren kaunistamiseksi. Tämä kaupunginvaltuusmiesten 
menettely on herättänyt suurta paheksumista työväen kes
kuudessa.

Raittiusluentoja yhdistyksessä. Räätäli A. Wuoren pyyn
töön saada yhdistyksessä pitää raittiusluentoja on johtok. suos
tunut.



49

Rakeuniis-asian otti koneenkäyttäjä M. Blomqvist Tammik. 
6 p:nä uudelleen (katso edell. vuosikertomusta) käsittelyn 
alaiseksi sen johdosta että yhdistyksen huoneisto kasvavan 
liittymisen tähden alkaa tulla liian ahtaaksi. Tarpeelliset 
varat olisivat koottavat huveilla ja osake-kirjoituksella. Paju
ja rottinkityöntekijä J. Höilund esitti että ammattiyhdistyk
sille valmistettaisiin huoneistoja talossa ja arveli että jos 
niin tapahtuisi, rakennus kyllä saataisiin aikaan osakekirjoi- 
tuksen kautta pienissä, työntekijäin varojen mukaan sovite
tuissa määrissä. Muutkin puhujat puolustivat hartaasti asiata 
ja lykättiin se johtokunnan käsiteltäväksi, joka 9/t valitsi 
koneenkäyttäjä M. Blomqvistin, insinöri R. Hindströmin, 
paju- ja rottinkityöntekijä J. Höiliindin, konemestari E. Nord
lingin ja räätälimestari 0. Olanderin komiteaan, joka sai 
toimekseen „ennen Helmik. 15 p:ää antaa ehdotuksen oman 
talon hankkimiseksi yhdistykselle14. 2')/1 toimeenpanivat ko
neenkäyttäjä M. Blomqvist, (ehdottaja), rouva C. Blomqvist, 
ravintoloitsija G. Blomqvist, neiti H. Hazard, konttoristi A. 
Helenius, faktori V. Pettersson, neiti A. Sandell ja rouva 
H. Tukiainen yhdistyksen huoneistossa onnistuneen iltaman, 
josta tulos, 150 m:kaa, pantiin pohjarahaksi rakennusrahastoon.

Talon paikaksi hyväksyi yhd. l/2 tontin n:o 23 Korkea
vuorenkadun varrella ja antoi rakennuskomitean toimeksi val
mistaa selvitys, miten tontin omistamista seuraavat kustan
nukset saataisiin suoritetuksi.

Tarkastaen rakennuskomitean 1*/s,:na antaman mietin
nön, sisältävä ehdotuksen siitä, kuinka varat yhdistyksen ta
loa varten voitaisiin koota, päätti johtok. lä/2: 1) että yhdis
tyksen joka vuonna olisi määrättävä summa, joka sen ylei
sestä rahastosta siirrettäisiin rakennusrahastoon; 2) että voitto- 
jäännös juhlatoimikunnan kassasta, paitsi 300 m:kan liike- 
pääomaa, neljännesvuosittain siirrettäisiin rakennusrahastoon; 
3) kuulustella vielä siitä, josko kaikkien yhdistyksen huo
neistossa pidettyjen huvien voitosta 10 % saatettaisiin antaa 
rakennusrahastoon; 4) että anniskeluosakeyhtiön voittorahoista 
pyydettäisiin rahanmääräys rakennusrahastoa varten.

4
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Ranskankielen oppikurssin päätti johtok. koettaa saada toi
meen, syystä että useita työläisiä tulisi matkustamaan Pa
risin näyttelyyn. Varojen puute estij opetuskomiteaa aiko
musta toteuttamasta.

Helsingin Työväen-yhdistyksen
Ravinto-osastoa vuosikertomus v:lta 1889, 2:lta vaikutus- 

vuodelta. Rouva Numbergin, hrain Numbergin, Schwenzonin 
ja Snellin sijaan, jotka erosivat toimikunnasta arvanheitolla, 
valittiin vuosikokouksessa 30/i muurari K. Michelsson, rouva 
M. Snell, seppä Hj. Hammar ja neiti H. Hazard. Tilintar
kastajiksi valittiin kassööri A. Biese ja kivipiirtäjä W. Brand- 
stake sekä näiden varamiehiksi viivoittaja A. Järvenpää ja 
kirjanpainaja J. Snell. Toimikunta valitsi tehtailija V. v. 
Wrightin puheenjohtajaksi, muurari K. Michelssonin v.-puheen- 
johtajaksi, konttoristi W. Ekmanin sihteeriksi ja konttoristi 
A. Heleniuksen kassööriksi. Säännöt painatettiin ja kokouk
sissaan neuvotteli toimikunta keinoista tavarain suurissa mää
rin ostamisen aikaansaamisesta, jonka kautta ostajalle tulisi 
suurin mahdollinen voitto. Neuvotteluja tavaranhankinnasta 
ja tavarantilauksia on tapahtunut yhdistyksen huoneistossa, 
jossa myös tavarannäytteitä on ollut nähtävänä.

Toimikunta ryhtyi toimiin hankkiakseen näytteitä hy
vistä puvuiksi soveliaista kankaista, joita oli aikomus, osta
jain valinnan tapahduttua, ostaa suurissa määrin, joten työn
tekijät saisivat kesävaatteensa halpoihin tehtaanhintoihin. Rää
tälitkin voisivat yhtyä kauppaan. Halkoja on osasto hankki
nut niitä haluaville halvemmalla kuin torilta ostettaessa ja 
vielä kotiin kuletettuina. Ilmoituksien ja uutisten kautta on 
osasto koettanut levittää tietoja toiminnastaan.

2,/3:na pidetyssä kokouksessa ilmoitti puheenj. että, 
vaikka osasto on näyttänyt voivansa ostajilleen antaa tava
roita käypähinnan mukaan ja sen ohessa heille maksaa ostok
sien suhteen melkoisia osinkoja, on osaston ostajaluku työ
väen piirissä vähentynyt. Tästä näkyy selvästi etteivät työn
tekijät, kuten suuremmat tavarankäyttäjät, ole olleet tyyty
väiset osaston toimintaan, jonka tähden ei sitä sen nykyi
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sessä muodossa saateta edullisesti jatkaa. Koska kumminkin 
on näyttäytynyt että henkilöt varakkaammista kansanluokista 
tahtovat käyttää hyväkseen osastoa, olisi kenties syytä laa
jentaa sen toimintaa niin, että työv.-yhdistykseen kuulumatto
matkin henkilöt saisivat liittyä osastoon, jonka kautta tulisi 
mahdolliseksi ostaa suurempia määriä, mikä luonnollisesti 
tulisi hyödyttämään niitä työmiehiäkin, jotka kuuluvat osas
toon, ja luultatavasti vähitellen lisäisi näiden lukua.

Muurari K. Michelsson ja viilari K. Lindroth luulivat 
syyn työläisten vähään osaston toiminnan harrastukseen ole
van sen, etteivät he sen kautta ole saaneet kaikkea mitä tar
vitsevat eikä ilman tilausta.

Katsoen osaston toiminnan laventamisen toivottavaksi, 
päätti kokous antaa hrojen Michelssonin, Lindrothin ja Hele
niuksen toimeksi laatia ehdotus tarpeellisiksi muutoksiksi 
säännöissä.

Osaston jäsenet kutsuttiin määrätyllä ajalla vuosikokouk
seen, mutta ainoastaan pari henkilöä saapui, jonka tähden 
uusi kokous ilmoitettiin 22/£:ksi 1889. Siinä esitettiin yllä
oleva kertomus ja seuraava

Kertomus toimitetusta Helsingin Työväen-yhdistyksen 
ravinto-osaston tilien tarkastuksesta v.lta 1889. 

Osaston tilejä tarkastaessa on nähty:
että menekki kuukausina Tammik.—Huhtik. oli Shnf. 881: 92
Toukokuusta vuoden loppuun .......................... 55 267: 21

Sbnf. 1,149: 3

Tammik.—Huhtik. tuli voittoa.......................... n 50: 95
jotavastoin osastolle vuoden loppuaikana tuli 

häviötä........................................................ 55 10: 96

joten 1889 v:n voitto teki............................... 39: 99

Sisälläoleva voitto Marras- ja Joulukuulta 1888 
teki.............................................................. 55 64: 66

joka tekee säästöä 3i/i289 ............................... Sfy- 104: 25



52

Kun otaksumme että osasto lopettaa toimintansa, ehdo
tamme että sanottu säästö annetaan Työväen-yhdistykselle 
ja että yhdistys 1888 v:n osakkaille maksaa 7 °/0 osinkoa
Smkasta 727: 10 ................................................... 50: 70
sekä osakkaille Tammik.—Huhtik. 1889 5 °/0 osin

koa Smkasta 881: 92 ...............................44: 07
94: 78

sekä että jäännös........................................................ 9: 48
sitrretään J. Th. Lagerbohmin rahastoon köyhien koululasten 
vaatettamista varten. <

Samaan rahastoon ehdotamme siirrettäväksi nekin voitto
rahat, joita osakkaat eivät tämän vuoden kuluessa ole nos
taneet.

Koska olemme huomanneet tilit olevan oikeassa järjes
tyksessä, ehdotamme kassöörille täyden tilinvapauden.

Helsingissä, Helmik. 17 p. 1889.

Alrik Biese. Wilh. Brandstake.

Täysi tilinvapaus myönnettiin toimikunnalle ja kassö- 
rille. Syystä että asian harrastus on näyttäytynyt olevan 
kovin laimea, päätettiin jättää tarkastamatta sääntöjen muutto- 
ehdotus ja hajottaa osasto. Osaston kassöörin konttoristi A. 
Heleniuksen toimeksi annettiin voitto-osuuksien maksaminen 
jäsenille sekä tulisi hänen työv.-yhdistyksen rakennusrahas
toon antaa ne varat, jotka tilintarkastajat ovat ehdottanut 
siirrettäväksi Lagerbohmin rahastoon, kumminkin olisi raken
nusrahaston maksettava osastolle mahdollisesti tulevat ilmoi- 
tuslaskut.

Helsingissä, Helmik. 23 p. 1890.

Ravinto-osaston puolesta:

V. v. Wright.
W. Ekman.

Raviutola. Katsoen että yhdistyksen ravintolaitsija ny- 
kään voisi olla avullinen huoneiston vuokran maksamisessa,
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kekoitti johtok. häntä antamaan sellaisen tarjouksen ja ju
listi, koska hän ei mitään luvannut, paikan haettavaksi, sekä 
hyväksyi 4 hakijasta ravintolaitsijaksi x/e:sta neiti A. Sou
dellin, joka asetti takauksen 700 mkan vuotuisen vuokra- 
avun maksamisesta.

Kirjeessä 18/3:lta esittivät siihen valitut henkilöt, erään 
täällä pidetyn raittiuskokouksen antaman toimen mukaan, 
ehdotuksen ettei Työv.-yhdistys, tehdessään uuden välikirjan 
ravintoloitsijansa kanssa, enään myöntäisi hänelle anniskelu- 
oikeutta. Vaikka Työv.-yhd. jo ennen oli lausunut mielipi
teensä asiassa ja puheenaoleva välikirja jo oli tehty, katsoi 
johtok. kumminkin tarpeelliseksi ottaa raittiuskokouksen esi
tys käsitettäväksi, jonka lopetettua johtokunta, katsoen 
siihen

ett’ei viinaa eikä liköörejä koskaan ole anniskeltu Työv.- 
yhdistyksessä,

että, vaikka yhdistyksen huoneistossa vuosien kuluessa 
on käynyt tuhansia ihmisiä, ainoastaan 5 kertaa on voitu 
tehdä muistutus siitä, että joku on ollut päihtyneessä tilassa, 

ett’ei koskaan ole väitetty, vielä vähemmin todistettu, 
että yksikään niistä, jotka ovat hauskuutta yhdistyksen huo
neistossa häirinneet, siellä olisivat juopuneet,

että muistutuksen saaneista tosin 3 on ollut yhd. jäse
niä, mutta ainoastaan yksi kuulunut ruumiillisen työntekijäin 
luokkaan eikä kukaan ole usein käynyt yhdistyksessä,

että joskin, kuten sanottu, järjestyksen häiritsemistä 
erittäin harvoin on tapahtunut eivätkä ne ole olleet pahan
laatuisia, on niitä kovuudella moitittu, joka, yhteydessä Työv.- 
yhdistyksessä vallitsevien tapojen kanssa, on vaikuttanut että 
sellaisetkin henkilöt, joilla on ollut tapana päihtyä, Työv.- 
yhdistyksessä ovat esiintyneet moitteettomasti,

että näyttää olevan väärin ja typerästi tehty, jos työ- 
miehiltä otettaisiin vapaus, jota he eivät ole väärinkäyttä
neet, ja

että, jos työmieheltä kiellettäisiin lasi olutta tahi tuu- 
tinki yhd. huoneistossa, monikin heistä menisi kapakkaan ja 
antaisi aihetta juuri siihen väärinkäytökseen, jota vastaan
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sekä raittiusyhdistykset että Työv.-yhdistys, vaikka eri ta
valla, koettavat vaikuttaa,

päätettiin ehdottaa yhdistykselle, etfei raittiuskokouksen 
esitys antaisi syytä mihinkään toimenpiteesen.

Tämän johtokunnan ehdotuksen hyväksyi yhdistys vilk
kaan keskustelun jälkeen 2ä/4:nä pidetyssä kuukauskokouk- 
sessa, jossa oli saapuvilla noin 100 henkilöä, 63 äänellä 15 
vastaan.

Syystä että neiti Sandell on pyytänyt vapautusta vuokra- 
avun suorittamisesta, päättettiin julistaa paikka haettavaksi. 
750 mkan suuruisia tarjouksia on tehty, mutta toimeen astu
taan vasta 1890.

Sanomalehtien asema yhdistykseen. Pääkaupungin kaikki 
suuret sanomalehdet, paitsi Nya Pressen, ovat tarkkaan seu
ranneet yhdistyksen pyrintöjä.

Sihteerintointa ovat ilman palkkiota hoitaneet kirjanpainaja 
J. A. Snell ja t:ri Aug. Hjelt.

Stipendejä Parisin maailmannäyttelyssä käyntiä varten. Use
ampien sellaisten stipendien myöntämistä on yhdistys laveasti 
perusteellisilla esityksillä ehdottanut sekä hallitukselle että 
kaupunginvaltuusmiehille.

Sörnääsiu höyrykyökki. Yhdistys on lausunut suuren 
mielihyvänsä tästä ehdotuksesta ja toivomuksen että siihen 
sijoitetut rahat tuottaisivat omistajilleen korkoa ja yritys 
siten ei tulisi armeliaisuuslaitokseksi, jota suuri osa työ
väestä ei tulisi hyväksensä käyttämään, vaan että se tulisi 
liikkeeksi, jolla keinoin sen vastainen pysyväisyys olisi varma.

Tenllisuusnäyttely 1891. Tätä varten asetettu komitea 
(katso 1888 v:n kertomusta) alkoi toimensa alkupuolella vuotta 
ja valitsi silloin puheenjohtajakseen rautasorvari V. Sohl- 
maniii.j& sihteerikseen koristemaalari C. H. Carlssonin.

Teollisuushallituksen kiertokirje ®/6:lta 85. Ei vielä ole ryh
dytty ainoaankaan niistä toimenpiteistä, joita on toivottu tä
hän kiertokirjeesen annettujen vastauksien johdosta, vaikka 
asiasta useasti on muistutuksia tehty.



Tilintarkastajat. Tämän vuoden tilintarkastajiksi valittiin 
konttoristit W. Ekman ja H. Staudinger sekä kirjanpainaja 
O. Lindstedt. Näitten varamiehiksi tulivat insinörit R. Hu- 
ber ja J. Fogde.

Työväenkysymysten käsittely valtiopäivillä. 1888 vuoden 
valtiopäiväin jälkeen ehdotti paju- ja rottinkityöntekijä J. 
Höilund, että ulosannettaisiin helppotajuisia selityksiä työ
väenkysymysten käsittelystä valtiopäivillä, ja kaikilta työ
väenyhdistyksiltä kysyttiin, eivätkö ne 50 piillä joka jäsenen 
puolesta suostuisi olemaan avullisina varojen kokoomiseksi 
palkintokilpailua varten mainitun aineen käsittelyä 1888 v:n 
valtiopäivillä koskevien kirjoituksien välillä sekä paraan teok
sen painattamiseksi ja levittämiseksi. Kun ehdotus vaan 
muutamalla taholla saavutti odotettua kannatusta, sai se 
tässä muodossa jäädä sikseen, mutta yhdistyksen opetus- 
komitean toimesta piti tehtailija V. v. Wright v. 1889 asiata 
valaisevia esitelmiä, joita on toivo saada painatetuiksi.

Yhdistyksiltä, jotka olivat lähettäneet ja merkinneet 
rahoja kertomuksen ulosantamiseksi työväenkysymysten kä
sittelystä valtiopäivillä, kysyttiin saisiko heidän apurahojansa 
käyttää asiaa valaisevien esitelmien painattamiseen.

Työpalkat, työ-aika. Työntekijäin toivomukset. Katso tilasto- 
komitean kertomusta.

Työväenvakuntuskomilea. Toivomus, jonka vhd. Työm.— 
Arb.’issa on lausunut, että työväenkomiteassa työväenluokka
kin tulisi olla edustettuna, on otettu huomioon. Senati on 
nim. senatori L. Mechelinin ehdotuksesta Lokak. 11 p. 1889 
jäseneksi komiteaan kutsunut kirjanpainaja J. Pehkosen, jota 
Työm.—Arb. s ihen oli ehdottanut. Muut komitean jäsenet 
ovat: intendentti L. Gripenberg (puheenj.), kunnallisraatimies 
A. F. Juselius, kollegiasessori U. Kurtén, tehtaanomistajat 
Carl Armfelt, F. Idestam ja H. Åström, sahanomistaja Carl 
Borenius, tehtaanhoitajat II. Salin, sanomalehdentoimittaja V. 
Löfgren ja tehtailija V. v. Wright.

Tilastokomitean vastainen toiminta. l7/s:na päätti johto
kunta, jatkaessaan tilastollisen komitean ehdotuksen (katso
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1888 v:n kertomusta) käsittelyä sen vastaisesta toiminnasta, 
antaa komitean toimeksi johtokunnalle esittää selvitys komi
tean valmistamain blankettien painattamis-, levittämis- ja 
käyttämis-kustannuksista, sekä sen jälkeen kääntyä hallituk
sen puoleen anomuksella saada rahanmääräys mainittua tar
koitusta varten.

Titastokoiniteau kertomus. Entisen tavan mukaan kutsui 
Tilastokomitea Helsingin työntekijät kokouksiin tilastollisten 
tietojen antamista varten kehoituksella, joka, julaistiin pää
kaupungin sanomalehdissä ja tällä kerta kuului seuraavasti:

Kehoitus Helsingin Työväelle.
Taaskin on käsissä aika, jolloin Helsingin Työväen-yhdistyk

sen Tilastollisen komitean tulee kokoonkutsua kaupungin Työväki 
samallaista tarkoitusta varten kuin kolmena edellisenä vuotena, eli 
laatimaan tilastollisia tietoja Työväen elinehdoista, palkoista, työ
ajasta y. m. viimeksi kuluneelta vuodelta 1889. — Asia ei ole enää 
uusi. Niinkuin jo sanotiin on Helsingin Työväki ollut jo kolme eri 
kertaa kutsuttu moiseen kokoukseen. Iloista on tunnustaa, että 
työväki on näihin kokouksiin sellaisella luottamuksella ja innostuk
sella saapunut, joka ei, asian uutuuteen katsoen, ole ollut vähäinen. 
Mutta toiselta puolen on suoraan esille tuotava, ettei innostus ja osan
otto Työväen puolelta ole ollut läheskään niin yleinen kuin se olisi voi
nut olla, ja kun sen tulee olla että komitea voisi kaikin puolin tyydyttä
vällä tavalla toimittaa tuo tärkeä tehtävä, jonka Työväenyhdistys 
on sille uskonut. — Jokainen uusi vuosi vaatii tässä suhteessa Helsin
gin Työväeltä enempi kuin jo kulunut vuosi. — Älköön siis yksi
kään Työmies olko välinpitämätöin tämän kehoituksen suhteen, 
vaan koettakoon niin paljon kuin voi, huolehtia siitä, että hänen 
ammattinsa tulisi kunnollisesti edustetuksi mainitussa kokouksessa.

Mikä on sitte näitten kokousten tarkoitus? Mitä hyödyttävät 
tiedot työväen palkoista, työpäivän pituudesta y. m.?

Kun me jo olemme! koettaneet niin monta kertaa kirjoituk- 
8issamme Työväelle selittää tätä seikkaa, lienee tarpeetonta tässä 
uudelleen laveasti siitä puhua. Kuitenkin huomautettakoon sen verran, 
että tuollainen Työväen elinehtojen selvittely, jota tämä tarkoittaa, 
on kaikenlaisen, Työväen tilaa parantavan suunnitellun toiminnan 
välttämätöin perustus. Voidaksensa Työväkeä painavia epäkohtia 
parantaa on välttämättömän tarpeellista tarkoin tietää, millainen
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Työväen tila kussakin ammatissa todellisesti on. Lääkäri ei voi 
sairasta ruumista parantaa, jollei hän tarkoin tunne tuota ruumista 
ja parannettavan sairauden laatua. Työmiehet, ovat ikäänkuin jä
seniä suuressa ruumiissa, joka on koko ammattikunta, tahi, vielä la
veammin otettuna, koko työväkikunta. — Tästä vertauksesta kenties 
moni Työmies huomaa, miten tärkeätä on saada työväen asema 
tarkoin selville voidakseen auttaa mahdollisia, työväenmaailmassa 
vallitsevia epäkohtia.

* **

Paitsi näitä puhtaasti tilastollisia tietoja pyytää komitea vielä 
niinkuin ennenkin saada tietää onko työväellä tehtäviä muistutuksia 
työ- ja elinehtojensa suhteen. Onko työpäivä kovin pitkä? Onko 
työpalkka ylen niukka? Onko tarpeeksi tilaisuutta rahan-ansioon? 
Onko työhuone siisti ja terveellinen? Ovatko oppilas-olot sellaiset 
kuin niitten tulee olla? — Onko työväellä muutoin oikeutettuja toi
vomuksia esitettävänä ja mitä?

Näihin ja tämänkaltaisiin kysymyksiin toivoo komitea saavansa 
tarkkoja vastauksia.

Mitä niihin ammatteihin tulee, jotka ovat muodostaneet am
mattiyhdistyksiä, on luonnollista, että ammattiyhdistys ottaa asian 
huostaansa ja valitsee muutamia uskottuja miehiä, joiden toimeksi 
se antaa mainitussa kokouksessa komitealle esitettäväksi ammattia 
koskevia tietoja, muistutuksia ja toivomuksia. Komitea toivoo, ettei 
yksikään kaupungin ammattiyhdistys laiminlyö velvollisuuttansa tä
män asian suhteen.

Mitä taas tulee niihin ammatteihin, joissa ei tuollaista yhtiötä 
ole olemassa, löytyy asian selvittämiseksi kaksi eri keinoa. Joko 
kokoontuvat sellaiset ammattilaiset valmistavaan kokoukseen, jossa 
yllä mainittuja kysymyksiä keskustellaan ja valitaan valiokunta, joka 
tilastollisen komitean ilmoittamassa kokouksessa esiintuopi heidän 
ammattiansa koskevia tietoja, — tahi koettavat he saada ammatti
laisensa niin lukuisasti kuin mahdollista saapumaan Tilastollisen 
komitean kokoukseen.

Etteivät ilmoitukset tulisi yksipuolisia, olisi hyvin suotavaa 
ettei ainoastaan työntekijät, vaan myöskin työnantajat vaarinottaisivat 
nämä kokoukset ja saapuisivat niihin.

sje

Pyydämme siis Helsingin Työväkeä, joka kuuluu allamai- 
nittuihin ammatteihin kokoontumaan Helsingin Työväenyhdistyksen 
huoneistoon, Kaivokatu 12, seuraavassa järjestyksessä:
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Sunnuntaina 26 p. Tammikuuta: kdo J9 e. pp. maalarit ja kul- 
taajaat, 9.J puusepät ja sorvarit. 10 kellosepän- ja kultasepäntvömie- 
het, 10j kirjansitojat, lii kirjanpainajat, 12 tupakkitehtaissa työs
kentelevät miehet ja naiset.

Sunnuntaina 2 p. Helmikuuta: kilo 9 e. pp. nahkurit ja satula- 
maakarit, 9J suutarit, 101 räätälit, 11J leipurit, 12 juomanpanimon 
työväet.

Sunnuntaina 9 p. Helmikuuta: k:lo 9 e. pp. konepajojen ja 
kaasutehtaan työmiehet sekä sepät, 9} läkki- pelti-, ja kuparisepät, 
1O| muurarit ja uunintekijät, 11J kirvesmiehet ja sahurit, 12 kiven- 
hakkaajat, ‘12 ompelijattaret.

Jos muissa kuin edellä mainituissa ammateissa oleva työväki 
haluaa antaa tietoja yllämainituista seikoissta, ilmoittakoot siitä komi
tean ensi kokouksessa tulevana sunnuntaina, jolloin erityinen kokous 
heidän arv. ammattiansa varten heti julistetaan.

Helsingin Työväenyhdistyksen puolesta: 
Työväenyhdistyksen Tilastollinen komitea.

Ilmoitettuina aikoina odotti komitea että kukin ammatti 
saapuisi kokoukseen, antaakseen sellaisia tietoja kuin kehoi- 
tuksessa viitattiin. Jos meidän tällä kertaa onkin mainittava 
että ei aivan vähäinen luku ammatteja on kutsumuksen lai- 
miinlyönyt, on luultavasti tämän vähemmän edullisen seikan 
vastapainona se asianhaara, että nyt suurempi luku ammat
teja kuin koskaan ennen on ollut tilaisuudessa omassa am
mattiyhdistyksessä neuvotella kehoituksessa luetelluista kysy
myksistä, ennenkuin he ovat tietonsa komitealle ilmoittaneet. 
Ammattiyhdistykset ovat nimittäin edellisenä vuonna melkoi
sesti lisääntyneet ja tilastokomitea, jonka on ammattiyhdis
tyksiä kiittäminen tervetulleesta avusta tilastollisten tietojen 
kokoomisessa, on onnellinen kyllä voidessaan lukea itselleen 
ansioksi pienoisen osan niiden perustamisessa.

Kun nimittäin työläiset kokouksissaan komitean kanssa 
ovat esiintuoneet monenlaisia toivomuksiaan ja valituksiaan, 
ei komitea ole laiminlyönyt huomauttaa kuinka oma apu on 
paras apu ja muistuttaen kuinka voimakkaiksi vähävoimaiset- 
kin tulevat yksimielisyyden ja yhteistyön kautta, kehoittanut 
perustamaan ammattiyhdistyksiä. Nämä kehoitukset ovat jo 
monessa tapauksessa kantaneet hedelmiä. Uusin todistus on
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palaillaan muodostumassa oleva kirjannitojain ammattiyhdis
tys. Tehokas vaikutin sen perustamiseen oli tilastokomitean 
kehoitus viime tammikuun 26 p. pidetyssä kokouksessa kir- 
j ansitojain kanssa.

* **

Kiittäessämme sitä harrastusta, iota muutamat ammatti
yhdistykset ovat komitean työlle osoittaneet, on meillä kui
tenkin syytä saattaa kunn. ammattiyhdistyksien huomioon 
eräs asianhaara. Komitean kokoukset, joita jo on pidetty 
useina vuosina, pidetään aikana lähinnä ennen Työväen-yh- 
distyksen vuosikokousta, joka taas on ensimmäisenä sunnun
taina maaliskuussa. Kun aika siis on aina tietty, on sitä 
helpompi tehtävä, kuten suuresti toivottavaa onkin, että am
mattiyhdistykset ajoissa alustavat asian, se on eivät ainoas
taan edellisen vuoden kuluessa tekevät komitean selvitettä
viä suhteita koskevia havaintoja, vaan myöskin pitävät val
mistavat kokouksensa niin aikaseen, että puheenaolevat ky
symykset ovat niin selvillä kuin mahdollista, kun on aika 
esittää sellainen selvitys tilastokomitealle.

* **

Työpalkat ja työaika ynnä etevinten ravintoaineiden 
hinnat olivat — niin paljon kuin me olemme saaneet sel
ville — v. 1889 sellaiset kuin seuraavat taulut osoittavat:
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Putkenlaskijain työansio vuoden kuluessa oli keski
määrin 3 m. 56 p. päivässä ja putkenlaskijain apulaisten 
2 m. 87 p.

Ylläsanottua tiedonantoa maalarien työansiosta ei ole yksi 
hyväksynyt, työn-antaja hra K. G. Hellström, joka päinvastoin 
muitten ammattilaisten yksimielisiä tiedonantoja on väittänyt että 
työpalkka on ollut keskimäärin 3 inkaa päivältä ja myöskin halun
nut saada mielipiteensä komitean kertomuksessa mainituksi.

Buokatavarain ja polttopuitten keskihinnat v. 1889.

Ruisleipä, leiv.........................................................................2: 01.
Ruisjauhot, leiv...............................................................  1: 37.
Herneet, kappa............................................................. 1: 02.
Perunat, „  0: 22.
Tuore naudanliha, leiv.......................................................... 4: 28.
Sianliha, tuore, leiv............................................................... 8: —

„ suolattu, leiv...........................................................8: 06.
Voi, tuore, naula...............................................................0: 97.

„ ruoka-, leiv................................................................... 15: 70.
Silakat, tuoreet, naula.............................................. 0: 18.

„ suolatut, leiv....................... 1: 74.
Maito, kuorimaton, kannu ....... 0: 42.

„ kuorittu, „ ......................................... 0: 21.
Piimä, kannu.......................... ....... 0: 22.
Halot, koivu-, syli............................................................ 21: 83.

„ mänty-, „  17: —
,. kuusi-, „.............................................................14: 80.

Mitä tulee niihin toivomuksiin ja valituksiin, joita työn
tekijät tällä kertaa ovat esiintuoneet, ovat ne pääasiassa 
samallaiset, suoraan sanoen samat kuin ennenkin. Komitealla 
ei ole, syystä että muutamat ammatit, esim. nahkurit, jäivät 
kokouksiin tulematta, ollut tilaisuutta saada tietoa siitä, josko 
kaikkiin valituksiin jotka viime vuonna tehtiin, vieläkin on yhtä
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paljon syytä, mutta siitä päättäen mitä on ilmoitettu, näkyy 
ettei epäsuhteissa ole sanottavaa parannusta tapahtunut.

Tässä ei kuitenkaan millään tavalla saa unohtaa sitä, 
jo ylempänä mainittua, tosiasiaa että ammattiyhdistys-aate 
yhä enemmän toteutuu Helsingin työväen piirissä, ja tekee 
mahdolliseksi tulevaisuudessa suuremmalla menestyksellä kuin 
tähän asti poistaa moitittuja epäsuhteita.

Mitä
työ aik a a n

tulee, kirjoitettakoon muistiin seuraavat kunkin ammatin työn
tekijäin lausumat toivomukset:

Kirjansitojat toivoivat varsinaisen työaikansa lyhentä
mistä 11 1/2 tunnista 10 tunniksi.

Muurarit, jotka ovat laskeneet työaikansa olevan 12 
tuntia, halusivat myöskin saada sen 10-tuntiseksi.

Työajan lyhentämistä 11 1/2 tunnista 10 tunniksi esitti
vät toivomuksenaan maalarit.

Lakki-, pelti- ja vaskisepät, joitten (varsinainen) työ
aika on 111/2 tuntia, eivät pitäneet kohtuuttomana vaatia 
sen lyhennystä J/2 tunnilla eli 11-tuntiseksi.

Nikkarit, joilla nykyään on 121/2-tuntinen työpäivä, 
toivoivat niinikään lyhentämistä 11 tunniksi. Samat am
mattilaiset huomauttivat myöskin toivottavaksi, ettei työaikaa 
ilman ennen tehtyä sopimusta työnantajain ja -tekijäin välillä 
pidennettäisi yli tavallisen tuntimäärän. On nimittäin tapah
tunut että työnantajat usein kyllä ilman työmiehiä kuulus
telematta pitävät nämä työssä yli määräajan, aina 16 ja 17 
tuntia päivässä, joka tapa, ellei sitä järjestetä toisenkin puo
lueen oikeutettujen vaatimusten mukaisesti, helposti pahentuu 
ja tulee erittäin raskaaksi työmiehelle.

Räätälit halusivat työaikaa määrättäväksi k:lo 7:stä 
aamulla 8:aan illalla, „päivällisaika poisluettuna44.
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Konetehtaan työntekijät tahtoivat nyt, niinkuin edelli
senäkin vuonna, toivomuksenaan merkittäväksi että heidän 
työaikansa määrättäisiin k:lo 6:sta aamulla 6:teen illalla, 
jonka kautta jäisi työmiehelle muutama tunti illassa kyllä 
tarpeellista hengellistä virvoitusta ja kehittymistä varten. He 
pyysivät samalla muistuttaa, että työntekijä voipi lyhyellä 
aikaa saada saman työn tehdyksi kuin pitemmälläkin, tämä 
on tietysti ymmärrettävä niin, että on raja, jonka yli työn
tekijän työpäivää ei saata ulottaa, ilman että hänen työnsä 
paljous ja kelvollisuus lakkaa kohottumasta samassa suh
teessa kuin työaika.

Kivenhakkaajat huomauttavat edelleen heidän päivällis- 
lepoaikansa pidentämisen toivottavaisuutta. Kun tällaiseen 
vaatimukseen jo ennen ovat yhtyneet kaikki kivenhakkaajan 
ammattiin kuuluvat työmiehet ja tähän tueksi lausuttu syy, 
työn erittäin rasittava laatu, näyttää kyllin sen oikeuttavan, 
ei komitea saata uskoa että työmiesten yksimielinen anomus 
työn-antajilleen tästä jätettäisi huomioon ottamatta.

Työajasta puhuttaessa merkittäköön tässä että leipuri- 
ammattiosaston antamien tietojen mukaan on työajan lyhen
nys käytäntöön pantu muutamissa kaupungin leipureissa. 
Työpäivä, joka, kuten ylempänä on mainittu, on ilmoitettu 
yleensä olevan entisellään, eli 15 ä 16 tuntia, on nim. lyhen
netty 12 tunniksi seuraavissa leipomalaitoksissa: K. M. Bron- 
dinin, E. Esplanadink. 26, A. V. Bläfieldin, Bulevardink. 6, 
E. E. Ekbergin, Aleksanterini^. 52, ja K. E. Holmqvistin, 
Nikolaink. 21.

* #

Terveyssuhteelliset seikat.
Tehtaitten terveydellisissä suhteissa ei yleensä kuulu 

manittavia parannuksia.
Lakki-, pelti- ja vaskiseppäin ilmoituksen mukaan 

merkitään että tehtaat muutamalla taholla tässä ammatissa 
eivät täytä kohtuullisia vaatimuksia ko’on, puhtauden eikä 
terveydellisyyden suhteen. Kun täydellistä selvitystä ei saatu, 
löytyykö epäterveellisiä työhuoneita, mutta toiselta puolen
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myönnettiin että jotkut työnantajat tyydyttävällä tavalla pitä
vät liuolta työntekijäinsä tarpeesta työhuoneitten suhteen, 
katsottiin kohtuulliseksi tässä kertomuksessa ainoastaan 
yleensä viitata muutamien työnantajain välinpitämättömyy
teen, mutta että sitävastoin seuraavassa kertomuksessa nimi
tettäisiin ne työnantajat, jotka edelleenkin pitävät työnteki
jöilleen huonoja työhuoneita. — Että tarvitsee löytyä eri 
huoneita terveydelle erittäin vaarallisten töitten tekemistä 
varten, lausuivat läkki-, pelti- ja vaskisepät yksimielisenä 
toivomuksenaan.

Kaupungin nikkaritehtaista ilmoitettiin muutamien, var
sinkin suurempien, olevan puuttuvaisia siivon ja terveydelli
syyden suhteen. Eräässä „muutamien nikkarien" komitealle 
antamassa kirjoituksessa lausutaan tästä seuraavasti:

„Tehtaitten puhtaudesta ei yleensä pidetä huolta. 
Useimmiten ovat ne tomuisia; on vähän tilaa työtä tehdessä 
ja löytyy työhuoneita, joihin pääsee liian vähän päivänvaloa, 
sillä vuodenaikana, jolloin päivät ovat lyhimmät, saattaa 
niissä tehdä työtä tuskin 2 ä 3 tuntia ilman valaistusta. 
Ilma on työhuoneissa useimmiten epäterveellinen; kun ei eri
tyisiä kuivaushuoneita löydy ja tuoreita aineksia joukottain 
tuodaan työhuoneesen, syntyy siellä kostea ja terveydelle 
vahingollinen ilma. Työhuoneet eivät ole kylliksi varustetut 
ilmanvetorei’illä ja jos sellaisia löytyykin, ei niitä paljon
kaan käytetä".

Konetehtaan työmiehet uudistivat edellisenä vuonna 
tekemänsä valitukset kylmistä, viimaisista ja ummehtuneista 
työhuoneista, joissa osa ammattilaisista täytyy tehdä työnsä, 
— ja lausuivat toivomuksen, että kaikki tehtaat varustettai
siin ajanmukaisilla lämmitys- ja ilmanvaihtolaitoksilla.

* **

Oppilaitten asema

näyttää yhä vielä antavan syytä toivomuksille. Näkyy sel
vään että ne epäsuhteet, jotka vaivaavat näitä nuoria työ
läisiä ja ehkäisevät heidän kehittymistään, ei ainoastaan kel-
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yöllisiksi työntekijöiksi vaan myöskin hyviksi ihmisiksi, suu. 
resti koskevat koko työväestöön. Ja voipi olla varma siitä, 
että vaivaava tieto tästä on yksi syy siihen että täysi-ikäiset 
ja täysin oppineet työntekijät, jotka jo aikoja sitten ovat 
päässeet oppiajan kovasta koulusta, niin kiihkeästi aina huo
mauttavat oppilaitten aseman monia varjopuolia. Valitetaan 
että työläisten työhuoneet ovat siivottomia ja osoitetaan sur
kuteltavana epäsuhteena että löytyy tapauksia, jolloin työn
tekijäin täytyy asua tahi maata sellaisissa työhuoneissa. 
Mutta millaiset ovat oppilaitten asunnot? Millainen niiden 
ruoka? Millainen on oppilaitten elämä tehtaan ulkopuolella? 
Eikö liiankin usein tapahdu että oppilaita, sen sijaan että 
saisivat nauttia sanomattoman hyvää jos kohtakin kovaa hol
hooja-hoitoa isäntiensä tahi omaistensa puolelta, päinvastoin 
ei mikään eikä leukaan estä joutumasta turmelevien ja mo
nenlaisten pahentavien vaikutuksien uhreiksi, joita löytyy 
pääkaupungin alimman väestön keskuudessa? — Jos kysymme 
työläisiltä, jotka paraiten tuntevat nämä asiat, niin he luul
tavasti todistavat että olot mainituissa suhteissa monessa, 
kenties useimmissa tapauksissa ovat hyvin surettavia ja vaa
tivat voimakasta asiaan ryhtymistä. — Jättääksemme puhu
matta siitä, että oppilaitten koulunkäynti useimmiten useim
missa paikoin jätetään mahdollisimman vähäiseksi, merkittä
köön tässä vaan lyhykäisyydessä kuinka se tapa, että työn
antajat katsovat tehneensä kylliksi antaessaan oppilaillensa 
pienoisen palkan rahassa, huolimatta sen enempää heidän 
ruokkimisestaan, vaatettamisestaan, asunnostaan ja elämäs
tään, on sanottu olevan hyvin tavallinen monessa am
matissa ja useimmissa tapauksissa kovin vahingollista nuo
rille työläisille. Tästä huomautetaan erittäin jo komitean 
edellisessä kertomuksessa (katso Työväenyhdistyksen vuosi
kertomus v. 1888), johon komitea, välttääkseen silloin sa
notun toistamista, viittaa. Suutarit, kultasepät, lakki-, pelti- 
ja vaskisepät, nikkarit, maalarit ja räätälit ovat erittäin 
huomauttaneet tästä epäsuhteesta, joka jo tästäkin päät
täen näyttää olevan jotenkin yleinen. Yhtä yksimielisiä 
kuin yhdellä puolen oltiin tunnustamassa tämän paheen

5
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löytyvän, yhtä erimielisiä mielipiteitä lausuttiin kun oli 
etsittävä parannuskeinoja sitä vastaan, osottaen tämäkin 
asian selvittämisen vaikeutta. Saadakseen aikaan muuta
mia tehokkaita toimenpiteitä oppilaitten aseman paranta
miseksi, pyysivät läkkisepät, yhtyen hra G. W. Sohlbergin 
tekemään ehdotukseen, että tilastokomitea pyytäisi kau
pungin Käsityö- ja Tehdas-yhdistystä ottamaan asia kes
kusteltavaksi ja toimekkaan käsittelyn alaiseksi. Ja alistaa 
komitea asian täten Käsityö- ja Tehdas-yhdistyksen pikai
seen huomioon, toivossa että tämän vaikean ja tärkeän asian 
selvitys siten paraiten saavutetaan.

Konetehtaan työmiesten oppilaita koskevasta kirjallisesti 
esiintuodusta toivomuksesta katsomme tarpeelliseksi sanasta 
sanaan ottaa seuraavan otteen:

«Suopeampi oppilaitten kohtelu lausuttiin toivotta
vaksi. Vakainen oppilaitten peräänkatsanto olisi, arveltiin, 
kyllä terveellinen, mutta kova ja sydämetön nuoren työläi
sen kohtelu herättäisi hänessä vaan eloon pahoja siemeniä. 
Ja meidän aikaisten työntekijäin ja työnantajain olisi pidet
tävä velvollisuutenaan kasvattaa niitä, jotka tulevaisuudessa 
tulevat täyttämään samoja paikkoja, niin paljon kuin mah
dollista paremmiksi ja kelvollisemmiksi ihmisiksi kuin he itse 
ovat, eikä päinvastoin tehdä heitä huonommiksi. — Pidet
tiin myöskin toivottavana että muutamat vanhemmat työ
miehet saisivat toimekseen ohjata oppilaita työssä sekä val
voa heidän käytöstään y. m.“

* **
Työpalkkoja ja muita asioita.

Työpalkkojen suhteen toivoivat nikkarit tuntilaskun 
tulemista yleisemmin käytäntöön. Nykyiset työpalkat pidet
tiin myöskin työn arvoon ja lisääntyneisin elanto-kustannuk
siin katsoen liian alhaisina. Keskimääräinen 3: 50 suurui
nen päiväpalkka ei pidetty kohtuuttomana vaatimuksena (2: 90 
edellisenä vuonna).

Kirjansitojäin työansio oli vieläkin ollut hyvin tyy
dyttävä. Samat ammattilaiset huomauttivat kuinka suuri
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joukko naisia on ruvennut heidän työhönsä, niin että ny
kyään nais-työntekijäin luku sanottiin olevan kaksi kertaa 
niin suuren (150) kuin miespuolisten (75). — Mitä tulee
mies- ja naispuolisten suureen palkan eroavaisuuteen, kat
sottiin se olevan täysin vastaava molempien sukupuolten eri 
työtaitoa.

Konetehtaan työntekijäin ammatissa on työansio samoin 
ollut hyvä. Edellisessä kertomuksessa sanottujen huhutta
vien syiden lisäksi, jotka yhä vielä ovat olemassa, mainit
sevat nämä työmiehet uuden täkäläisen siltarakennusyhtiön 
perustamisen vaikuttavan hyvää työansiota.

* **

Muutamien, jos kohta harvojen, ammattien lausunnot 
tyytyväisyydestään työansioon ja muihin oloihin, joita he 
ovat tahtoneet muistiinpantaviksi, todistamme sitä mieluisam
min kun eräiden toisten ammattien äänessä on ollut aivan 
päinvastainen kaiku.

Varsinkin ovat suutarit asemaansa tyytymättömät. 
Vaikka ammattiyhdistys näillä sitte elokuun 1888 on ollut 
olemassa, näkyy sillä olleen hyvin vähän edistystä, koettaes
saan yhdistää ammattilaisia työhön yhteisen asiansa eduksi. 
Yhdistyksen jäsenluku sanottiin olevan vaan noin seitsemäs- 
osa suutarien lukumäärästä paikkakunnalla. — Työansio on 
erinomaisen vähäinen, riippuen ilmoituksen mukaan val
miiden ulkomaisten teosten suuresta sisääntuonnista ynnä 
siitä, ettei muutamia paraanlaatuisia nahkoja valmisteta omassa 
maassa. „Ainoa keino suutarintyöntekijäin aseman paranta
miseen on — sanotaan eräässä ammattiyhdistyksen komi
tealle antamassa kirjoituksessa — se että ammatti jollakin 
tavoin muodostuu suuriteollisuudeksi. Sillä on aivan mahdo
ton kilpailla ulkomaalta tuodun helpon tehdastyön kanssa, 
joka täällä myydään niin halvalla, etteivät yksityiset suuta
rit voi valmistaa samanhintaisia jalkineita — vaikka tämä 
ulkomainen tehdastavara onkin sitten paljon huonommin teh
tyä kuin käsin valmistettu. — Samoin on ammatin edisty
miselle haitaksi, ettei Suomessa vielä löydy tehdasta, jossa
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voitaisiin valmistaa hienoa, n. k. prima lajista päällisnahkaa, 
josta ulkomaalta tuotuna otetaan verrattain enemmän tullia 
kuin samasta nahasta valmistetuista suutarinteoksista. — 
Myöskin piti ammattiyhdistys ammatissa vallitsevan juoppou
den olevan syynä ammattilaisten huonoon tilaan".

Muurarien asema on samallainen min suutarienkin 
siinä suhteessa että — vaikka heillä on ammattiyhdistys 
(sitäpaitsi eri yhdistys uunintekijöillä) mitään yksimielistä 
yhteistoimintaa ei ole voitu saavuttaa, vaikka se tässä enem
män kuin monessa muussa ammatissa olisi tarpeellinen. — 
Edellisessä kertomuksessaan lausui tilastokomitea m. m.:

„Paha epäkohta muurarien ammatissa, joka heillä ja 
kirvesmiehillä on yhteinen, on se ilmeinen vääryys, jota ny
kyisen rakennusliikkeen aikana on näitä työmiehiä kohtaan 
harjoitettu. Nämä rakennusyritykset antavat nimittäin usein
kin aihetta laajalle urakkajärjestelmälle, jolloin maksu työstä 
suureksi osaksi jää enemmän voitonhaluisten kuin tunnokkai- 
den henkilöiden hyödyksi, jotka ovat välikäsinä, kun sitä
vastoin työmiehen, joka todella tekee työn, palkka yhä alen
netaan. Meneepä niinkin pitkälle että nämä henkilöt, usein 
kyllä ammattia ymmärtämättömät, joilla on tuollainen väli
käden toimi, ennen aikojaan hävittävät urakkasumman, niin 
että työmies, kun hänen viimeinkin tulisi saada palkkansa, 
ei saa mitään".

Sama valitus esitettiin nytkin.
Kivenhdkkaajat (sisä-työläiset) halusivat että toivomuk

sena heidän puolestaan komitean kertomukseen merkittäisiin, 
että kunn. työn-antajat antaisivat enemmän arvoa työmiesten 
ammattitaidolle, ettei ammattiin enemmän tahi vähemmän 
kelpaamattomat henkilöt saisi tilaisuutta enemmän harjaan
tuneilta työmiehiltä anastaa heidän työansiotansa. Huomau
tettiin että sanottu epäsuhde on tavallinen varsinkin tahkoo- 
mistyön teossa. Niinkuin näkö useinkin pettää, voi tapah
tua että vähemmän hyvä tahkoominen saattaa näyttää yhtä 
sievältä kuin täysin kelvollinenkin. Töiden suuri eroitus tu
lee näkyviin vasta jonkun ajan kuluttua, kun huonompi työ 
kestävyydessä näyttäytyy paljon kehnommaksi. Kumminkin
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nauttii huonon työn tekijä samoja palkkaetuja kuin kelpo 
työmieskin. Kun ostaja ei ymmärrä tarkastaa työtä, ennen
kuin aika avaa hänen silmänsä ja jo on liian myöhä vaatia 
vahingonkorvausta, olisi työnantajain tyystin tarkastettava 
työmiestensä taitoa ja huolellisuutta.

Räätälit luulivat sen jotain vaikuttavan että julkisuu
teen tulisi heidän toivomuksensa että kunn. tilaajat tekisi
vät, kun niin käy laatuun, tilauksensa hyvissä ajoin ennen 
syksy- ja kevät-kausia, joten näinä vuodenaikoina kokoontuva 
työ tulisi tasaisemmin jaetuksi pitemmäksi ajaksi. Vaikka 
yleisö tuskin tulee seuraamaan tätä pyyntöä — jos ei ken
ties sopimuksien kautta yksityisissä tapauksissa — ja yleen
säkin näyttää turhalta odottaa muutosta tarkoitettuun suun
taan, merkittäköön tämä räätälien toivomus kumminhin, sen
kin tähden että liiallinen rasitus, jota työmiehet tässä amma
tissa syksyin ja keväin saavat kokea, saattaa monen sadan 
ahkeran ja kelvollisen työntekijän elämän todelliseen vaaraan.

*

Esimerkiksi muille on räätälien ammattiyhdistys, päät
täen siitä kirjoituksesta jonka yhdistys antoi vastaukseksi 
komitean kysymyksiin. Yhdistys toteennäyttää että sekä 
oppilas- (katso ylempänä) että muut suhteet, niinkuin esim. 
sunnuntaityö, eivät laisinkaan ole tyydyttäviä, mutta jättä
vät muun puhelemisen näistä, lausuen sen sijaan vahuutuk- 
sen, että yhdistyksellä itsellä on paraat keinot toivotun muu
toksen saavuttamiseksi näissä ja muissakin epäsuhteissa. Kun 
samalla mainitaan että sanottu yhdistys on asettanut komi
tean harkitsemaan kysymystä oppilaitten asemasta, voipi sitä 
kernaammin toivoa että yhdistys vakavasti toimii osoitetun 
kiitettävän käsityksensä mukaan.

Rich. Hindström. 
K. Schvenzon.

K. F. Numberg. 
T. Kytö.
Gf. Malmström.
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Työmies—Arbetaren. U. Suomettaren johtokunta selitti suos
tuvansa v. 1889 painattamaan „Työmiehen“ samoilla ehdoilla kuin 
ennenkin; „Arbetaren’in“ painattaminen ja levittäminen sitävastoin 
vaati melkoisia summia. Alhaisimman tarjouksen, 1,500 m., 
teki „Lördag syvällekin* ulosantaja. Koska yhdistyksen omat 
varat eivät näyttäneet riittävän minkäänlaisiin uhrauksiin asian 
hyväksi, kääntyi toimitus 1S/12 88 maamme kaikkien työläisten 
puoleen kehoituksella, että yhteisillä voimilla kerättäisiin kokoon 
tarvittava summa 1,500 rokaa. Tämän kehoituksen tuloksesta 
kirjoittaa Työm.—Arb. s/x Ö9:

Koko Suomenmaassa, paitsi Helsingissä, ei kukaan näytä 
hituistakaan pitäväu lukua siitä herkeääkö työntekijöitten ainoa 
enemmän levinnyc painettu äänenkannattaja ilmaantumasta, sillä 
maaseuduilta ei ole penniäkään luvattu eikä ainoatakaan roh
kaisevaa ääntä ole siinä asiassa toimitukselle kuulunut.

Pääkaupungin työväen yhteyskunnissa ovat ainoastaan työ
väenyhdistyksen keskuudessa perustetut ammatti-osastot, nimittäin 
leipurien ja mekanillisen työntekijöitten, kiiruhtaneet kassoistaan 
määräämään varoja tarkoituksen hyväksi. Kaikki muut ammatti
yhdistykset eivät ole näyttäneet, ainakaan teossa, asiaa vähin
täkään harrastavansa. Kirjanpainajat, jotka muissa maissa ovat 
olleet muiden työntekijöiden johtajina kun on ollut puhe työ- 
väepsanomalehtien laatimisesta ja kannattamisesta, päättivät täällä, 
ettfeivät he yhteyskuntana kannata lehteä.

Mitä rahanmerkitsemiseen muuten työmailla tulee, niin 
ovat ainoasti leipurit ja Stenberg’in, Osberg’in, Wadén’in,Spennert’in 
ja Alm’in työhuoneissa sekä Kaasutehtaassa ja laivanveistämössä 
olevat työntekijät ottaneet siihen hartaammin osaa. Muista amma
teista ei ole kuultu mitään voimakkaampaa elämisen merkkiä.

Yksityiset erilaisten ammattein työntekijät ovat sitä vastoin 
osoittaneet suurta uhraavaisuutta ja merkinneet varoihinsa nähden 
melkeitä summia. Työväen piiriin kuulumattomat, mutta heidän 
hyväänsä harrastavat henkilöt ovat merkinneet 100, 60, 50, 40, 
25 markan j. n. e. suuruisia summia, joita avunlisiä on kiittä
minen siitä, että merkitty summa nousee noin 868 markan vaiheille.

Kaikkiin näihin tosi-asioihin katsoen ei se kummastuttane 
ajattelevaa työntekijää, jos laajoissa piireissä maassamme se
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mielipide pysyy voimassa, että meikäläiset työntekijät vielä ovat 
niin alhaisella kannalla, että he ovat kypsymättömiä ymmärtämään 
sitä liikettä, joka heissä on heräämäisillään ja senvuoksi myöskin 
omaa painettua äänenkannattajaa ansaitsemattomia.

Mutta kun tämän kypsymättömyyden tilan poistaminen on 
työntekijöiden ja näiden kanssa maamme onnellisen vaurastumisen 
välttämätön ehto, koska taitamaton työntekijäkunta taloudellisessa 
suhteessa on huonommassa asemassa kuin hyvin täydelliseksi 
muodostettu ja vaikuttaa hyvin ehkäisevästi kehittymiseen sekä 
saattaa valtiollisessa katsannossa, erittäinkin meikäläisissä oloissa, 
muutamissa kohdissa olla vaarallistakin, jota vastoin älykkäästä 
ja hyvin toimeentulevasta työntekijäkunnasta on kullekin maalle 
järkähtämätön tuki ja valtavasti eteenpäin kulettava voima; siis 
ei olisi mitään, joka voipi sivistystä edistyttää, laimiinlyötävä.

Avunkeräystä jatkettiin v. 1889 alkupuolelle ja yhd. päätti, 
että lehtiä on ulosannettava niin kauan kuin varoja siihen riittää, 
koska ne voimakkaasti ja hyvin vaikuttavat työväenliikkeesen 
koko maassa.

Työmies ilmestyi kuten ennenkin U. S:ssa ja Arbetaren eri 
lehtenä, „Lördagsqvällen’in“ mukana. Lehti levisi siten yli 8,000 
kpleen suuruisena painoksena ympäri maata.

Työm.—Arb.’in ohjelma on pysynyt muuttamattomana, 
sellaisena kuin se on luettavana 1886 v:n kertomuksessa.

Toimitus on ollut sama kuiu edellisenä vuonna. Vastaava 
toimittaja, tehtailija V. v. Wright, on kirjoittanut useimmat 
alkuperäiset kirjoitukset ja uutiset, faktori R. Ahlstedt, on 
kyhännyt muutamia kirjoituksia sekä yhdessä hra v. Wrightin 
ja faktori V. Petterssonin kanssa seurannut koti- ja ulkomaisen 
sanomalehdistön kaikkia työntekijöitä koskevia lausuntoja. Enti
set apulaiset, kirjanpainajat J. Pehkonen ja J. Snell ovat tänä
kin vuonna, samoin kuin toimituskin, työskennelleet ilman mitään 
palkkiota, mutta yksi palkattu kielenkääntäjä, hra H. Wuolle, 
on myöskin kuulunut toimitukseen.

Syksypuolella näki yhdistys olevansa pahoitettu päättämään 
lopettaa lehtien ulosantamisen vuoden lopussa. Syyt tähän pää
tökseen, joka koskee v. 1899, tulevat luultavasti lähemmin seli
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tettäviksi seuraavassa vuosikertomuksessa ja jätetään senvuoksi 
niistä tässä puhumatta.

Viimeisessä numerossa ottaa toim. jäähyväiset lukijoiltaan, 
lausuen:

Kolme vuotta ja kolme kuukautta on kulunut siitä kun 
«Työmies”—„Aibetaren“in ensimmäinen numero ilmestyi.

Rohkeasti, mutta sävyisästi on toimitus, jossa ei koko ai
kaan ole suurempia muutoksia tapahtunut, kokenut ajaa Suomen 
työväestön asioita ja vaikuttaa työväen tilan parantamista tar
koittavien muutosten aikaansaamiseksi. Vastustajia meiltä tosin 
ei ole puuttunut, mutta, sen todistamme todellisella mielihyvällä, 
niitä kuitenkin on ilmestynyt ainoastaan poikkeustiloissa, sillä 
sekä maamme sanomalehdistö, että myöskin johtavat henkilömme 
työväen kysymyksen alalla yleensä ovat pyrintöjämme suosineet.

Se todellinen harrastus, jota sanomalehdistömme on osoit
tanut työväen asian menolle, hallituksen ja Säätyjen älykäs 
huolenpito sekä työnteetttäjäin hyvä kohtelu työväkeänsä kohtaan, 
ovat vaikuttaneet sen, että sopu työväen ja työnteettäjäin välillä 
yleensä on ollut hyvä ja että ne epäkohdat, joiden poistamista 
olemme harrastaneet ja jotka vieläkin valtiollisen alaikäisyyden, 
liian pitkän työajan ja työmiesten puutteellisesta valistuksesta 
seuraavan ajattelemattomuuden y. m. muodossa vallitsevat, 
eivät ole antaneet aiheita rettelöihin.

Ei kuitenkaan sovi ajatella että työväen pyrintöjen järjes
täminen ja työväen sanomalehti olisivat tarpeettomia maassamme. 
Semmoinen mielipide ei työväen-yhdistyksessä ole koskaan vallinut, 
vaan päinvastoin aina on pidetty erittäin tärkeänä, että työväki 
saadaan yhdistyksiin järjestetyksi ja että niiden etuja valvoo 
erityinen, muista riippumatoin sanomalehti. Kaikki tämä on 
välttämätöntä ja tarpeellista, jotta työväen harrastukset kaikissa 
oloissa tulisivat kuulluiksi ja arvossa pidetyiksi työnteettäjäin 
pyrintöjen rinnalla. Yhdistyksen päätökseen lehtien lakkautta
misesta oli syynä yksinomaan se, että sen taloudellinen tila ei 
uhrauksia lehtien hyväksi sallinut ja pääkaupungin ulkopuolella 
asuvat työmiehet eivät tehneet mitään kannattaakseen tätä koko 
työväenluokan parasta tarkoittavaa yritystä.
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Kenties oman sanomalehden puute on opettava työväkemme 
ymmärtämään mikä merkitys yhteisellä, yhteensitovalla työväen 
äänenkannattajalla on työmiestemme pyrinnöille!

Mitä pääkaupungin sanomalehtien suhteesen erittäinkin Hel
singin työväenyhdistykseen lehtemme lakkauttamisen jälkeen tulee, 
olemme tilaisuudessa mainitsemaan, että isoimmat lehdet, paitsi 
yksi ainoa niistä, ovat ryhtyneet toimiin voidakseen paremmin 
kun tähän saakka seurata yhdistyksen pyrintöjä.

Siinä tunnossa, että parhaan kykymme mukaan ja perso- 
nallisia etuja tarkoittamatta, olemme kokeneet täyttää velvolli
suutemme maamme työmiehistöä kohtaan, heitämme nyt kynän, 
pyytäen saada lausua sulimmat kiitoksemme apulaisillemme sekä 
varsinkin Uuden Suomettaren johtokunnalle, joka huolimatta siitä, 
että monessa tärkeässä asiassa olemme taistelleet eri mielipiteitten 
puolesta, on ei ainoastaan huolellisesti välttänyt pienimmälläkään 
tavalla sekaantumasta «Työmiehen” toimitusasioihin, vaau myöskin 
3l/3 vuoden kuluessa lehteämme painattanut ja levittänyt. Myöskin 
MFolkvännen”in, „Finland“in ja „Nya Pressen“in johtokunnille 
pyydämme saada lausua sulimmat kiitoksemme siitä, että ovat 
„Arbetaren“ia painattaneet ja levittäneet, mielihyvällä todistaen, 
että ainoastaan „Finland“in silloinen päätoimittaja on, tosin kyllä 
turhaan, koettanut sananvapauttamme rajoittaa.

Johtokunta pyytää saada lausua todellisimman kiitollisuu
tensa kaikille niille sen ulkopuolella oleville henkilöille, jotka 
jollakin tavoin ovat olleet avullisina sanomalehtityössä, joka, 
huolimatta sille osoitetusta välinpitämättömyydestä, niiden hyvien 
siementen kautta, joita se on kylvänyt kaikkialla maassa, on 
vaikuttanut elähyttävästi ja antanut työväenliikkeelle oikean 
suunnan.

Uusia liittymisiä työväenyhdistykseen. Muurarien, lakki-, 
pelti- ja vaskiseppien seka suutarien yhdistykset ovat ryhty
neet keskusteluihin työväen yhdistykseen yhtymisestä.

Helsingin Työväenyhdistyksen
Uunin tekijäin ammatti-osaston vuosikertomus, vuodelta 1889,

ensimmäinen toimintavuosi.
Ennenkun alamme kertomaan osaston vaikutuksesta viime- 

kuluneena vuonna, annan tässä muutamia tietoja osaston synnystä
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ja vaiheista ennen sen liittäytymistä työväenyhdistykseen. Koska 
osaston pöytäkirjoja näillä ajoilta ei enään ole saatavissa, ei ker
tomukseni tietysti ole niin täydellinen kun se olla voisi.1

Syyskuussa v. 1887 oli muutamia ammattimme harjoittajia 
koossa eräässä kaupunkimme puistossa. Siinä syntyi keskustelu 
yhdistyksen tarpeellisuudesta ammattilaistemme kesken ja ryhdyt
tiin heti tuumasta toimeen. Päätettiin pitää kokous asiasta ensi 
tilassa. Ilmoitus kokouksesta levitettiin suullisesti miehestä mie
heen ja laajalle se levisikin, koska kokoukseen saapui noin 60 
henkeä. Yksimielisesti päätetiiin perustaa yhdistys, jolle sääntö
ehdotusta laatimaan valittiin 9-miehinen komitea, jonka tuli sano- 
malehti-ilmoitusten kautta kutsua kokoon uusi kokous niin pian 
kun säännöt olivat valmiina.

Seuraavassa kokouksessa, johon oli saapunut noin 40 hen
keä, hyväksyttiin muutamilla pienemmillä muutoksilla säännöt, 
joita tehdessä oli seurattu samaan aikaan ilmestyneitä läkki-, 
pelti- ja vaskiseppäyhdistyksen sääntöjä. Erästä ammattimme ulko
puolella olevaa henkilöä, jota ennenkin oli samanlaisissa toi
missa käytetty, päätettiin pyytää hakemaan Keis. Senatin vah
vistusta sääntö-ehdotuksellemme. Kustannuksien suorittamiseksi 
antoivat noin parikymmentä ammattilaista vapaehtoisen lahjan.

Puoli vuotta kului sääntöjä odottaessa, mutta kun ei niistä 
alkanut mitään kuulua, kävi asiamiehemme niitä tiedustelemassa 
ja saikin tietää, että Keis. Senati ei enään vahvista tämmöisiä 
sääntöjä, vaan ovat ne lähetettävät lääniuhallituksen vahvistetta
vaksi. Tämän ilmoituksen johdosta pidettiin uusia kokouksia, 
joissa muutamat ehdottivat että liityttäisiin muurarien vastape
rustettuun yhdistykseen. Enemmistö kuitenkin tahtoi omaa yhdis
tystä ja sen vuoksi päätettiin lähettää säännöt lääninhallitukselle, *) 
josta ne vahvistettuna pian saatiinkin takaisin.

Nyt meillä oli säännöt, mutta näin monenlaisten kulunkien 
vuoksi oli yhdistyksemme joutunut velkaan, ja varoitta ei ole 
helppo yhdistystä ylläpitää.

*) Anomuksen sääntöjen vahvistamisesta olivat allekirjoittaneet 
Aug. Malm, J. E. Sevon, S. Amnell, Mats Suokas, A. Kylander, K. 
A. Lindfors, E. Sarlin, J. Heikkilä, J. Wilander ja M. Borgman.
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Silloin alettiin Helsingin työväen-yhdistykseen perustaa am
matti-osastoja, m. m. Leipurien sekä mekanillinen ammattiosasto. 
Mekin rupesimme miettimään eikö olisi parasta että seuraisimme 
viimeksimainittuja ammattilaisten esimerkkiä. Siitä teke.näämme 
ehdotukseen asiasta saimmekin myöntävän vastauksen, sekä il
moituksen että työväen-yhdistys puoleltaan oli valinnut puheen
johtajansa, tehtailija v. Wrightin sekä silloisen sihterinsä hra
J. Snellin komiteaan, jonka tuli laatia säännöt osastollemme. Mei
dän yhdistystämme edustivat siinä komiteassa K. Kylander, N. 
Borgman ja allekirjoittanut.

Kauvan ei kestänytkään ennenkun sääntömme taasenkin oli
vat valmiina, vahvistettuina. Nyt saatoimme ruveta toimimaan, 
sillä ei puuttunut muuta kun intoa, ja Tammikuun 7 p:nä 1889 
pidettiinkin Uunintekijäin ammatti-osaston perustava kokous, ja 
on siitä lähtien toiminut tavalla, josta sihterin antamasta vuosi
kertomuksessa tarkemmin kerrotaan.

Monta vastusta oli voitettavana ja paljon aikaa — 1 vuosi 
ja 2 kuukautta — oli kulunut, ennenkun ammatti-osastomme oli 
tositoimeen valmis, mutta voimmehan lohduttaa itseämme sillä, 
että „parempi myöhään kun ei milloinkaan. “

Helsingissä, Tammikuulla l»90.
Aug Malm.

Ammatti-osaston vuosikertomus v.lta 1889.
Uunintekijäin ammattiosasto muodostui Tammikuun 7 p:nä 

1889 Työväenyhdistyksen huoneustossa pidetyssä kokouksessa, 
Joulukuun 10 p:nä 1888 vahvistettujen sääntöjen mukaan. Pe
rustavassa kokouksessa oli saapuvilla noin 30 jäsentä, puhetta 
johti hra V. v. Wright. Aluksi valittiin johtokuntaan seuraavat: 
hrat M. Suokas (10 ään.), A. Kylaader (9 ä.), J. E. Sevon (8 ä.),
K. Lyyränen ja N. Borgman (6 ä.) sekä hrat K. Itkonen ja S. 
Bergholm (5 ä.) Työväenyhdistys valitsi puolestaan hra V. v. 
Wrightin. Sittemmin Tammikuun 18 p:nä pidetyssä johtokunnan 
kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi hra A. Kylander ja vara
puheenjohtajaksi hra M. Suokas, kumpikin 3 äänellä. Kirjuriksi 
tuli hra A. M^lm (5 ä.), joka myös valittiin osastoa edustamaan 
ammatti-yhdistysten keskuskomiteaan.
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Vuoden kuluessa on ollut kaikkiaan 26 kokousta, joista 9 
kuukauskokousta. Niissä kokouksissa on ollut keskusteltavana 
7 eri kysymystä:

l:si Miten voitaisiin parantaa uunintekijäin tila;
2:si Voiko ammattiyhdistys sellaisenaan ottaa töitä suorit

taakseen ;
3:si Miten voisi edistää ammatti-oppilasten kehitystä;
4:si Olisiko syytä jatkaa osaston toimintaa jäsenten vähyy

den tähden;
5:si Olisiko suotavaa saada aikaan esitelmiä tulisijojen ko

koon panemisesta;
6:si Työtodistuksista ja
7:si Palkkaolojen järjestämisestä.
Osaston elämän vilkastuttamiseksi on vuoden kuluessa pantu 

toimeen neljät iltahuvit, joista on ollut tuloja: 248: 50 p:niä, 
menoja: 120: — p:niä ja puhdas säästö on siis: 128: 50 p:niä. 
Vuoden kuluessa on osaston jäsenissä tapahtunut seuraavia muu
toksia: kun kirjuri hra A. Malm usein toimensa tähden oli es
tetty kokouksiin saapumasta, valittiin maaliskuun 13 p:nä kirju
riksi hra J. E. Sevon. Johtokunnasta erosi hra A. Kylander, 
jonka sijaan puheenjohtajaksi valittiin Marrask. 13 p:nä hra 
K. Itkonen, joka on siinä toimessa tähän asti ollut.

Kun vuoden alussa keskusteltiin uunintekijäin tilan paranta
misesta, oli osastossa vielä verrattain harvoja jäseniä ja vastauk
sena kysymykseen arveltiin suotavaksi, että kukin koettaisi saada 
etevämpiä uunintekijöitä yhtymään ammatti-osastoon, jossa yksin 
voimin sitten työskenneltäisiin osaston tarkoitusten saavuttami
seksi. Seurauksena olikin, että osasto sen jälkeen on voinut 
suuremmalla virkeydellä toimia. Jo seuraavassa kuukauskokouk- 
sessa otettiin keskusteltavaksi, voisiko työntekijä suorastaan työn
antajan välityksettä ottaa töitä suoritfaaksensa. Keskustelua jat
kettiin useammassa kokouksessa ja mielipiteitä lausuttiin sinne ja 
tänne. Suotavin ehdotus kai olisi, että voitaisiin perustaa yhtei
nen liikepääoma ja yhteinen työtoimisto osastolle. Siten voitai
siin työstä lähtevä voitto jakaa osuutena työntekijöille. Ehdotus 
täytyi kuitenkin tulevaisuuden varalle jättää, jolloin ehkä olot 
ovat muuttuneet yhteistyölle suotuisemmiksi. Toistaiseksi päätet
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tiin työtä välittäessä käyttää Työväenyhdistyksen työnvälitys ko
miteaa. Knn tämä asia näin oli saatu ratkaistuksi otettiin heti 
käsiksi toinen vielä tärkeämpi. Tähän saakka on uunin tekijän 
ammattia harjoittanut kuka tahansa, kokematonkin. Täten syn
tyy paljon ala-arvoista työtä, joka alentaa ammatin arvoa. Pää
tettiin koettaa saada toimeen varsinainen 3 vuotinen oppiaika, 
jonka kuluttua vasta kelvollinen työntekijä julistettaisiin päteväksi 
ottamaan vastaan omavaraista työtä.

Sitten syntyi osaston toiminnassa jonkinlainen väsähdys, 
mutta työväen innokkaan asian-ajajan hra V. v. Wrightin toi
mesta virkosi osasto taas uuteen eloon. Iltamia pantiin toimeen 
ja eri asioista keskusteltiin. Vuoden loppu rupesi jo lähenemään, 
eikä mitään tärkeämpiä päätöksiä tehty. Paljon kuitenkin keskus
teltiin eräästä asiasta, jonka lopullinen ratkaisu jäi alkaneelle 
vuodelle. Marraskuun 3:nen päivän kokouksessa hra A. Malm 
esitti keskuskomitealta tulleen kysymykseen työtodistuksista. Yksi
mielinen näytti osasto olevan näiden varsinaisten yksimuotoisten 
työtodistusten suotavuudesta.

Osaston rahavarojen tilasta ovat tilintarkastajat antaneet 
seuraavan kertomuksen:

Helsingin Työväenyhdistyksen Uunintekijäin ammatti
osaston tilintarkastajain kertomus vuodelta 1889.

Kuten tilinpäätöksestä näkyy, on osastolla vuoden 1889 ollut.

Tuloja:
Sisäänkirjoitus-maksuja............................................................. 21: —
Kuukausmaksuja .........................................................................70: 50
Puhdas tulo osaston iltahuveistä............................................128: 50

220: —

Menoja:
Sisäänkirjoitusmaksut Työv. yhd:lle......................................21: —
Kuukausmaksuista 50 % . . . :.................................... 35: 25
Sanomalehti-ilmoituksiin........................................................... 34: 85
Kirjanpitokirjat y. m. laskut................................................ 67: 10
Säästö vuodelle 1890   61: 80

ttnfi 220: —
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Ylläolevan tilin olemme kaikin puolin oikeaksi huomanneet 
ja ehdotamme sen vuoksi rahastonhoitajalle ja johtokunnalle täy
dellisen tilivapauden.

Helsingissä Helmik. 19 p:nä 1890.
J. M. Kylander. Albin Järvinen.

Loppukatsaus. Tunnustaa täytyy, että osaston toiminta 
tänä ensimmäisenä vaikutusvuotena monessa kohden on ollut puut
teellinen. Tottumattomuus ja innottomuus ovat paljon haittaa 
tehneet. Eipä myöskään raittius osaston jäsenten keskuudessa 
ole saanut juuri paljon kannatusta. Toivoa sopii, että tämäkin 
asia, joka on niin likeisessä yhteydessä kunkin työntekijän oman 
edun ja aineellisen toimeentulon kanssa, saisi osakseen yleisem
pää harrastusta meidänkin ammatissamme, ja että tämä nyt alka
nut vuosi osastollemme antaisi uusia takeita sen hyödyllisyydestä 
ja että ajamamme yhteiset asiat vastedes nopeasti ja hartaasti 
hyvään loppuun saatettaisiin. Iloita meidän kuitenkin sopii siitä, 
mitä on aikaan saatu, kun muistetaan, että vielä olemme yhteis
työhön tottumattomat. Ensi vuonna toivottavasti ei tointemme 
edistymisellä enää ole sitä estettä.

Helsingissä Helmik. 19 p:nä 1890.
J. E. Sevon.

Toimeksi saanut.

Uunintekijäin ammatti-osaston virkailijat Joulukuun 31 p:nä 
v. 1889.

Toimikunta:
Puheenjohtaja:

Kristian Itkonen, uunintekijä * 1830/g49 v. 89.

Varapuheenjohtaja:
Matti Suokas, uunintekijä * 1817/g52, v. 89.

Muut jäsenet:
August Malm, työn-antaja * 185/,62, v. 89.
Nikolai Borgman, uunintekijä * 1830/n56, v. 89.
Gustaf Bergholm, „ * 1828/*57, v. 89.
Karl Lyyränen, „ * 184/g58, v. 89.
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Viktor Julius v. Wright, tehtailija, * 185/«ö9, v. 89. Työväen- 
yhd. edustaja toimikunnassa.

Johan Edvard Sevon, uunintekijä, * 18®/1164, v. 89.

Tilien tarkastajat:
Albin Järvinen, ylioppilas.
Matti J. Kylander, uunintekijä.

Kassööri:

Gustaf Alarik Biese, kont.torinesimies.

Uunintekijäin ammattiosaston jäsenet v. 1889.
Bergholm, Gustaf. 
Borgman, Nikolai. 
Itkonen, Kristian. 
Josefsson, Karl, 
Kolin, V. 
Kylander, Alfred. 
Kylander, Matti J. 
Lindberg, D. V. 
Lindström, K. 
Lindström, J. 
Lyyränen, Karl.

Lönnroth, A.
Malm, August. 
Nieminen, J. A. 
fiosenlöf, H. W. 
Sarlin, Erland.
Sevon, Johan Edvard. 
Suokas, Matti. 
Vikberg, Karl. 
Wilander, Johan. 
Åberg, A. W. 
Yhteensä 21.

Vaatteitten vartijaksi, joka 5 pennin maksua vastaan tal- 
letta huoneistossa kävijäin vaatteita, otettiin 9/j:nä räätäli G. E. 
Juslin.

Vanhuuskorkoa ja hautaus-apua työntekijöille. Tämän asian 
on vakuutusosakeyhtiö «Kaleva11 saattanut yhdistyksen neuvot
telun alaiseksi ja on t. n. komitean huostassa, johon kuuluu teh
tailija V. v. Wright, puheenj., t:ri A. Hjelt, siht., viivoittaja 
A. Järvenpää, turkkuri T. Kytö ja lakit. kand. O. E. Sten- 
roth.

Komitea päätti 16/4:nä alkaa mietintönsä yleiskatsauksella 
vanhuudenvakuutuksen kannasta ulkomaalla ja antoi t:ri A. Hjel- 
tin toimeksi valmistaa mainittu yleiskatsaus, jonka esitettyä ko
mitea ryhtyy lähemmin tarkastamaan ,,Kalevan11 ehdotusta.

Vapaapäivien pitäminen. Tämän kysymyksen on eräs 29/10:nä 
pidetty yleinen kokous lykännyt työväen-yhdistykselle, joka päätti 
ottaa sen keskusteltavaksi sittekun ammattiyhdistysten keskus
komitea on siitä antanut lausuntonsa.
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Yhdistyksen, sen osastojen y. m. säännöt ja ohjesäännöt on 
johtok. päättänyt antaa huoneistoon ripustaa ja nitoa samoja 10 
kpl.

Yhdistyksen huvien aika. Päätöksellä 17/2:lta on seuraava 
määräys vahvistettu:

Yhdistyksen huveja ei saa ellei johtokunnan hyväksymää 
syytä siihen löydy, jatkaa yli k:lo 12 puoliyön eikä missään ta
pauksessa yli k;lo 2:en aamulla.

Yhdistyksen huoneiston käyttäminen kuukauden eri päivinä on 
ilmoitettu ilmoitustaululla pannuilla listoilla.

Yhdistyksen huoneisto L.-Henrikin- ja Kaivokadun kulmassa 
on laajennettu vuokraamalla 2 sen yhteydessä olevaa huonetta, 
joiden väliseinä on pois otettu, joten on saatu 5-ikkunainen sali. 
Tämä sali on koristettu kuvapatsailla, tauluilla ja akkunaver- 
hoilla, joita ovat lahjoittaneet valokuvaaja D. Nyblin, kuvan
veistäjä C. Sjöstrand ja muutamat yhd. naispuoliset jäsenet. 
Kaksi kruunua ja tarpeellinen määrä tuoleja on hankittu, niin 
että sali nyt on erittäin somannäköinen ja täysin tarkoituksen
mukainen. Sali vihittiin yksinkertaisella juhlalla u/,:nä tarkoi
tukseensa.

Samoin kuin ennenkin on huoneisto tänäkin vuonna mak
sutta annettu käytettäväksi kokouksiin, joiden tarkoituksena on 
ollut jollakin tavoin hyödyttää työväen-asiaa.

Vuokramaksu on 3,800 m. vuodelta, joka kumminkin tar
peettomien huoneitten poisvuokraamisella on vähennetty 1,440 
markalla.

Yhdistyksen omaisuuden tarkastuksen toimittivat nikkari H. 
J. Nyman ja rautasorvari V. Sohiman.

Yleinen suomalainen työväenkokous. Kysymys tästä on johto
kunnan 30/9:nä tekemän päätöksen mukaan saatettu työväen
yhdistyksien käsiteltäväksi Työm.-Arb.’issa julaistun seuraavasti 
kuuluvan kehoituksen kautta:

Avoin kirje kaikille Suomen työväen-yhdistyksille.
Sittekun on noussut kysymys siitä, että yleinen suomalainen 

työväenkokous tulisi toimeenpanna Helsingissä sillä aikaa kuin vuo
den 1891 teollisuusnäyttelyä kestää, niin saa Helsingin Työväen
yhdistyksen johtokunta täten nöyrästi kunnioittaen kehottaa maamme
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kaikkia työväen-yhdistyksiä, että ne ennen tämän vuoden loppua 
antavat tiedon:

1) siitä, onko kokouksen toimeenpanemista katsottava toivot
tavaksi ja, jos asian laita on niin,

2) mitä kysymyksiä tulisi ottaa keskustelu-aineeksi, kuin 
myöskin

3) aikovatko yhdistykset lähettää tähän kokoukseen edus- 
tajoita.

Helsingissä 6 p. Lokak. 1889.
Johtokunnan puolesta ;

V. v. Wright.
J. A. Snell.

Ennen vuoden loppua ovat useimmat yhdistykset vastanneet 
kysymykseen, ja kaikki myöntyvästi.

Yleinen sairasrahasto on edelleenkin maksutta saanut huo
neistoa yhdistyksessä ja kehittynyt hyvin, niin että siinä nyt on 
125 jäsentä.

Äänirajoitus kaupungin valtuusmies-vaalissa. Tätä koskeva 
esitys on tullut Jyväskylän työväen-yhdistykseltä, joka ei kuiten
kaan vielä ole esitetty Helsingin yhdistykselle.

Jälkikatsaus. Vuoden 1889 kuluessa on työväen-yhdistyk
sen enemmän kuin minään edellisenä vuonna ollut taisteltava 
taloudellisten vaikeuksien kanssa, syystä että kaikenlaiset satun
naiset menot ovat varoja vieneet ja varmaan toivotut tulot ovat 
poisjääneet tahi vähentyneet. Epäilemättä on yhdistyksen toi
mintaa tämän kautta suuressa määrässä ehkäisty, sillä rahavaroin 
puute on vähentänyt monenkin henkilön innostusta ja tehnyt 
mahdottomaksi toimenpiteet, jotka olisivat olleet erittäin tärkeitä 
vetääkseen useampia jäseniä yhdistykseen. Tämä on valitettava 
asianlaita, koska työväen-yhdistyksen pyrinnöllä, työväen henki
sen ja taloudellisen kehottamisen kautta lisätä kansan voimaa, 
on suuri merkitys maamme tasaisessa edistymisessä ja kenties 
joskus maalL mme sattuvassa pulassa.

Jos emme ota lukuun niitä aloja yhdistyksen toiminnassa, 
joiden kehittymiseen rahavarat ovat olleet tarpeelliset, niin voipi 
yhdistys todellisella tyytyväisyydellä silmäillä menneesen vuoteen, 
sillä, niinkuin vuosikertomuksesta näkyy, on työväestön edisty
misen hyväksi, niin paljon kuin asianhaarat ovat myöntä
neet, toimittu jos mahdollista suuremmalla voimalla ja uhraa-

6
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vaisuudella kuin ennen, mikä on varma takaus siitä että, jos 
yhdistys tulevaisuudessa saa runsaampia rähanmääräyksiä, 
sen toiminta saattaa mahtavasti vaikuttaa työväestön edisty-

. r miseen sivistyksessä ja varallisuudessa.
Nyt jo alkaa eri tahoilla näkyä parannuksia työnteki

jöiden'asemassa seurauksena heidän liittäytymisestään yhdis
tyksiksi. Näitä hyviä tuloksia on työväen yhdistys aina 
hartaasti seurannut ja kaikilla tavoin koettanut edistyttää 
uusien perustamisia ja vanhojen työväen-yhteyksien vahvis
tamista. Pitkästä työajasta ja muista epäkohdista huoli
matta vanhimmista ajoista asti työväen ja työn-antajain vä
lillä yleensä löytyvät hyvät suhteet ovat edelleenkin paran
tuneet, seurauksena siitä että työnantajat, työntekijäin 
yhdistymisten sekä sanomalehdistön, yleisen mielipiteen ja 
kansaneduskunnan yhdyskunnallis valtiollisten muutosten 
hyväksi selvään lausuman myötätuntoisuuden vaikuttamina, 
ovat niille suvaitsevaisuutta osoittaneet. Että niin täytyykin 
olla, on luonnollista, sillä työnantaja, joka vastustaisi oikeu
teen ja kohtuullisuuteen, perustuvia muutosvaatimuksia, syn
nyttäisi vastaansa myrskyn, jota ei helposti voitettaisi.

Työläisten asema on senkautta tulleet varmemmaksi, ja 
kun työansiokin yleensä vielä on ollut hyvä, niin luulisi 
työväestön voivan iloisella mielellä odottaa tulevaisuutta. 
Niin ei kuitenkaan ole asianlaita, vaan se ahdistuksen tunne, 
joka rasittaa muitakin yhteiskuntaluokkia maassamme, näkyy 
myöskin työväen syvissä riveissä, sillä sielläkin on tuon 
kiihkoisen venäläisen kansallispuolueen sanomalehdistön kiuk
kuiset hyökkäykset maatamme kohtaan ja vaatimukset etu
oikeuksiemme rajoittamisesta tehneet syvästi masentavan vai
kutuksen, joka suinkaan ei ole omiansa edistämään ystä
vällistä lähestymistä eri kansojen välillä.

Syvästi vakuutettuina siitä että Suomen kansan, Hallit
sijan ja Säätyjen määräämien lakien mukaan valitut edus
tajat ja Suuriruhtinaamme, H. M. Keisarin Itse suomalaiseen 
neuvostoonsa kutsumat luottamusmiehet aina ovat käyttäyty
neet suoraan ja uskollisesti Hallitsijaa kohtaan, katsovat työ
miehet vastenmielisyydellä venäläisen sanomalehdistön lau-
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suntoja että meidän valtiollinen asemamme olisi saavutettu 
viekkaudella ja väärennyksellä sekä vastustavat sitä louk- 
kaavaa väitettä, että ainoastaan korkeammat kansanluokat viih
tyisivät hyvin nykyisissä oloissa ja olisivat halukkaat niitä 
pysyttämään. Rakkaus maahamme ja sen lain-alaiseen va
pauteen on työmiehessä yhtä syvään juurtunut kuin muissa
kin, ja jos kohta olot näyttävätkin synkiltä, tulevat työn
tekijät, samoin kuin muutkin kansalaiset tietää etteivät he 
ajatuksilla eikä teoilla koskaan ole rikkoneet uskollisuus- 
lupaustansa Hallitsijaa kohtaan, aina luottamaan Hänen juh
lallisesti vahvistamiin perustuslakeihin.

Helsingissä, Maaliskuun 4 p. 1890.

Toimeksi saanut: 
V. v. Wright.



Tilintarkastuskertomus vuodelta 1839.
Tarkastaesaamme Helsingin työväen-yhdistyksen tilejä 

v:lta 1889 emme ole löytäneet mitään syytä muistutukseen, 
vaan ovat ne kaikella tavoin huolellisesti pidetyt, jonkatäh- 
den ehdotamme tilinvapautta johtokunnalle ja rahastonhoita
jalle. Yhdistyksen asema Jouluk. 31 p:nä oli sellainen kuin 
allaoleva ote yhdistyksen kirjoista näyttää:

Omaisuutta:
Kassa................................................................ 554: 72
Obligationeja........................................................ 1,416: —
Kalusto.................................................................. 2,111: 80
Kirjasto................................................................ 4,000: —

M# 8,082: 52

Velkoja:
Yleinen rahasto................................................. 6,487: 37
Luento- „   388: 02
Rahasto koululasten maalla oleskelemista varten . 142: 79
J. Th. Lagerhohmin rahasto köyhien koululasten

vaatettamiseksi....................................... 69: 74
Alkeiskurssirahasto........................................... 535: 15
Aikakauskirja- „   260: 15
Rakennus- „   150: —
Rahasto kertomuksen ulosantamista varten työ

väenkysymysten käsittelystä valtiopäivillä . 49: 30
ttnf 8,082: 52

Eri rahastojen tulot ja menot v. 1889 tekivät:
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Yleinen rahasto-
Tuloja:

Säästö v:lta 1888:
Kalusto......................................... 1,888: 75
Kirjasto......................................... 4,000: —
Käytettävänä............................... 1,114: 15 7,002: 90

Sisäänkirjoitusmaksuja.............................................. 253: —
Kuukausmaksuja........................................................  1,840: 50
Korkoja........................................................................ 91: 94
Ilmoitusmaksuja................................................... 112: 50
Lahjoituksia.............................................................. 2,300: —
Ravintoloitsijan vuokra......................................... 350: —

11,950: 84

Menoja:
Kalustosta poiskirjoitettu......................................... 85: —
Kirjasto . ................................................................... 390: —
Kulunkeja........................................................................1,123: 88
Rahastonhoitajan palkkio......................................... 450: —
Sanomal. Työmies................................................... 348: 50
Lukusali................................................................... 478: 79
Vuokra........................................................................ 2,290: —
Juhlatoimikunnan vaillinki.................................... 297:30
Säästö v:ksi 1890:

Kalusto............................................. 2,111: 80
Kirjasto......................................... 4,000: —
Kassa.............................................. 375: 57 6,487: 37

11,950: 84

Luentorahasto.
Tuloja:

Säästö v:lta 1888   1,702: 27
Anniskeluyhtiön rahanmääräys............................... 400: —
Pääsymaksuja........................................................ 149: 05

2,251: 32
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Menoja:
Luennonpitäjäin palkkiot..............................................1,410: —
Painattamiskustamuksia......................................... 237: 50
Muotokuvia .............................................................. 60: —
Kaasu, piletinmyynti y. m........................................ 155: 80
Säästö v:ksi 1890 .................................................... 388: 02

2,251: 32

Rahasto kouiulastsn maalia oieskeiemista varten.

Tuloja:
Säästö v:lta 1888 ................................................... 137: 30
Korkoa........................................................................ 5: 49

142: 79

Menoja:
Säästö v:ksi 1890 .........................................ä/ 142: 79

J. Th. Lagerbohmin rahasta köyhien koululasten vaatettamiseksi.
Tuloja:

Säästö v:lta 1888 ................................................... 62: 73
Neuvonannoista kunnallistaksoituksesta .... 4: 50
Korkoa........................................................................ 2:51

69: 74

Menoja:
Säästö v:ksi 1890 ......................................... 5^/7 69: 74

Aikeiskurssirahasto.
Tuloja:

Säästö v:lta 1888   263: 72
Vähittäinmyyntiyhtiön rahanmääräys .... 1,500: —
Pääsymaksuja............................................................. 167: 20

Mnf 1,930: 92
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Menoja:
Opettajapalkkioita...................................... 910: —
Painattamiskustannuksia ......... 42: 50
Kirjoitustarpeet, kaasu, ilmoitukset, vahtimestarit

y. m....................................................... 443: 27
Säästö v:ksi 1890   535: 15

3^7 1,930: 92

Äikakauskirjarahasto.
Tuloja:

Tulleita apuja.............................................. Xr.f. 753: 15

Menoja:
Sanomalehtien Työmies-Arbetaren n:ojen 1 —17

painattaminen.............................................. ..... 493: —
Säästö v:ksi 1890 ................................................... 260: 15

753: 15

Rakennusrahasto.
Tuloja:

Tulo eräästä yhd. huoneistossa pidetystä
iltamasta.............................................. Öäjf 150: —•

Menoja:
Säästö v:ksi 1890 ......................................... -Tmp: 150: —■

Rahasto kertomuksen uiosantamista värien työväenkysymystä^ 
käsittelystä valtiopäivillä.

Tuloja:
Wiipurin työväen-yhdistykseltä............................... 16: —-
Porin „ ............................... 33: 30

49: 30
Menoja:

Säästö v:ksi 1890 ......................................... 49: 30
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Juhlatoimikunnan tilit olemme myöskin tarkastaneet ja 
nähneet että 1889 v:n vuosikokouksen jälkeen vuoden lop
puun asti toiminut toimikunta on pitänyt kirjojansa malli
kelpoisella tavalla, jonka ohessa se menestyksellä on tehtä
vänsä suorittanut, niin että, kuten sen antama taulu osoittaa, 
sillä on näytettävänä jäännöstä 328: 42, jonka tähden 
keholtamme myöntämään juhlatoimikunnalle tilinvapauden.

Sitävastoin täytyy meidän ennen vuosikokousta 1889 
ollutta juhlatoimikuntaa vastaan muistuttaa, että sen antama 
tilintekotaulu v:lta 1888 ei ole ollut oikea, sillä ilmoitetun 
voiton, 24: 78, sijaan olisi pitänyt olla merkittynä mel
koinen tappio, koska useita rätinkejä v:lta 1888 on maksettu 
vuonna 1889, osittain mainitun toimikunnan maksamia, osit
tain työväen-yhdistyksen yleisen rahaston suorittamia. Viit
taamme muuten johtokunnan sanottuja tilejä tarkastamaan 
asettaman komitean lausuntoon.

Helsingissä, Helmik. 26 p. 1890.

Vuo Staudinger. W. Ekman. O. Lindstedt.



Helsingin Työväen-yhdistyksen Virkailijat v. 1889.
(• merkitsee syntynyt, v. valittu).

Jolitoknuta:
(v. ensi kerta v. 1884).

Puheenjohtaja:

Viktor Julius von Wright, tehtailija, * 185/s56, v. 84, 85, 
86, 87, 88, 89,

Vara-puheenjohtaja:
August Johannes Hjelt, filosofian tohtori, * 1829/+62, v. 89. 

Muut jäsenet:
liichard Hindström, insinöri, * 1823/349, v. 84, 86, 88. 
Johan llöilund, paju- ja rottinkityöntekijä, * 182S/344, v. 84,

85, 88, 89.
Karl Lindroth, viilaaja, * 18ll/358, v. 86, 88, 89.
Karl Fredrik Numberg, konduktöri, * 1811/749, v. 87, 88. 
Victor Pettersson, faktori, * 18l7/349, v. 84, 86, 88.
Karl Schwenzon, varastokirjanpitäjä, * 1828/160, v. 88.
Johan Alfred Snell, kirjapainotaituri, * 1812/s60, v. 87, 88. 
Gabriel Wilhelm Sohlberg, tehtailija, * 1829/1057, v. 89.

Sihteerit:
August Johannes Hjelt, filosofian tohtori, * 1829/e62, v. 89. 
Johan Alfred Snell, kirjapainotaituri, * 18l2/560, v. 87, 88.
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Järjestysvaliokunta:
Puheenjohtaja:

Magnus Lindfors, kirjapainotaituri, * 1831 ;47, v. 87, 88, 89. 

Vara-puheenjohtaja:
Mathias Lindblad, rakennusmestari, * 1829/542, v. 87, 88, 89. 

Sihteeri:
Alexander Helenius, konttoristi, * 182/956, v. 88, 89.

Muut jäsenet:
Fridolf Numberg, työnjohtaja, * 18l3/956, v. 87, 88, 89. 
Daniel Stenbacka, mallinikkari, * 1817/1244, v. 87, 88, 89. 
Edvard Nordling, konemestari, * 18l5/647, v. 88, 89. 
Gabriel Keinänen, alatyönjohtaja, * 1815/352, v. 88, 89. 
Hjalmar Hammar, seppä, * 1813 659, v. 88, 89.
Karl Lodman, suutari, * 185/656, v. 88, 89.
Timoteus Kytö, turkkurinkisälli, * 18ll/857, v. 88, 89.
Otto Valander, vahtimestari, * 18l8/1149, v. 88, 89.
Gustaf H illandt, rakennusmestari, * 1818/247, v. 89.

J u li 1 a t o i m i k a u t a ■ 

Puheenjohtaja:
Olof Olander, räätälimestari, * 1815 t41, v. 89.

V ara-puheenjohtaj a:
Victor Pettersson, faktori, * 18l7/349, v. 89.

Rahastonhoitaja:
Adolf Sundbäck, kauppias, * 1813/1257, v. 89.

Sihteeri:
Alexander Helenius, konttoristi, * 182/956, v. 89.
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Muut jäsenet:
Fr. Mieritz, arkitehti, * 183”/s63, v. 87, 88.
Hilda Hazard, kauppa-apulainen, * 1823/l61, v. 88. 
M. Blomqvist, koneenkäyttäjä, * 185/u38, v. 89.
F. Forslund, konttoristi, * 181/170, v. 89.

Laulu kunnan toimikunta:
Puheenjohtaja:

Carl Otto Nyholm, työnjohtaja, * 1822/1152, v. 88, 89.

Muut jäsenet:
Ida Wilhelmina Lindstedt, neiti, * 18° 1259, v. 86, 87, 89. 
Anna Rosengren, latojatar, * 185/,61, v. 88, 89.
Magnus Lindfors, kirjapaino taituri, 1830 ,47, v. 86, 87, 89. 
Frans Fredrik Forslund, konttoristi, * 18l/,70, v. 88, 89. 
Emil Leander, filosofian kandidati, * 18l3/166, v. 88, 89.

Varajäsenet:
Blenda Maria Schneider, kirjansitojatar, * 1828/1063, v. 89 
Axel Edvin Strömmer, lasimestari, * 186/868, v. 89.

Laulunjolitaja:
Emil Leander, filosofian kandidati, 1818 t66, v. 88.

Kasityöosaston toimikunta:
(Katso siv. 15).

L e i |* u r i ■ a iu m a 11 i o s a s t o n toimikunta:
(Katso siv. 25).
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N e k a n i 11 i s e n ammattiosasten toimikunta:
(Katso siv. 30).

Suomenkielisen puhuja- ja kesknstelnseura 
toimikunta:
(Katso siv. 46).

Opetuskomitea:
(v. ensi kerta 1885).

Puheenjohtaja:
Ernst Gustaf Paimen, vapaaherra, professori, * 1826/1149 

v. 85, 86, 87, 88, 89.

Muut jäsenet:
Richard Hindström, insinöri, * 1823/349, v. 85, 86, 87, 88, 89 
Petrus Nordmann, fil. tohtori, * 1830/158, v. 87, 88, 89. 
Jaakko Pehkonen, kirjapainotaituri, * 1826/1260, v. 89. 
William Unger, viilaaja, * 1819/869, v. 89.

„T y ti m i e s“—„i r b e t a r e n“ lehden toimitus:
Viktor Julius v. Wright, tehtailija, * 185/856, vastaava toi' 

mittaja, v. 86.
Ficfor Pettersson, faktori, * 1817/349, v. 86.
Robert Ahlstedt, faktori, * 1810/(50, v. 86.

1889 v:n tilien tarkastajat:
Willehad Ekman, konttoristi, * 1818/262, v. 88, 89. 
Uno Staudinger, konttoristi, * 1821/1261, v. 88, 89. 
Otto Lindstedt, kirjapainotaituri, * 1828/,62, v. 88, 89.
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Rahastonhoitaja:
Gustaf Alrik Biese, pankinvirkamies, * 1830/758, v. 87.

Kirjastonhoitaja:
Richard Hindström, insinöri, * 1823/349, v. 84, 85, 86, 87, 

88, 89.

Paikan välitystoimisto» esimies:
Avonainen.

R a v i n t o 1 o i t s i j a t a r:
Amanda Sandell, neiti, * 182/438, v. 89.





Helsingin Ty öväen-yhdistyksen jäsenet
Joulukuun 31 päivänä 1889.Helsingfors Arbetareförenings medlemmar

den 31 December 1889.

Alituiset jäsenet. — Ständiga medlemmar.

Borgström, L., kauppaneuvos, kommerseråd. 
84*).

Carlsson, C. H., maalari, målarmästare. 
84.

Chmelewski, P., ruukinisäntä, brukspatron. 
84.

Heikel, V., lehtori, lektor. 86.
Hindström, R., insenööri, ingeniör. 84. 
Huber, R., insenööri, ingeniör. 84.
Kullman, H. M., rakennusmestari, byggmä

stare. 87.
Landén, A., vaakamestari, vågmästare. 85.

af Lindfors, L, kenraalimajuri, generalmajor.
84.

Lundblad, K., insenööri, ingeniör. 84. 
Nissinen, J., tehtailija, fabrikant. 84.
Nyblin, D., valokuvaaja, fotogtaf. 85.
Salin, N., arkitehti, arkitekt. 84.
Schauman, A., maisteri, magister. 84. 
Sinebrychoff, Anna, kauppaneuvoksen leski,

kommerserådinna. 84.
Sinebrychoff, N., kauppias, handlande. 84. 
Sinebrychoff, P., kauppias, handlande. 84. 
Stude, Th., kauppias, handlande. 84.

Vuosijäsenet. —

Ahlstedt, R., kiijapainonhoitaja, faktor. 85. 
Ahlstedt, Hilda, rouva, fru. 85.
Ahlfors, Hilma, neiti, fröken. 86.

Årsmedlemmar.

Ahlstrand, Gusti, muotiompelija, modist. 8& 
Ahlstrand, Jenny, kauppa-apulainen, handels-

biträde. 89.

’) Numero osoittaa vuotta, jolloin jäsen on kirjoitettu yhdistykseen. 
Siffran anger året då medlemmen blifvit inskrifven i föreningen.



2

Ahlström, K. J., rakennusmestari, byggmä
stare. 86.

Ahlström, R. J., rouva, fru. 86.
Ahlström, Alexander. 86.
Amann, Georg, parturi, perukmakare. 84. 
And, Aug., rautatyöntekiä, jemarbetare. 89. 
Andelin, Johan, turkkuri, körsnärsgesäll. 89. 
Andersson, N., puhdistaja, putsare. 89. 
Andstén, Otto, tehtailia, fabrikant. 84. 
Andsten, M. F., kauppaapulainen, handelsbi-

träde. 88.
Assver, Edv., ovenvartija, portier. 85. 
Avellan, S. K., suutarimestari, skomakaremä

stare. 84.
Avellan, Mathilda, rouva, fru. 84.
Backman, G. A., valuri, gjutare. 89.
Bagge, E., koneniekka, mekaniker. 89. 
Baltscheffsky, Th., kauppaapulainen, handels-

biträde. 89.
Barck, A. A., läkkiseppä, bleckslagare. 85. 
Bengtström, H. J., soittimentekijä, instrument-

makare. 84.
Berger, Joh., latoja, typograf. 84.
Berghem, E. A., leipuri, bagare. 89. 
Bergholm, G., uunintekijä, kakelugnsmakare.

89.
Berglund, C. G., rahastonhoitaja, kassör. 86. 
Berglöf, Karolina, neiti, fröken. 84. 
Bergman, K. V., kivenhakkaaja, stenhuggare.

84. .
Biese, A., Pankinkirjanpitäjä, bankobokhållare.

86.
Biese, Hulda, rouva, fru. 86.
Björkell, A. E., kauppias, handlande. 88. 
Blomberg, O. F., kauppias, handlande. 89. 
Blomberg, J., kauppias, handlande. 89. 
Blomqvist, G., ravintolanpitäjä, restauratör. 84. 
Blomqvist, M., koneenhoitaja, maskinist. 84. 
Blomqvist, C., rouva, fru. 87.
Blomqvist, M., neiti, fröken. 84.
Blåfjeld, A. W., leipuri, bagare. 89.
Boldt, J., ylioppilas, jurisstuderande. 89. 
Borgman, N., uunintekijä, kakelugnsmakare.

89.
Braesch, A., kauppias, handlande. 87. 
Brandstake, W., kivipiirtäjä, lithograf. 84. 
Carlsson, Alfr., maalari, målare. 84—89. 
Carlsson, Olga, rouva, fru. 87.
Cedergren, E., tehtaantyöntekijä, fabr. arb.

89.
Cederqvist, A., rouva, fru. 87.
Dahlberg, F., kirjansitoja, bokbindare. 89. 
Dahlgren, Hj., valuri, gjutare. 89.
Ehlert, Alb., työnjohtaja, verkmästare. 84. 
Ek, P. J., viilaaja, filare. 88.

Ekberg, Fredr. Edv., leipurimestari, bagare. 
84.

Ekberg, F., konttoristi, kontorist. 85. 
Ekberg, W., konttoristi, kontorist. 85. 
Ekholm, K., pannuseppä, pannsmed. 89. 
Ekman, W., konttoristi, kontorist. 86. 
Ekman, J., seppä, smed. 88.
Eklund, A., leipuri, bagare. 89.
Ekqvist, K E., räätäli, skräddare. 88. 
Emanuelsson, K. F., leipuri, bagare. 88. 
Enbom, K., maalari, målare. 89.
Enbom, Maria, rouva, fru. 89.
Engström, J., konttoristi, kontorist. 85. 
Engström, J. E., pianontekijä, pianofabrikant.

84.
Eriksson, J., pannuseppä, pannmakare. 89. 
Eriksson, N., viilaaja, filare. 89.
Eriksson, Amanda, valokuvaajanapulainen, fo

tografbiträde. 87.
Erikson, J., puutarhuri, trädgårdsmästare. 89. 
Fagerroos, Hjalmar, kultaseppä, guldsmed.

84, 88.
Falenius, G., lämmittäjä, eldare. 87.
Favorin, A. E., tehtailia, fabrikant. 84. 
Flinkman, F., leipuri, bagare. 89.
Flinkman, J., teht. työntekijä, fabr. arb. 89. 
Flythström, J. A., teurastaja, slagtare. 84. 
Fogde, Joh., insenööri, ingeniör. 84. 
Forslund, G., pannuseppä, pannmakare. 89. 
Forslund, F. F., konttoristi, kontorist. 86. 
Forss, K. G., kirjansitoja, bokbindare. 88. 
Forss, H., kivipiirtäjä, gravör. 88. 
Forsström, Ida, latojatar, sättarinna. 86. 
Frelander, Axel, konttoristi, kontorist. 84. 
From, Hilma, rouva, fru. 89.
Fröberg, L. P. levyseppä, plåtslagare. 84. 
Gallen, Uno, tirehtori, direktor. 89.
Grahn, P. W., kupariseppä, kopparslagare.

84, 89.
Granholm, A. A., leipuri, bagare. 88. 
Grönlund, O., kaivertaja, gravör. 88. 
Grönlund, K. A., teurastaja, slagtare. 84. 
Grönlund, Wilh., kelloseppä, urmakare. 84. 
Grönroos, J. O., vääpeli, fältväbel. 89. 
Göhle, K., konttoristi, kontorist. 84.
Göös, K. G., lehtori, lektor. 84.
Hagman, J. 89.
Hahl, G., konttoristi, kontorist. 86.
Hammar, K. J., seppä, smed. 87.
Hansson, M., läkkiseppä, bleckslagare. 88. 
Hazard, H., neiti, fröken. 84.
Heggblom, E. E., oppilas, lärling. 89. 
Heikel, Elia, rakennusmestari, byggmästare.

84.
Heimberger, R., tehtailia, fabrikant. 84.
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Helén, G., koneenkäyttäjä, maskinist. 88. 
Helén, M. S., rouva, fru. 88.
Hellen, H., leipuri, bagare. 89.
Helin, K. V., köydenpunoja, repslagare. 88. 
Helin, A., puhdistaja, putsare. 89.
Helenius, J. V., kansakoulunopettaja, folksk.

lärare. 89.
Helenius, A., konttoristi, kontorist. 87. 
Hellman, Emilia, neiti, fröken. 88.
Hellman, Minna, johtajatar, föreståndarinna.

89.
Heinänen, N., puuseppä, snickare. 89. 
Henriksson, J., tehtaantyöm., fabriksarb. 89. 
Henriksson, II., kellarinpitäjä, källarmästare.

84.
Hilden, J., rautasorvari, jernsvarfvare. 89. 
Hindström, Adele, rouva, fru. 86.
Heinonen, G., leipuri, bagare. 89.
Hjelt, A. J., hl. tohtori, hl. doktor. 88. 
Hjort af Ornäs, C. G., arkkitehti, arkitekt.

84.
Hotfrén, H. W., räätäli, skräddare. 86. 
Holmberg, Vikt., läkkiseppä, bleckslagare. 85. 
Holmberg, Alexandra, neiti, fröken. 89. 
Holmberg, M., hl. kandidati, hl. kand. 88. 
Holmberg, E., konetyöntek., mek. arb. 38. 
Holmström, C., maalari, målare. 84. 
Holmqvist, H. E., leipuri, bagare. 88. 
Holmqvist, R., kauppias, handl. 88.
Holsti, A., seppä, smed. 89.
Horst, Ch. H. D., hansikkamaakari, handsk- 

makare. 84.
Horst, Lydia, rouva, fru. 84.
Hällström, J. V., konetyöntek., mek. arb. 89. 
Höijer, Th., arkkitehti, arkitekt. 84.
Höijer, E., seppä, smed. 88.
Höjlund, J., rottinkityöm., rottingsarb. 84. 
Isaksson, J., rautasorvari, jernsvarfvare. 89. 
Itkonen, A., pannuseppä, pannmakare. 84. 
Itkonen, K., uunintekijä, kakelugnsmakare. 89. 
Jakobsén, Ch., kapteini, kapten. 85.
Jansson, Mathilda, neiti, fröken. 88.
Jansson, A. \V., pannuseppä, pannmakare. 89. 
Jefremoff, J., rakennusmestari, byggmästare.

86.
Johansson, A., koneniekka, mekaniker. 89. 
Johansson, E., viilaaja, hlare. 89.
Johansson, Ida, valokuvaaja-apulainen, fotogr.

bitr. 86.
Johansson, Selma, neiti, fröken. 88. 
Josefsson, K., uunintekijä, kakelugnsmakare. 

Joutsen, K. 89.
Järvenpää, A., viivoittaja, linjerare. 84. 
Kalén, J. P., rakennusmestari, byggmästare. 88.

Kalén, Aina, rouva, fru. 88.
Karlberg, J., seppä, smed. 88.
Kaselius, A., leipuri, bagare. 89.
Keinänen, G., rakennusmestari, byggmästare.

84.
Keinänen, E., leipuri, bagare. 89.
Kilpinen, K., junankuljettaja, förare. 89. 
Kjellin, Alfr., konttoristi, kontorist. 89. 
Kjellin, Alma, rouva, fru. 89.
Konstantinoff, K., kauppa-apul., hand. bitr.

89.
Kotovalko, A., kauppias, handlande. 86. 
Kumlander, K. F., leipuri, bagare 88. 
Kumpuniemi, M., kirjansitoja, bokbindare. 88. 
Kylander, A., uunintekijä, kakelugnsmakare.

89.
Kytö, T., turkkuri, körsnärsgesäll. 84. 
Lagerberg, W., kauppakirjanpitäjä, handels-

hokh. 84.
Lagerberg, E., rouva, fru. 84.
Lagerbohm, Maria, rouva, fru. 84.
Lahtinen, A. N., turkkuri, körsnärsgesäll. 88. 
Laine, G., renki, dräng. 84.
Laine, N., viilaaja, hlare. 89.
Leino, N., leipuri, bagare. 88.
Lilja, O. J., kirjansitoja, bokbindare. 88. 
Lindberg, K., rautasorvari, jernsvarfvare. 88. 
Lindblad, M. L., rakennusmestari, byggmä

stare. 86.
Lindeman, G. A. 89.
Lindholm, C. A., asemamies, stationskarl.

87.
Lindholm, F., maalarinkisälli, målargesäll.

86.
Lindholm, G., leipuri, bagare. 88.
Lindfors, M., latoja, typograf. 84.
Lindgren, Aurora, neiti, fröken. 88. 
Lindgren, Olga, neiti, fröken. 89.
Lindgren, K. R., rautasorvari, jernsvarfvare.

88.
Lindstedt, Fanny, neiti, fröken. 84. 
Lindstedt, Ida, neiti, fröken. 84.
Lindstedt, Otto, latoja, typograf. 84. 
Lindqvist, G., insenööri, ingeniör. 88. 
Lindqvist, H., haavalääkäri, fältskär. 84. 
Lindroth, C., teurastaja, slagtare. 87. 
Lindroth, K., viilaaja, hlare. 84, 86. 
Lindroos, Bertha, latojatar, sättarinna. 89. 
Lindroos, Sigrid, neiti, fröken. 86. 
Lindström, E., valaja, gjutare. 89. 
Lindström, J., leipuri, bagare. 88.
Lindström, J., uunintekijä, kakelugnsmakare.

89.
Lindström, K., uunintekijä, kakelugnsmakare. 

89.
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Linna, M., tehtaantyöntekijä, fabr. arb. 89. 
Lindvall, K., rautasorvari, jernsvarfvare. 89. 
Liljebäck, Maria E., rouva, fru. 87. 
Liljeroth, V., merikapteini, sjökapten. 85. 
Liljeroos, K., rautasorvari, jernsvarfvare. 89. 
Lodman, K. F., suutari, skomakare. 84. 
Lundberg, Ida, neiti, fröken. 86.
Lundqvist, J. F., turkkuri, körsnär, 84. 
Lundqvist, Anton, turkkuri, körsnär. 84. 
Lundqvist, Aug., turkkuri, körsnär. 84. 
Lyyränen, K., uunintekijä, kakelugnsmakare.

89.
Lönnbohm, V., rakennusmestari, byggmästare. 

88.
Lönnroth, O., insenööri, ingeniör. 89.
Malin, O. R., rautasorvari, jernsvarfvare. 88. 
Malmberg, G. L., kauppias, handl. 89. 
Malm, A., uunintekijä kakelugnsmakare. 89. 
Mandelin, K., latoja, typograf. 87.
Mattiin, Aina, neiti, fröken. 88.
Mattson, J., leipuri, bagare. 88.
Michelsson, Hanna, neiti, fröken. 87.
Mieritz, Frith., arkitehti, arkitekt. 88. 
Mustonen, K., leipuri, bagare. 89.
Mäntynen, P., puuseppä, snickare. 89. 
Mönkkönen, A., soitotaituri, musiker. 88. 
Nevalainen, O , räätäli, skräddare. 84. 
Nieminen, J. A., uunintekijä, kakelugnsma

kare. 89.
Nielsen, M., konttoristi, kontorist. 88. 
Nikolaijeff, S., ravintolanpitäjä, restauratör. 89, 
Niska, G. A., kirjansitojamestari, bokbindar-

mäst. 84.
Nordberg, N., arkitehti, arkitekt. 89.
Nordin, G., räätäli, skräddarmäst. 86. 
Nordiin, H. W., kauppias, handl. 84. 
Nordling, E., kirjanpainaja, maskinmästare. 84. 
Nordman, P., maisteri, magister. 84. 
Nordström, K., räätäli, skräddare. 86. 
Numberg, F., seppä, smed. 84.
Numberg, K. F., konduktööri, konduktör. 86. 
Numberg, M., rouva, fru. 86.
Nummelin, A., kivipiirtäjä, lithograf. 85. 
Nyberg, A. N., rakennusmestari, byggmästare.

89.
Nyberg, J. M. K., läkkiseppä, bleckslagare. 89. 
Nybäck, J. R., rautasorvari, jernsvarfvare. 89. 
Nyholm, C. O., kirjansitoja, bokbindare. 87. 
Nyman, A., koneniekka mekaniker. 88. 
Nyman, J., laivarakennusmestari, skeppsbygg

mästare. 85.
Nyman. H. J.. puuseppä, snickaremästare. 84. 
Nyman, K. 89.
Olander, O., räätäli, skräddarmästare. 84. 
Orrela, F. M., maalari, målare. 89.

Paatinen, A., leipuri, bagare. 89.
Palenius, A., suutari, skomakare. 87.
Palmén, E. G,, professori, professor. 85. 
Pehkonen, J., latoja, typograf. 84, 89. 
Pettersson, V., kirjapainonhoitaja, faktor. 84. 
Pettersson, Ida, rouva, fru. 84.
Pikkonen, A. J., levy seppä, platslagare. 88. 
Pilsudsky, B., kauppa-apulainen, handelsbi-

träde. 84.
Papinoff, Jefim. 89.
Putkonen, H., rautasorvari, jernsvarfvare. 89. 
Ramström, J. A., seppä, smed. 89.
Rantanen, A., leipuri bagare. 89.
Ristola, V., lämmittäjä, eldare. 89.
Riuttala, A., maalari, målare. 84. 88. 
Rudnäs, H., työnjohtaja, kvartersman. 88. 
Roos, A. K., kupariseppä, kopparslagare. 88. 
Rosenberg, F. L., taituri, konstförvandt. 89. 
Rosengren, Anna, latojatar, sättarinna. 84. 
Rossi, G. A., konetyöntekijä, mekanisk ar

betare. 89.
Ryynänen, K., tehtaantyöntekijä, fabriks ar

betare. 88.
Rönneberg, Anna, neiti, fröken. 87. 
Sahlstedt, A., konttoristi, kontorist. 84. 
Sahrberg, A., teurastaja, slagtare. 85.
Salmi, L., sementityöntekijä, sementarbetare.

89.
Salo, L. O., ylioppilas, student. 89. 
Sandberg, J. F.,* räätäli, skräddare. 84. 
Sandell, A. S., neiti, fröken. 84.
Sandström, K. A, soittimentekijä, instrument-

makare. 84.
Santala, H., Työmies, arbetare. 89.
Sarlin, E., uunintekijä, kakelugnsmakare. 89. 
Schneider, Maria, kirjansitojatar, bokbinderi-

arb. 86.
von Schrowe, T., Lipurinkisälli, bagargesäll. 

88.
Schwenzön, K. E., kirjanpitäjä, bokhållare. 

84.
Schwenzön, Serafina, rouva, fru. 84.
Seger, Ida, neiti, fröken. 89.
Sevon, J. E., uunintekijä, kakelugnsmakare.

89.
Silander. H., valaja, gjutare. 88.
Silander, Th., pannuseppä, pannmakare. 88. 
Siren, V., kupariseppä, kopparslagare. 89. 
Sivenius. K. G., rakennusmestari, byggmä

stare. 84.
Sjöberg, W., puutarhuri, trädgårdsmästare. 

89.
Sjöholm, J. H., rahastonhoitaja, kassör. 84. 
Sjövall, K. F., maalari, målare. 89.
Smirnoff, D. S., urakoitsija, entreprenör. 87.
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Smedjestrand, A., rautasorvari, jernsvarfvare. 
88.

Snell, J. A., latoja, typograf. 85.
Sohiman, V., viilaaja, filare. 88.
Sohlberg, G. W., läkkiseppä, bleckslagarmä-

stare. 84.
Sokoloff, N., kauppa-apulainen, handelsbi- 

träde. 89.
Spennert, C. F., työnjohtaja, verkmästare. 84. 
Spjut, A. V., kauppa-apulainen, handelsbiträ- 

de. 85.
Staudinger, U., konttoristi, kontorist. 84. 
Stenbacka, D., malliseppä, modellsnickare.

84.
Stenius, W., leipuri, bagare. 88.
Stenius, G. M., leipurimestari, bagarmästare.

84.
Stenroos, T. O., putkenlakija, rörarbetare. 84

87.
Stigell, H. J., tehtailija, fabrikör. 84. 
Strandberg, G. F., leipuri, bagare. 88. 
Strömberg, Mimmi, neiti, fröken. 87. 
Strömberg, K., rautasorvari, jernsvarfvare. 89. 
Strömmer, A. E., lasimestari, glasmästare. 87. 
Stålhane, K. F., kauppa-apulainen, handels-

biträde. 88.
Sucksdorff. G., lakitieteen kand., juris kand

85.
Sundbäck, K. A., kauppias, handlande. 86. 
Sundbäck, A., rouva, fru. 86.
Sundgren, K. E., putkenlaskija, rörläggare.

fc 84’
Sundman, G., taitelia, artist. 87.
Sunn, F., konttoristi, kontorist. 85.
Suokas, M., uunintekijä, kakelugnsmakare.

89.
Sundqvist, K., talonomistaja, gårdsegare. 89. 
Sylvander, K. K., puuseppä, snickare. 84. 
Sällsten, N., kaupunginvouti, stadsfogde. 89. 
Söderlund, A., latoja, typograf. 86, 89. 
Söderman, K., insenööri, ingeniör. 88. 
Tallberg, J., kauppias, handlande. 84. 
Thunberg, K., kivipainaja, stentryckare. 87. 
Tillander, M., rautasorvari, jernsvarfvare. 88. 
Tilly, W.. juomatehtaantyöm., bryggeriarbe

tare. 84.
Toivonen, Aug., juomatehtaantyöm., brygge- 

riarb. 84.
Tukiainen, A., koneenkäytäjä, maskinist. 86. 
Tukiainen, Hanna, rouva, fru. 86.
Tuliainen, Ida, neiti, fröken. 84.

| Tuppurainen, K., rautasorvari, jernsvarfvare.
I 89.

Törnström, Hedvig, neiti, fröken. 87.

Unger, J. M., viilaaja, filare. 88.
Unger, W., viilaaja, filare. 87.
Usenius, A. E., tynnyrintekijä, tunnbindare

89.
Wahlström, F., viilaaja, filare. 89.
Wahlman, A. W.. räätäli, skräddare. 88. 
Walander, O., vahtimestari, vaktmästare. 84. 
Walkonen, E., konttoristi, kontorist. 84. 
Walkonen, A., rouva, fru. 84.
Walkonen, Hanna, neiti, fröken. 87. 
Walldén, K. V., pannuseppä, pannmakare. 89. 
Walldén, R., konetyöntekijä, mekanisk arbe

tare. 89.
Wasenius, W., kelloseppä, urmakare. 88. 
Westerholm, K., koneenkäyttäjä, maskinist.

86.
Westerholm, Nathalie, rouva, fru. 86. 
Westerlund, V„ konttorin esim., kontorsföre-

ståndare. 87.
Wenttinen, A., suutari, skomakare. 84. 
Westerdahl, A. W., tehtailin, fabrikant. 86. 
Widemark, J. F., kelloseppä, urmakare. 84 
Wicklund, E. G., malliseppä, modellsnickare.

89.
Wickström, Maria, neiti, fröken. 89.
Wilén, W., latoja, typografi 86.
Willandt, F., rakennusmestari, byggmästare.

84.
Willberg, J. A., konttoristi, kontorist. 84. 
Winberg, K., konttoristi, kontorist. 89. 
Winter, Hanna, neiti, fröken. 89.
Wirta, W., kirjansitoja, bokbindare. 89. 
Wirtanen, H., viilaaja, filare. 89.
Wirtanen, J., suutari, skomakare. 84. 
Wolontis, }., ravintolanpitäjä, restauratör. 84. 
von Wright, A., koneniekka, mekaniker. 84. 
von Wright, V., tehtailia, fabrikant. 84. 
von Wright, M., kuvanveistäjä, skulptör. 84. 
Wuori, J., sorvari, svarfvare. 84.
Wuori, A., räätäli, skräddare. 89.
Wäisänen, J., pannuseppä, pannsmed. 89. 
Ärlig, K., rautatyöntekijä, jernarbetare. 89. 
Österlund, Hj. Aug., konttoristi, kontorist.

85.

Yhteensä jäseniä 379, joista 18 alituista 
sekä 361 vuosijäsentä. (Vuonna 1888 oli 
jäsenten luku 447 ja vuonna 1887, 397).

Summa medlemmar 379, deraf ständiga 
medlemmar 18 och årsmedlemmar 361. 
(Ar 1888 utgjorde medlemsantalet 447 och 
år 1887 397.)


