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Painatuskustannusten helpoittamiseksi annetaan tässä 
vuosikertomuksessa ainoastaan yleisemmät, tärkeimmät ta
pahtumat yhdistyksen viime vuotisesta toiminnasta.

Selvyyden vuoksi on allekirjoittanut, jolle tämän vuosi
kertomuksen tekeminen yhdistyksen ensimmäisenä sihteerinä 
toimeksi annettiin, hyläten edellisissä vuosikertomuksissa nou
datetun aakkosjärjestyksen, muuttanut sisällyksen siten, että 
ensin kerrotaan yhdistyksen oma ja sen asettamien toimi
kuntien vaikutus, sitte yhdistykseen kuuluvien ammattiosas
tojen ja -yhdistysten toiminta.

Johtokuntaan kuuluivat viime vuosikokoukseen asti 
herrat: V. v. Wright puheenjohtajana sekä jäseninä G. V. 
Sohlberg, A. Järvenpää, V. Lönnbohm, K. Lindroth, R. Hind- 
ström, V. Ekman, J. Pehkonen, K. Schvenzon ja V. Petters
son. Vuosikokouksessa Maaliskuun 15 p:nä oli näistä seu- 
raavain vuoro erota: v. Wrightin, Sohlbergin, Järvenpään, 
Lönnbohmin ja Lindrothin. Uudestaan valituiksi tulivat: v. 
Wright 132 äänellä, Sohlberg 124, Järvenpää 120 ja 
Lönnbohm 85, sekä uudeksi jäseneksi rakennusmestari G.
F. Willandt 57. Lähinnä ääniluvussa olivat: viilaaja K. Lind
roth (55), pormestari E. Öhman (50) ja tohtori V. Vasenius 
(36 äänellä).

Johtokunnan kokouksessa seuraavana päivänä valittiin 
herrat v. Wright puheenjohtajaksi ja R. Hindström varapu
heenjohtajaksi.

Nykyään kuuluu siis johtokuntaan herrat: V. v. Wright, 
R. Hindström, G. V. Sohlberg, A. Järvenpää, V. Lönnbohm,
G. F. Willand, V. Ekman, J. Pehkonen, K. Schvenzon ja V. 
Pettersson.
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Kokouksia on johtokunta pitänyt yhteensä 42, niin. 
Tammikuussa 4, Helmik. 4, Maalisk. 7, Huhtik. 4, Toukok. 
4, Kesäk. 2, Heinäk. 2, Elok. 2, Syysk. 3, Lokak. 4, Mar
rask. 4 ja Jouluk. 2.

Kokouksissa läsnä ovat olleet: v. Wright 42, Hindström 
16, Sohlberg 17, Järvenpää 38, Lönnbohm 29, Willandt 22, 
Ekman 35, Pehkonen 36, Schvensson 30, Pettersson 11 ja 
Lindroth 5 kertaa.

Yleisiä kokouksia on tavan mukaan pidetty kerran kuussa, 
paitsi Huhti- ja Joulukuulla, jolloin niitä oli kahdesti.

Sihteerin tointa on alkuvuodesta hoitanut edellinen sih
teeri herra J. Pehkonen, sen jälkeen allekirjoittanut ja ke- 
sellä poissa ollessani herrat V. Ekman ja V. Lönnbohm.

Yhdistyksen huoneisto on kokonaan ollut viime vuoden 
yhdistyksen omassa hallussa, kun nekin huoneet jotka en
nen ovat olleet muille vuokrattuina, nyt ovat yhdistet
tyinä entisiin. Mutta tarpeelliseksi tuo huoneiden lisäys 
on näyttäynytkin. Elämä yhdistyksessä on käynyt niin vilk
kaaksi, että usein on tuntunut sittenkin olevan huoneista 
puute. Kaikellaisten yhdistysten johtokuntien ja toimikun
tien kokouksia on ollut harva joka ilta, siihen laulukuntien 
ja puhujaseurain harjoitukset sekä joka iltaiset laskento-, 
oikein- ja kaunokirjoituksen opetuskurssit työväelle. Oi
kein hauskalta on näyttänyt tuo into ja toimeliaisuus ja 
henkinen virkeys, joka kaikissa näyttää olevan.

Työväen asuntojen osakeyhtiöistä tietoja hankkimaan 
sekä koti- että ulkomailta asetettiin tammikuussa toimikunta, 
johon kuuluu herrat tehtailija V. v. Wright, pankintirehtööri O. 
Stenroth, rakennusmestari V. Lönnbohm, tohtori A. Palm
berg ja nikkari V. Koskinen. Toimikunta on jo monelle ta
holle lähetettyihin kysymyksiinsä saanut arvokkaita vastauk
sia, etenkin tehdaspaikoista, mutta muut työväenyhdistykset 
kuuluvat tähän asti olleen jotenkin välinpitämättömiä asiasta.

^Kansallisen lauluseuran" perustaminen suomalaisen pu- 
hujaseuran yhteyteen synnytti hyvin vilkkaan keskustelun 
kahdessa kokouksessa, 4 Helmi- ja 12 Huhtikuuta, jolloin 
edellisessä oli hyväksyttävä puhujaseuran sääntöjen muutos
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l:ssä ja 2:ssa §:ssä tätä varten ja siis ensi kerran hyväk
syttiin vapaampi haarautuminen pienempiin yhdistyksiin, jotka 
eivät tarvitse kuulua suorastaan työväenyhdistykseen, vaan 
alistuvat jonkin työväenyhdistykseen kuuluvan seuran joh
dettavaksi.

Yhdistyksen entinen oma lautakunta erosi niinä aikoina 
ja antoi johtokunta juhlatoimikunnalle toimeksi perustaa uu
den, johon tätä nykyä kuuluu 63 jäsentä.

Arpajaiset yhdistyksen hyväksi pidettiin 15 Helmikuuta 
ja olivat ne kaikin puolin onnistuneet. Puhdas voitto teki 
3,495 mk. 81 penniä. Siitä pantiin puolet rakennusrahastoon, 
toisesta yleiseen rahastoon määrätystä puolesta annettiin 400 
mk. Käsityö-osastolle, arpajaisiin tehtyihin voittoihin käytet
tyjen tarveaineiden y. m. maksamiseksi.

Viime vuosikokouksen jälkeisessä kuukauskokouksessa 
22 Maaliskuuta antoi faktori R. Ahlstedt muutamien yhdis
tykseen kuuluvien henkilöiden puolesta yhdistykselle sen mo
nivuotisen puheenjohtajan, tehtailija V. v. Wrightin valo
kuvien jälkeen, maalatun muotokuvan. Hän muistutti mieliin 
entisiä aikoja, jolloin ei mitään yhdistystä Helsingin työ
väellä ollut, aikoja, jolloin työväen elämä kului huomaamatta 
ja he kärsivällisinä etsivät lohdutustansa juominkeissa. Sit
ten noin 8 vuotta takaperin kuului kehoitushuuto työväen
yhdistyksen perustamiseen. Hieman epäilyksellä katseltiin, 
ken olisi johtajaksi sopiva. Vaan nyt niinkuin ainakin ih
miskunnan kehityksen käännekohdissa löytyi siihen henkilö, 
jolla oli kykyä ja taipumusta ottamaan johtajan raskaat vel
vollisuudet ja työt kannettavakseen. Koko tämän ajan on 
herra V. v. Wright, yhdistyksen varsinainen perustaja, ollut
kin tässä asemassa ja tehnyt siinä itsensä sekä kunnioite
tuksi että rakastetuksi. Vähitellen on tällä ajalla työväen 
asema yleiseen parannut ja kun kerran työväen kehityksen 
historiaa meidän maassamme kirjoitetaan, niin ei herra v.
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Wrightin nimi suinkaan jää unhotuksiin. Säilyköön silloin 
vielä tämä taulu ja näyttäköön hänen kasvojensa piirteet jäl- 
keläisillemme, lopetti puhuja ja innokas „eläköön!“ näytti, 
että kaikki olivat samaa mieltä hänen kanssaan.

Kun oli nostettu kysymys väkijuomain poistamisesta 
yhdistyksen ravintolasta vireille, asetettiin sitä varten ko
mitea, jonka tulisi antaa lausunto asiasta.

Komitean enemmistö, herrat V. v. Wright, V. Ekman 
ja J. Höilund vastustivat liiau jyrkkiä muutoksia, koska kaik
kia väkijuomia (viinaa ja likörejä) ei ole tähänkään saakka 
saatu pitää ravintolassa, eikä niitä, joita siellä on ollut, ole 
väärin käytetty, vaikka vuosien kuluessa tuhansia työmiehiä 
on yhdistyksen huoneistossa käynyt, ja etenkin koska työ
väenyhdistyksen täytyy, saadakseen toivottua menestystä omille 
pyrinnöilleen, koettaa koota kaikki kunnolliset työmiehet kat
somatta siihen ovatko ne raittiusmiehiä vai ei. Vielä arveli 
enemmistö muun ohessa, että liian jyrkkä muutos ehkä voisi 
karkoittaa kapakkaan monta kohtuullista, jotka mielellään 
pistäytyvät yhdistyksen huoneistossa, mutta ehdotti kuiten
kin, että jumalanpalveluksen aikana pyhä- ja juhlapäivinä 
kaikkien, miedoimpienkin väkijuomain myynti kiellettäisiin, 
sekä että kaikille, jotka panevat huveja toimeen yhdistyksen 
huoneistossa, annetaan valta huvien aikana supistaa tai ko
konaan kieltää väkijuomain tarjoominen, jos niin haluavat.

Vähemmistö, herrat F. M. Orrela ja A. N. Lahtinen, 
tahtoi kokonansa poistaa väkijuomat ravintolasta. Heidän 
mielestään on työväen todellisille pyrinnöille päihdyttävät 
juomat haitaksi ja juomatapa varsinkin seurustelussa ja yh- 
dyselämässä vaikuttaa turmiollisesti, josta syystä ei ole oikein, 
että työväen yhdistys huoneistossaan pitää mallikelpoista koh
tuuden ravintolaa. Sitä paitsi on se halveksuminen, jota 
työväki muilta kansanluokilta saa kokea, suureksi osaksi luet
tava sen juoppouden syyksi, joka vielä työväessä nykyään 
on. Siksi tahtovat he kaikin tavoin vieroittaa työväkeä väki
juomista.

Johtokunta yhtyi enemmistön mielipiteesen sillä rajoi
tuksella, että miedoimpainkin päihdyttäväin juomien anniske-
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leminen yhdistyksen ravintolassa kielletään sunnuntai- ja juh
lapäivinä aina kello 6 asti iltasella, sekä pidetään helppo- 
hintaisia raittiusjuomia entistä enemmän saatavina.

Kahdessa kuukauskokouksessa, Toukok. 24 ja Kesäkuun 
10 päivänä oli asia sitten esillä ratkaistavana. Innokkaasti 
kannatettiin sekä enemmistön ja johtokunnan, että vähem
mistön mielipidettä ja äänestyksessä voitti edellinen 40 ää
nellä 33 vastaan, jotka tahtoivat päihdyttävät juomat koko
naan poistettaviksi. Sen jälkeen päätti enemmistö herra Jär
venpään ehdotuksesta, että tämä päätös olkoon voimassa 2 
vuotta.

Kun työväenliikkeen kehittymiselle on erittäin tärkeää, 
että ollaan ihan selvillä niistä periaatteista, joiden mukaan 
yhdistys vielä toimii, otettiin nämä tarkasteltavaksi 26 Huh
tikuuta, ja hyväksyi yhdistys yksimielisesti seuraavan lau
sunnon:

1) „Molemmat kotimaiset kielet tunnustetaan yhtä oi
keutetuiksi, koska se on yhdistyksen yksimielisesti hyväk- 
symäin ja hallituksen vahvistamain sääntöjen mukaista, sekä 
koska työväestö ei saa unhottaa, että se ainoastaan molem
pain kieliryhmäin yhteisvaikutuksesta riippuvan sovinnon 
avulla voipi voittaa kohtaavat vaikeudet, jota vastoin yksi- 
kielisyydellä tässä tapauksessa henkisiä ja aineellisia voimia 
tuhlattaisiin, työmiehet jaettaisiin eri ryhmiin, jotka eivät 
toimisi sovussa, työmiesten todelliset ystävät kadottaisivat 
harrastuksensa työväestön pyrintöihin ja kaiken tämän vuoksi 
heikontuisi se voima, jota paitsi varsinkin meidän maamme 
työmiehet eivät voi toivotulla menestyksellä vaikuttaa hyö
dyllisten parannusten aikaansaamiseksi.

2) Työväestön henkisen sekä aineellisen tilan paranta
mista tarkoittavat pyrinnöt edelleenkin pidetään etusijassa 
ja yhdistyksen muut tarkoitukset tulevat huomioon otetuiksi 
ainoastaan siinä määrässä kun se voipi tapahtua vahingoit- 
matta tärkeämpiä harrastuksia.“
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Ennen mainitussa Maaliskuun kokouksessa otti maalari 
F. M. Orrela puheeksi sen niillä ajoin työväen piireissä häm
mästystä ja paheksumista herättäneen seikan, ettei anniskelu- 
osakeyhtiö voittovaroistaan työväen yhdistykselle myöntänyt 
pyydettyä 2,000 markan apurahaa, sanoen syyksi, että yh
distyksessä on syntynyt eripuraisuutta, joka osoittaa, että siinä 
lienee jotain epäterveellistä. Valitettavasti kyllä, lausui pu
huja, ovat nuo voittorahat suurimmaksi osaksi työväen tas
kuista lähteneet, mutta ne herrat, jotka jakavat puheenalai
set voittorahat, eivät välitä työväen tarpeista ja pyrinnöistä, 
eivätkä edes ota tarkempaa selkoa siitä, ovatko ne syyt, joi
den nojalla he pyynnön hylkäävät, todenmukaisia ja oikeita.

Viilaaja K. Lindroth yhtyi Orrelaan ja heidän sekä toh
tori Aug. Hjeltin lausuntoihin yhtyen antoi yhdistys johto
kunnan toimeksi vaatia anuiskeluvhtiön puheenjohtajalta kan
sakoulujen tarkastaja herra Öhbergiltä, selitystä siitä lausun
nostaan, jolla hän vastusti yhdistyksen avun pyyntöä.

Selityksessään lausuu herra Öhberg, ettei hän sanoil
laan tahtonut ketään loukata, mutta kun kieliriita, jota hän 
pitää epäterveellisenä meidän yhteiskunnallemme, on aikaan 
saanut hajaannusta työväen yhdistyksessä, ei hän tällä ker
taa tahtonut puolustaa avunantoa sille.

Tämän vastauksen johdosta antoi yhdistys kokoukses
saan Kesäk. 10 päivänä sitte seuraavan lausunnon anniskelu- 
yhtiön menetyksestä:

»Kun ei muita syitä ole tuotu anniskeluyhtiölle työväen 
yhdistyksen avunpyynnön hylkäämiseksi kuin „luulo“, että 
yhdistyksessä „lienee“ jotain „epäterveellistä“ (osundt), jolla 
anniskeluyhtiön puheenjohtaja herra V. Öhberg sanoo tar
koittaneensa „ainoastaan“ sitä, että kielikysymys on aikaan 
saanut yhdistyksessä hajaannusta, mutta mitään suurempaa 
erimielisyyttä kieliasiassa ei todellisuudessa ole ollut ole
massa siitä syystä, että työväenyhdistys, niinhuin herra Öh- 
bergkin selityksessään, katsoQ kieliriitaa vahingolliseksi ja 
sentähden on, julkisesti tunnustaen molemmat kotimaiset kie
let tasa-arvoisiksi, koettanut välttää sitä ja yhdistänyt ruot
sia ja suomea puhuvat kansalaiset yhteistyöhön, eikä vielä
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ole voitu havaita, että eripuraisuuden siemen olisi juurtunut 
työväenyhdistykseen kuuluviin työmiehiin ja heikontaen heidän 
pyrinnöltään tehnyt heidät ansaitsemattomiksi kannatusta saa
maan, lausuu työväenyhdistys kovin paheksuvansa, ettei an- 
niskeluyhtiö ole ottanut parempaa selkoa asiasta, vaan kiel
tänyt kaiken avun yhdistykseltä ja niin muodoin viattomasti 
rangaisten työväkiluokkaa, jonka hyväksi työväenyhdistys toi
mii, herättänyt katkeruutta työväen piireissä, saman työväen, 
jolta yhtiö kuitenkin suurimman osan voitostaan saapi.“

Kaupungin valtuusmiehet ovat sitä vastoin työväen ope
tuksen hyväksi yhdistykselle myöntäneet vähittäinmyynti- 
varoista 2,000 markkaa. Tämän avun kautta on käynyt mah
dolliseksi antaa opetusta alkeiskursseilla koko tämän talven 
aikana joka ilta.

Oman talon rakentamisesta työväenyhdistykselle nosti 
suomalainen puhujaseura viime kevänä kysymyksen, joten tuo 
aate uudestaan virkosi henkiin ja asetti johtokunta komitean, 
johon kuuluu herrat: Hindström, Sohlberg, Willandt ja Lönn
bohm, tekemään ehdotusta asiasta, mutta luultavasti ahtait- 
ten aikojen vuoksi ei komitea ole pitänyt asiaa kiireellisenä.

Kuten hyvinkin muistettanee levisi viime kevänä ensin 
hämmästyttävä huhu, joka pian näyttäytyi todeksi, että hä
nen ylh. kenraalikuvernööri oli nähnyt hyväksi kieltää aio
tun yleisen työväen kokouksen pitämisen. Siinä aiotut asiat 
tulevat kumminkin keskusteltaviksi kussakin yhdistyksessä 
erikseen ja lähetetään ne piakkoin erityisenä asiakiijana niille, 
jotka ovat halunneet niitä saada.

Tervehdyksen Norjan yleiselle työväen kokoukselle 
Drammeniin lähetti 15 Heinäkuuta johtokunta sähkösanomalla 
ja sai seuraavan vastauksen: «Hjertelig tak för lykonskninger, 
Held med Eders arbeide for fredens og fremskidtens sag

Mödebestyre."

suomeksi: Sydämmelliset kiitokset onnentoivotuksestanne, 
menestystä työllenne rauhan ja edistyksen hyväksi

Kokouksen johtokunta.
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Elokuun kuukauskokouksessa 12 päivänä hyväksyttiin 
seuraava välikirjan kaava työväenyhdistykseen liittyville am
mattiyhdistyksille :

V ä I i k i rj a
Helsingin Työväenyhdistyksen 

ja
................................................. ammattiyhdistyksen kesken.

................................................. ammattiyhdistyksen jäse
nille vakuutetaan tämän kautta kaikki ne edut, joita Hel
singin Työväenyhdistyksen jäsenet nauttivat, ehdoilla:

l:ksi että ................................................  ammattiyhdistys
Työväenyhdistykselle jäseniensä puolesta suorittaa Työväen
yhdistyksen säännöissä määrätyt ilmoitus- ja sisäänkirjoitus- 
maksut sekä joka kolmen kuukauden kuluttua 50 % sisään- 
tulleista jäsenmaksuista.

2:ksi että ................................................. ammattiyhdistys
vaikuttaa nykyjään voimassa olevain sääntöjensä nojalla ja 
samojen periaatteiden mukaan kuin Työväenyhdistyskin.

3:ksi että ................................................ammattiyhdistyk
sen jäsenet hyväksytään Työväenyhdistyksen jäseniksi.

4:ksi että ................................................ ammattiyhdistys
Työväenyhdistykselle antaa:

a) vuosineljänneksittäin, luettu kalenterivuoden mu
kaan, jäsenluettelonsa ja 14 päivän kuluttua tilin ammatti
yhdistykselle kuuluvista varoista.

b) vuosittain kertomuksen toiminnastaan, niin muodoin
tehdäkseen mahdolliseksi tarkastaa, että..................................
ammattiyhdistys työskentelee sääntöjensä mukaan ja että sen 
kaikki jäsenet kuuluvat yllämainitulla tavalla Työväenyhdis
tykseen.

c) vuosineljänneksittäin Työväenyhdistyksen rakennus
rahastoon 10% huoneustossa toimeenpanemistansa huveista 
saadusta puhtaasta voitosta.

5:ksi että................................................ ammattiyhdistyk
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sen jäsenet saavat käyttää omia jäsenkorttejaan, jotka ovat 
varustetut Työväenyhdistyksen leimalla.

6:ksi ................................................  ammattiyhdistys saa
käyttää Työväenyhdistyksen huoneita kokouksiinsa tai mui
hin keskusteluihin aikoina, jotka Johtokunta saattaa määrätä.

7:ksi ................................................. ammattiyhdistyksen
tulee, jos tahtoo vuosikertomuksensa painetuksi, julkaista se 
Työväenyhdistyksen vuosikertomuksessa ja suorittaa sen pai
natuskustannukset.

8:ksi ................................................. ammattiyhdistyksen
tulee tarkoin noudattaa Työväenyhdistyksen sääntöjä ja 
muita yhdistyksessä voimassa olevia järjestysohjeita ja mää
räyksiä.

Siinä tapauksessa että tyytymättömyyttä puolella tai 
toisella syntyy vaadittakoon asiasta selvitystä.

Tämä välikirja lakkaa voimassa olemasta kolmen (3)
kuukauden kuluttua irtisanomisesta. — Helsingissä..........
päivänä............................. kuuta 189......

Helsingin Työväenyhdistyksen puolesta: 

Puheenjohtaja.

Sihteeri.
Todistavat:

(Arvo tai ammatti). (S:n s:n).

Ylläolevan sopimuksen on ammattiyhdistys hyväksynyt
ja tulee se noudatettavaksi......... päivästä.............................
kuuta 189....  — Helsingissä .........päivänä..............................
kuuta 189.. .

................................................. ammattiyhdistyksen puolesta:

Puheenjohtaja.

Sihteeri.
Todistavat:

(Arvo tai ammatti). (S:n s:n).



10

Lääkäri-apu työväelle. Syyskuussa otettiin keskustel
tavaksi, mitä olisi pääkaupungissamme tehtävä sen joh
dosta, että työväen usein on vaikea saada lääkärinapua 
kotiinsa, varsinkin kesällä, jolloin useimmat lääkärit ovat 
kesälomalla. Asiasta pyydettiin tohtorit, hovineuvos E. V. 
Lindén ja C. F. Vahlberg lausumaan mielipiteensä. He ar
velivat, että katsoen siihen joukkoon toimivia lääkäreitä, 
joka kaupungissa löytyy, muulloin lienee helppo saada lää
kärin apua, paitsi kenties kesällä sunnuntai- ja juhlapäivinä, 
jonka vuoksi he helpoimpana keinona ehdottelivat, että koe
tettaisiin saada päivystäjä lääkäreitä sellaisiksi päiviksi. Hel
singin lääkärit voisivat keskenäisestä suostumuksesta määrätä, 
mitkä lääkärit semmoisina aikoina ovat yleisön tavattavissa 
ja annettaisiin siitä tieto sanomalehdissä. Päätettiin kevääm- 
pänä esittää tämä ehdotus kaupunkimme lääkäreille.

Kunnallisten vaalien aika. Se virkeys, joka työväen 
piireissä viime vuosina on ollut, on aikaan saanut m. m. sen, 
että työväestö yhä yleisemmin on alkanut ottaa osaa kaik
kiin vaaleihin. Mutta yleistä tyytymättömyyttä on herättänyt 
se, että vaalit aina ovat määrätyt tapahtuviksi niin aikaseen, 
etteivät kaikki ole voineet työpäiväänsä vajauttamatta ottaa 
osaa niihin. Sentähden päätti yhdistys Marraskuun kokouk
sessa lähetystön kautta, joka vei kirjallisen anomuksen maist
raatille, pyytää asianomaisia määräämään vastedes vaalien 
toimituksen sellaisekseksi ajaksi, että työmiehetkin paremmin 
voisivat niihin osaa ottaa. Lähetystön, johon kuuluivat her
rat: O. Reuter, A. Järvenpää ja D. Sihvonen, oli maistraatti 
suosiollisesti vastaan ottanut luvaten koettaa täyttää toivo
mukset.

Joulukuussa tapahtui sitte valtuusmiesten vaali ja jo 
Lokakuun kokouksessa asetti yhdistys omiksi ehdokkaikseen 
ensi kerran tällä kertaa kaksi työmiestä: kirjapainotaituri 
J. Pehkosen ja satulamaakari A. Lönnroosin, siten poiketen 
entisesti tavasta, jolloin vaan työnantajia on ollut ehdokkaina.

Joukottain riensivät työmiehet työstä päästyään vaali
paikalle ja innostus oli yleinen, mutta juuri vaalien aikana 
alkoi kuulua huhu, joka sitten huomattiin todeksi, että herra
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A. Lönnroos ei ollutkaan vaali kelpoinen: hän oli viime vuonna 
jäänyt verottamatta; siihen asti oli säännöllisesti maksanut 
veronsa. Ettei tuommoista erehdystä vasta tapahtuisi, päätti 
työväenyhdistys Joulukuun kokouksessa aina vastedes ottaa 
selon ehdokkaittensa vaalikelpoisuudesta, ennenkuin se ne 
julkaisee ja lausui moitteensa Lönnroosille välinpitämättö
myydestään tiedustella kelpaako hän ehdokkaaksi.

Yleisen työväen kalenterin toimittaminen jätettiin her
rojen V. v. Wrightin, A. Järvenpään, V. Lönnbohmin, J. 
Pehkosen ja Santeri Ingmanin liuostaan. Se tulee tavallaan 
työväen yhdistyksien historiaksi ja annetaan siinä m. m. elä
mäkerrallisia tietoja etevimmistä työmiehistä ja työväen hy
väksi vaikuttaneista kansalaisista.

Markkinain lakkauttamista puolusti yhdistys, kosk’eivät 
ne enää ole teollisuudelle eikä kaupalle tarpeellisia, päin
vastoin vaikuttavat juoppouden ja vapaapäivien vieton kautta 
turmiollisesti työväkeen. Kalamarkkinat katsottiin kuitenkin 
tarpeellisiksi.

Käsityökouluista lausuttiin se huomautus, että asian
omaisten pitäisi tarkemmin valvoa, että oppilaat niissä sään
nöllisesti kävisivät.

Lausunnon antaminen prostitutioni-kysymyksestä jä
tettiin siksi kuin asiasta ehditään saada tarpeelliset tiedot.

Torvisoittokunnan perustamisesta on jätetty ehdotus 
johtokunnalle, mutta kun ei yhdistyksellä, eikä juhlatoimi- 
kunnallakaan ole varoja siihen tätä nykyä, on asian täyty
nyt antaa toistaiseksi raueta, vaikka halullisia osanottajia on 
kyllä ilmautunut.

Voimisteluseurakin on niinikään ollut tekeillä ja se al
kanee kohta harjoituksensa.

Kirjasto. V. 1891 kuluessa on annettu 1,640 lainaa 
(115 ruotsalaista ja 1,525 suomalaista). Kiijasto sisältää 
kaikkiaan 1,985 nidosta ja vihkoa, joista kotiin lainatta
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vaksi 1,667 nidosta (1,093 ruotsalaista, 574 suomalaista) ja 
loput käsikirjastossa ainoastaan yhdistyksen huoneistossa 
käytettäväksi. Vuoden kuluessa on osaksi kulumalla osaksi 
tuntemattomalla tavalla hävinnyt 33 nidosta ja vihkoa 
voimatta varojen puutteessa uusia hankkia. Lainaaminen on 
melkoisesti lisääntynyt varsinkin kun ottaa lukuun että ruot
salainen osa kirjastoa on luettelojen valmistuksen vuoksi ol
lut suuren osan vuotta suljettuna. Uudet täydelliset luet
telot sekä ruotsalaisista että suomalaisista kirjoista on nyt 
valmiiksi tehdyt, ja kun on toiveita ehkä saada kirjaston 
kassaa karttumaan niin toivotaan valoisampaa tulevaisuutta 
kirjaston vaikutukselle.

Lausunto yleisestä näyttelystä. Sen johdosta, että 
Työn Ystävien yhdistys toi esiin ehdotuksen 1892 pidettä
vän yleisen suomalaisen teollisuusnäyttelyn toimeenpauosta, 
antoi johtokunta seuraavan lausunnon: »Kaikki suuremmat 
näyttelyt on meillä pantu toimeen valtion antamalla avulla. 
Niinpä annettiin esimerkiksi 1876 183,450 valtionapua, 
kun takaajat saivat maksaa 144,912: 76 Stmf. Nytkin kysy
myksessä olevaa hommaa ei voi saada aikaan muutoin kuin 
suurilla valtionavuilla, sillä näytteillepanijoilta, jos niitä mielii 
saada suuremmassa määrässä näyttelyyn osaa ottamaan, ei 
saata vaatia korkeita vuokria, niin ettei niistä sanottavia 
summia kartu, eivätkä muutkaan tulot, niinkuin kokemuk
sesta näkyy, riitä yleisen näyttelyn kustannusten suorituk
seen. Kun siis valtio, yleisenä laitoksena, saapi tehdä suu
rimmat uhraukset suureen näyttelyyn, niin näyttääkin luon
nolliselta, että näyttely tapahtuu valtion johdannolla. Tämä 
käypikin varsin hyvin päinsä, erittäinkin kun maassamme on 
nykyisin teollisuushallitus, joka nauttii yleistä luottamusta 
ja jonka johtosääntö selvään velvoittaa sitä »pitämään huolta 
siitä, että kotimaisten elinkeinojen tuotteiden näyttelyjä pan
naan toimeen niin usein kuin niitä voidaan hyödyllisiksi kat
soa". Tunnettu myöskin on, että tämä virasto ei ole 
velvollisuuttaan mainitussa kohden syrjään sysännyt ja ettei 
kukaan muu kuin teollisuushallitus, joka on vilkkaimmassa
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yhteydessä koko maan teollisuudenharjoittajien kanssa, voi 
paremmin tuntea sen tarpeita ja tietää parhaimmalla tavalla 
pitää niistä huolta tai ehdottaa miten tässä on menette- 
leminen.

Yhdistys, joka yksikielisyyden julistuksellaan on suo
mea puhuvat työntekijät keskusteluihinsa osaa ottamasta 
sulkenut, ja siten ruotsia ja suomea puhuvat työntekijät 
erottaa ja tällä hajaannuttamisella heikontaa työväen tilansa 
parantamispyrintöjä, näyttää sitä vastoin vähemmän sopivalta 
pitämään huolta yrityksestä, jonka onnistuakseen pitää voida 
toivoa tehoisaa apua kaikilta tahoilta".

Näyttelyhankkeen toteuttaminen näyttäytyikin mahdot
tomaksi.

Työn puute alkoi vuoden lopulla täällä pääkaupungissa 
olla tuntuvampi kuin moneen aikaan ennen ja satamääriä 
työmiehiä käveli joutilaina. Synkällä mielellä näki tuo työ
tön joukko joulun lähestyvän eikä monellakaan ollut tietoa, 
miten talven yli päästä. Kun koko maata oli kohdannut 
huononlainen vuosi ja pelättiin irtolaisia suuremmassa mää
rin saapuvaksi tänne, varoitti työväenyhdistys sanomalehdissä 
heitä tänne tulemasta lisäämään työttömäin lukua ja kur
juutta. Jo sitä ennen antoi yhdistys rakennusmestari klubin 
ja hr. Lönnbohmin tutkia, millaiset työnansiot talvella voisi
vat olla ja tulokseksi saatiin, että noin 70 % vähemmän on 
tänä talvena työtä tarjona kuin ennen. Niillä ajoin pitivät 
työttömät työmiehet kokouksen kansankodissa Sörnäisissä, 
jossa keskuudestaan valitsivat miehen tai pari eri ammateista 
sekä neiti Alli Tryggin, hr. Ilmari Krohnin ja allekirjoitta
neen sellaiseen komiteaan, jonka tulisi hankkia työtä heille 
ja antoivat sen johdon työväenyhdistykselle. Yhdistys va
litsi komiteaan, joka otti nimekseen työnvälityskomitea, her
rat översti H. Åkermanin, vankilan tirehtööri V. Nybergh’in 
ja rakennusmestarit G. F. Villandtin ja Im. Aallon.

Komitean toiminnan tarkempi kertominen kuuluu ensi 
vuoden vuosikertomukseen, mutta mainittakoon tässäkin vä
häisen. Yli 400 työtöntä ilmoittautui neiti Tryggille Kan
sankodissa ja on komitea niistä noin y*:Ue toimittanut työtä
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osaksi kaupungissa osaksi muualla. Mutta kenties suurin 
osa työttömistä ei ilmoittautunut kellekään. Paljon hanka
luuksia on komitealla ollut voitettavana. Suurin joukko ilmoit
tautuneista oli haluttomia maalle lähtemään tarjottuihin työ
paikkoihin, perheellisille miehille etenkin oli se vaikeaa, ja 
monella niistä, joilla oli halua, ei ollut matkarahoja, ei työ
kaluja, eikä eväitä.

Kesällä oli eletty päivästä toiseen, eikä moni, vaikka 
olisi voinutkin, ollut mitään säästänyt talven varaksi.

Tämän kirjoittaja ainakin tuli siihen vakuutukseen, että 
työväen itsensä tulee säästää hyvinä aikoina huonojen aiko
jen varaksi ja välttää kapakoita, joihin niin moni säännölli
sesti pani menemään suuren, usein suurimman, osan palkas
taan siihen aikaan kun työtä oli.

Tarpeellista olisi vielä mielestäni, että kaikki ammatti
laiset, olkoon heillä mikä työ hyvänsä, ottaisivat perinpoh
jaisesti keskustellakseen, mitä on hyvinä aikoina tehtävä 
huonoja aikoja varten ja mihin toimiin on ryhdyttävä kovien 
aikojen lähestyessä, että olisivat valmiit ja perehtyneet tar
peen tullessa toimimaan kaikkien yhteiseksi hyväksi. Tuom
moinen valmistautuminen olisi yhtä hyödyllistä kuin palo
kuntien harjoitukset tulipaloa varten. Ainoastaan siten, että 
työväki itse edeltäkäsin varustautuu vastaan ottamaan huo
nojakin aikoja, voi se niistä paremmin läpi päästä.

Helsingissä Helmikuulla 1892.
Vilho Pekonen.

Järjestysvaliokunnan kertomus vuodelta 1891. Vuosi
kokouksessa Maalisk. 15 p. oli valiokunnassa jäljellä seuraa
vat jäsenet: hrat H. Hammar, G. Janhunen, G. Keinänen, G. 
F. Willandt, T. A. v. Schrove ja G. Paulsson.

Eronneiden sijaan tulivat valituiksi kirjapainontaituri 
M. Lindfors, turkkuri T. Kytö, työnjohtaja F. Numberg, maa
lari F. M. Orrela (uudelleen) sekä puuseppä J. Björni ja uu
nintekijä J. E. Sevon.

Maalisk. 20 p. valiokunnan perustavassa kokouksessa 
valittiin puheenjohtajaksi työnjohtaja F. Numberg, v. puheen
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johtajaksi kirjapainontaituri M. Lindfors ja kirjuriksi kirjan
sitoja G. Paulsson.

Vuoden kuluessa ovat valiokunnasta eronneet raken
nusmestari G. F. Willandt ja turkkuri T. Kytö, ensinmainittu 
syystä että tuli valituksi johtokuntaan. Eronneiden sijaan 
tulivat valituiksi suutarimestari G. Gref ja turkkuri A. N. 
Lahtinen.

Vuoden kuluessa on valiokunta kokoontunut kaikkiaan 
42 kertaa nim.: Tammik. 6, Helmik. 4, Maalisk. 4, Huhtik. 
4, Toukok. 4, Kesäk. 1, Heinäk. 2, Elok. 1, Syysk. 4, Lo- 
kak. 4, Marrask. 4, Jouluk. 4, joissa on hyväksytty jäseniksi 
yhdistykseen 693 mies- ja 143 nais-henkilöä eli yhteensä 836 
henkilöä.

Mitä järjestykseen tulee yhdistyksessä, niin ei valiokun
nalla ole siihen mitään muistuttamista, vaan on se vuoden 
kuluessa ollut yleensä moitteetonta, lukuun ottamatta pie
nempiä epäkohtia, joten valiokunta saa lausua tyytyväisyy
tensä jäsenten käytöksestä kuluneen vuoden ajalla.

Järjestysvaliokunnan puolesta:
Fridolf Numberg. Gust. Paulsson.

Juhlatoimikunta saa täten antaa seuraavan vuosikerto
muksen toimestaan vuonna 1891. Edelliseltä vuodelta oli
vat juhlatoimikunnassa jäljellä seuraavat jäsenet, nimittäin: 
hrat A. Helenius, W. Hägerström, U. Gallén, V. Petterson,
E. Forsbäck, F. Forslund ja neidit H. Hazard ja A. Söder
lund. Nämä jäsenet toimivat ainoastaan lyhyen ajan vuoden 
alussa, neljä erosi jo Maaliskuussa ja heidän sijaansa valit
tiin hrat V. Ekman, A. Järvinen, V. Nyberg ja I. F. Sanngrén. 
Juhlatoimikunnan järjestyttyä valittiin hra A. Järvinen pu
heenjohtajaksi, W. Ekman varapuheenjohtajaksi, E. Forsbäck 
rahanvartijaksi, neidit H. Hazard sihteeriksi ja A. Söderlund 
tarveaineitten hoitajaksi. Kun hrat A. Järvinen, F. Fors
lund, E. Forsbäck, W. Nyberg sekä neidit H. Hazard ja Sö
derlund, jotka olivat toimineet kevätkesään, sittemmin ha
lusivat erota, valittiin heidän sijaansa hrat Hj. Hammar, G.
F. Willandt, G. Paulsson, F. Numberg sekä neidit M. Hell-
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man ja I. Seger. Juhlatoimikunnan uudestaan järjestyttyä 
valittiin hrat W. Ekman puheenjohtajaksi, G. F. Willandt vara
puheenjohtajaksi, neiti M. Hellman rahanvartijaksi sekä neiti
I. Seger ja hra Hj. Hammar tarveaineitten hoitajiksi ja hra
J. F. Sanngrén sihteeriksi.

Vuorossa erota juhlatoimikunnasta ovat hrat Hj. Ham
mar, F. Numberg, G. F. Willandt ja neiti Hellman.

Juhlatoimikunta on toimeenpannut 7 erilaista huvitilai
suutta: 4 iltamaa, 2 konserttia ja 1 kansanhuvit Hesperiassa. 
Nämä huvit eivät ole tuottaneet hyvää tuloa, jota allaoleva 
tilikin osoittaa.
Yleislcatsahdus Juhlatoimikunnan toimeen Iestä pestä Tammi

kuuta 1891 31:een peääti Joulukuuta 1891.

Tulot. Menot. Voitto. Häviö.

Shp 7»a pH. 55^ 744

Iltama......................... 358 50 367 99' - 9 49
*/« Kansankonsertti . . 114 175 76 _ _ 61 76

'% Kansanhuvit . . . 552 383 OB 168 94 _ —
7„ Kansankonsertti . . | 247 50 260 10 — — 12 60
15//il Iltama......................... 287 25 238 02 45 23 —
13//12 H •••••• 84 25 40 60 43 65 —
»’/„ n......................... 168 25 190 45 — 22 20

j 1,810 75 1,655 98 260 82 106 05
Voitto „ 154 77 154 77

Sty. 1,810 75 33^ 260 82

Tulot.

Hahaa kassassa vuo
delta 1890 .... 106

Jäännös huveista . . 154
Tulot soittokoneesta . 62
Kannatusta Anniskelu- 

osakeyhtiöltä . . . 400
Laina Työväenyhdis

tyksen rakennusra
hastosta .................... 500

Allekirjoittajalta edel
täkäsin annettua . . 24

1,247

Menot.

Menot soittokoneesta . 
Laulukunta .... 
Kaikenlaista .... 
Saatava herra U. Gal- 

lénllta...................
Saatava herra E. Fors- 

bäck’iltä....................

1

172
839

75

56

104

36
63

38

12

1,247 49
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Vuoden lopussa oli juhlatoimikunnalla varoja:

Kaluston arvo................................................... 650: —
Saatava hra U. Gallén’ilta...............................„ 56:38.
Saatava hra E. Forsbäck’iltä . . . . . . „ 104: 12.

5V 810: 50.
Velkaa:

Laina Työväenyhdistyksen rakennusrahastolta 500: —.
Allekirjoittajalta edeltä annettu . . . . . „ 24: 46.

-S&y7 524: 46.
Helsingissä 31 p. Joulukuuta 1091.

. Minna Hellman.

Jälkikatsahdus juhlatoimikunnan toimeen v. 1891:
Kuten taulu näyttää ei tuloksella juhlatoimikunnan toi

mesta ole mainittavampaa merkitystä, ja syy on osaksi 
eronneessa laulukunnassa. Kun juhlatoimikunta vuosien ku
luessa kustansi yhdistyksen laulukunnan ja kun tämä sai 
arvoa ja voi esiintuoda jotakin mainiompaa, syntyi laulukun
nan johtavien henkilöiden kesken turhanpäiväisistä syistä 
kiihoitus, ja loppu oli, että suurin osa laulukuntaa meni toi
seen yhdistykseen.

Sitten oli alottaminen uudestaan; uusia maksuja eikä 
mitään tuloja, joten juhlatoimikunta näki itsensä pakoite- 
tuksi ottamaan 500 Mnfi suuruisen lainan. Siitä saatetaan 
hyvin ymmärtää, ettei juhlatoimikunta semmoisissa oloissa 
voi näyttää mitään hyvää tulosta toiminnastaan tällä kilpai
lun aikakaudella. Mutta toivomme käyvän paremmin kun 
uusi laulukunta on ehtinyt tulevaisuudessa täydellisempään 
taitoon, kuin mitä se tänä vuotena on ehtinyt.

He Isingin Työväenyhdistyksen
Laulukunnan kertomus toiminnastaan viimeksi kulu

neen vuoden ajalla.
Kun entinen laulukunta johtajineen erosi, niin ilmoitti

2
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huvitoimikunta 7 p. Maaliskuuta laulun johtajan viran avo
naiseksi 14 päivän kuluessa haettavaksi. Samassa pantiin 
lista esille uutta laulukuntaa varten, johonka ilmoittautui 
noin 70 jäsentä.

Määrätyllä ajalla ilmestyi laulun johjajan virkaan 3 ha
kijaa: herrat K. Sjöblom, Ilmari Krohn ja Frans Reitz ja 
näistä kolmesta hakijasta valitsi huvitoimikunta johtajaksi 
herra Sjöblomin.

31 p. Maaliskuuta kutsuttiin kokoon jäsenet äänten 
koetukseen ja sisään kirjoitukseen. Ja sen jälkeen alkoi toi
mikunnan vaali, jonka tulos oli seuraava: puheenjohtajaksi 
herra W. Heinänen, toimikuntaan neidit Josefiina Luukko
nen ja Josefiina Wikström ja herrat K. K. Ahlstedt ja Y. 
Björkholm. Vaan sitten herra Heinäsen muutettua oli ko
kous 3 p. Marraskuuta jolloin puheenjohtajaksi valittiin herra 
Fred. Lindholm. Myöskin herra Björkholmin erottua valit
tiin herra Suckman toimikuntaan. Kuin huomattiin, että toi
mikunnassa on liian vähä jäseniä, niin valittiin lisäksi seu- 
raavat 4, niin kutsuttua fiskaalia, jotka huutavat nimet har
joituksissa :

Soprani rouva Engström, Altto neiti Rauhala, Tenori 
herra Bast, Basso herra Koskinen. Toimikunta valitsi kes
kuudestaan kirjuriksi ja kirjaston hoitajaksi K. K. Ahlstedtin.

Joulukuussa sanoi herra Sjöblom itsensä irti johtajan 
toimesta ja esitti sijaansa herra Hymanderin.

1 p. Marraskuuta pani huvitoimikunta toimeen konser
tin, jossa laulukunta esiintyi ensi kerran. Sitten on laulu- 
kunta usein esiintynyt iltamissa. Laulukunnan toimikunta on 
pannut toimeen yhden perhe-iltaman yhdistyksen huoneus
tossa siinä tarkoituksessa että laulukunnan jäsenet tutustui
sivat keskenään. Laulukunnassa on nykyjään 63 jäsentä.

Sopranit: Maria Engström, Josefiina Luukkonen, Edla 
Eklund, Aurora Ihanainen, Lydia Johansson, Ida Liljeström, 
Ida Sundvall, Lydia Mutikainen, Johanna Rikberg, Maria 
Schneider, Ida Winblad, Aina Winblad, Maria Rukkila, Lina 
Rukkila, Ida Ölund, Maria Hemmilä, Betty Larsson.

Altot: Josefiina Wikström, Hilda Rauhala, Maria Höi-
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lund, Maria Norppa, Olga Halen, Mimmi Heikkilä, Sefa Karls
son, Naima Berglund, Mimmi Flinkhammar, Maria Riipinen, 
Ida Sivenius, Anna Paananen, Mimmi Forsselius.

Tenorit: Fredrik Lindholm, E. Bast, A. V. Henriksson, H. 
Paavilainen, O. Savolainen, O. Sten, K. Suckman, N. Tuo
minen, A. Tallgren, A. Östman, O. Malenius, A. Wenman, C. 
Weckström, R. Magnusson, E. Ahvenainen, W. Sjöblom.

Bassot: K. K. Ahlstedt, A. Caselius, J. Honkaniemi, 
E. A. Koskinen, E. Nordström, T. Nordström, K. Rosengren, 
P. Saari, S. Salonius, E. L. Wasenius, A. Vahlman, E. 
Strömsten, W. Laitinen, R. J. Juselius, B. Kosonen, H. Komi, 
U. Åkerberg.

Tässä lausuu toimikunta kiitokset kaikille, jotka ovat 
laulukuntaa kannattaneet ja auttaneet.

Toimikunnan puolesta:

Fred. Lindholm.

K. K. Ahlstedt.

Helsingin Työväenyhdistyksen
Käsityö-osaston kahdeksannen vaikutusvuoden vuosi

kertomus, vuodelta 1891. Osasto on entistä myöten tämän
kin tilivuoden aikana säännöllisesti kokoontunut yhdistyksen 
huoneistoon joka keskiviikkoiltana valmistamaan kaikenlaisia 
käsitöitä, ja sitä paitse ovat useat jäsenet myöskin kotonaan 
valmistaneet töitä osaston varastoon. Siten karttuneet työn 
tulokset myytiin kaikki työyäenyhdistyksen hyväksi pidetyissä 
suurissa arpajaisissa. Näitä arpajaisia toimeenpanemaan va
litsi osasto toimikunnan, johon kuului 30 henkilöä, jotka 
tuntuvalla tavalla ottivat osaa noiden arpajaisten valmistus- 
puuhiin.

Voittoja vastaanottamaan suostuivat hyväntahtoisesti 
seuraavat henkilöt, nimittäin:

Rouvat: E. Borgström, H. Biese, O. Carlsson, O. Ek
man, F. Heikel, A. Hindström, E. Huber, O. Kullman, A.
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Mechelin, A. Nordiin, A. Petterson, M. Schauman, F. Sine
brychoff, R. Wahlfors, H. Malmqvist, H. Ahlström, K. Blom
qvist, A. Cederqvist, I. Lönnberg, I. Schneidler, O. Sten- 
blom, A. Walkonen ja N. Westerholm. Neidit: E. Hartwall, 
G. Ahlstrand, J. Ahlstrand, K. Berglöf, H. Hazard, A. Holm
berg, M. Jansson, E. Lindh, H. Lindroos, A. Rosengren, M. 
Schneider, A. Söderlund, H. Törnström ja A. Ågren.

Näiden henkilöjen ja työväenyhdistyksen ammattiosas
tojen ja heihin liittäyneiden asiaa halulla harrastavien yh- 
teystöjen onnistui saada kerätyksi 1,200 voittoa, jotka sit
ten yhdistyksen jäsenten avulla näytteille asetettiin Palo- 
kunnantalon juhlasaliin, jossa arpajaiset olivat Helmikuun 15 
p:nä. Illan ohjelmaan kuului: 1) Ouverture, 2) Työnkunnia, 
C. J. Almqvistilta (lausuttiin ruotsiksi ja suomeksi), 3) For
tuna (kuvaelma), 4) Köörilaulua, 5) Kohtalojen hallitsijattaret 
(kuvaelma), 6) Oikea (den rätte, vertauksellinen runoelma 
v. 1891 Sv. Familj-journalen’ista), lausuttiin ruotsiksi ja suo
meksi, 7) Oikea (den rätte, kuvaelma). Tanssia.

Arpajaisiin oli saapunut noin 800 henkilöä.
Puhdasta tuloa 3495: 81, joka, kun siitä voittojen tarve- 
aineiden hankkimiseen meuneet kustannukset poisvedettiin, 
jaettiin työväenyhdistyksen yleisen rahaston ja rakennusra
haston kesken, niin että edellinen sai if/mf. 1347: 90 ja jäl
kimmäinen yty: 1747: 91. Käsityöosastoile annettiin 400 mk.

Osaston toimikunta lausuu vielä tässä vilpittömimmän 
kiitollisuudensa kaikille niille, jotka ovat olleet avullisina 
tämän kauniin tuloksen saavuttamiseen. Apu, minkä arpa
jaisten säästö antoi työväenyhdistykselle, oli sitä enemmän 
tarpeen vaatima, kuin yhdistys joutui mitä arveluttavimpaan 
taloudelliseen ahdinkoon sen kautta, että anniskeluyhtiön 
puolelta ei myönnetty sille varoja, jota kieltoa ei laisinkaan 
osattu odottaa.

Vuoden kuluessa on osasto pannut toimeen yhden il
taman varojen hankkimiseksi kaluston ostoon.

Useimmat osaston vanhoista kokeneista jäsenistä ovat 
edelleen innolla työskennelleet sen hyväksi ja uusiakin hy
viä voimia on lisäksi tullut, mutta osaston vaikutusala on



21

siksi suuri, että kaikilla työväenyhdistyksen naisjäsenillä 
olisi siinä tilaa vaikutukseen, joka ei ole ainoastaan yhdis
tyksen nykyistä kehitystä varsinaisesti edistänyt, vaan myös
kin pannut perustuksen siihen rahastoon, jonka avulla yh
distys on saava hankituksi oman talon. Toimikunta toivoo, 
että osasto vastedes voisi itseensä sulkea kaikki yhdistyk
sen naisjäsenet. Lausumme siis toistamiseen, että kaikki 
ovat osastoon tervetulleet.

Mitä osaston taloudelliseen tilaan ja toimikunnan ko
koonpanoon tulee, viitataan allaoleviin tiedonantoihin.

Helsingissä 1 p:nä Helmikuuta 1891.
Toimikunnan puolesta:

Hilda Hazard. Hanna Järvinen.

Käsityö-osaston toimikunta:
Hilda Hazard, puheenj. * 182ä/i61, v. 88, 89, 90, 91.
Aurora Cederqvist, varapuheenj. * 18s/837, v. 90, 91. 
Mathilda Sanngren, rahastonhoit. * 1812/lo60, v. 91.
Hanna Järvinen, pöytäk. * 1831/ia70, v. 91.
Karolina Berglöf * 184/n63, v. 88, 89, 90, 91.
Serafina Schwenzon * 1817/a55, v. 91.
Anna Söderlund * 1817/lo60, v. 91.
Ida Seger * 18n/869, v. 91.

Helsingin Työväenyhdistyksen Käsityö-osaston rahaston 
tila v. 1891:

Tulot:
Rahaa kassassa vuodelta 1890 .....................22: 48.
Työväenyhdistykseltä otettu laina .... „ 100: —
Arpajaisista saatua rahaa............................... „ 400: —
Huoneistossa pidetystä iltamasta saatu . . „ 65: -

Summa ifmf. 587: 48.

Menot:
Työväenyhdistykselle takaisin maksettu laina 100: —
Ilmoituksista............................................................... 26:
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Menoja illanviettoon y. m.................................... B 24: 05.
Ompelutarpeiden y. m. ostoon......................... „ 342: 99.
Rahaa tallella kassassa vuodelle 1892 ... „ 94: 01.

Summa Sfmfi 587: 48.

Käsityö-osaston tilit olemme tarkastaneet ja oikeiksi 
huomanneet.

Helsingissä 15 p:nä Maaliskuuta 1892.
Victor Petterson. W. Ekman.

Opetuskomitean kertomus vuodelta 1891. Seitsemäs
opetusvuosi.

Helsingin työväenyhdistyksen johtokunnalle
Yhdistyksen opetuskomitealta.

Ne kiellot, jotka Työväenyhdistys oli saanut tekemiin 
hakemuksiinsa varoista, joilla voisi ylläpitää opetuskursseja 
ja luentoja, tekivät mahdottomaksi panna toimeen luentoja 
kevätlukukaudella. Syksyksi opetuskomitea, sitten kun tar
peellisia varoja oli saatu, levitti seuraavan ilmoituksen:

Helsingin työväelle.

Ilmoitus syyslukukaudella 1891 pidettävistä kansanta
juisista luennoista ja alkeisoppijaksoista.

Työväenyhdistyksen opetuskomitea saapi tämän kautta 
kutsua pääkaupungin työväkeä käyttämään hyväksensä niitä 
luentoja ja alkeisoppijaksoja, jotka tänä syksynä pannaan 
toimeen.

Uudistettujen hakemusten perästä on yhdistys taas saa
nut tarpeellisia varoja tämän tärkeän työn jatkamiseen; toi
vottavasti työkansan into ja valistuksen harrastus ei ole lai
mentunut sinä aikana joksi työväenyhdistyksen opetustoimi 
varojen puutteen takia on keskeytynyt.

Nykyaika ei näy olevan rauhan toimille otollinen. Vä
hävaraisuus estää monta hyödyllistä yritystä, kun sitä vas
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toin tuhlaavasti pannaan rahoja sotavarustuksiin. Mutta va
listuksen asia on liian tärkeä voidakseen koskaan jäädä sik
seen. Mitä raskaammaksi ulkonainen paino käypi, sitä tar
peellisempi on jokaisen kansan, pienen kansan varsinkin, 
edistyä tiedoissa, siveydessä ja jumalanpelossa. Ne, ne yk
sin voivat sisällistä voimaa antaa; niissä on Suomenkin kan
san paras turva.

Luentoja varten on täksi syksyksi tehty seuraava 

Ohjelma:

Professori Ernst Bonsdorff pitää suomen ja ruotsin 
kielellä luentoja tähtitieteen alalta seuraavista aineista:
11 päiv. Lokakuuta: Avaruudessa vallitsevista voimistaja

niiden vaikutuksesta.
18 „ » Maapallo taivaankappaleena.
25 „ „ Ilmiöistä ilmankehässä.

1 „ Marraskuuta: Aurinkokunnasta.
8 „ „ Tähdistä yleensä.

15 „ „ Ovatko muut taivaankappaleet paitsi
maa asutut?

Lehtori A. J. Mela pitää luentoja suomen ja ruotsin 
kielellä maantieteen alalta:
22 päiv. Marrsskuuta: Amerikkalaisista ja 
29 „ „ Malaijilaisista.

Huomaa! Luennot pidetään Yliopiston kemiallisessa 
lahoratoriassa, Nikolainkatu 3. Suomenkieliset alkavat kello 
1/5 5, ruotsinkieliset kello 6 i. p.

Älkeisoppijaksoja järjestetään samalla lailla kuin ennen, 
ja tarjotaan opetusta kaunokirjoituhsessa ja luvunlaskussa, 
mahdollisesti äidinkielessä sen mukaan kuin oppilaita saadaan.

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 käsityökouluja, joiden kanssa Työväenyhdis
tys ei tahdo kilpailla.
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Ne, jotka tahtovat käyttää hyväksensä alkeisoppijak- 
sojen tarjoomaa opetusta, ilmoittautukoot Työväenyhdistyk
sen huoneustossa (Kaivokatu n:o 12), jossa saadaan lähem
piä tietoja milloin oppijaksot alkavat ja missä aineissa niitä 
pidetään.

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

Erityisiä perustavia tietoja eivät esitelmät eivätkä al- 
keisoppijaksot edellytä.

Jokainen työntekijä on tervetullut työvaatteissansakin.
Helsingissä 28 päiv. Syyskuuta 1891.

Helsingin Työväenyhdistyksen Opetuskomitea.

Luennoissa kävi keskimäärin 410 kuulijaa lehtori A. 
J. Melan suomalaisissa ja 96 hänen ruotsalaisissa luennoissa, 
sekä 445 prof. E. Bonsdorffin suomalaisissa ja 116 kuulijaa 
hänen ruotsalaisissa luennoissa.

Alkeisoppijaksoissa oli osallisina 76 henkilöä kauno- 
kirjoituksen opetuksessa ja 81 henkilöä luvunlaskussa. Kir
joituskurssi oli jaettu kahteen osastoon, kolmasti viikossa 
kussakin osastossa. Opetusta nauttivat olivat 23 ja 56 ikä
vuoden välillä, ammatilta muurareja, salvumiehiä, renkejä, 
ompelijattaria, palvelustyttöjä j. n. e. Luvunlaskun oppi
jakso oli sekin jaettu kolmeen osastoon, joista kaksi oli 
suomalaisia, yksi ruotsalainen. Osanottajat olivat enimmäl
tään samat kuin kirjoitusopetuksessakin. Opetusta annet
tiin illoin kello 7—10 arkipäivinä sekä sunnuntaina kello 
11—2 päivällä.

Opetusjaksojen taloudellinen tulos muodostui seuraa- 
valla tavalla:
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Luentojaksoista:
Maksu lehtori Melalle 4 luennosta 120: —

„ prof. Bonsdorffille 12 „ • 55 360: —
Painatuskustannuksia .... • 55 124: 50
Siivoomisesta............................... • 55 32: — 636: 50.

Alkeisoppijaksoista:
Maksu rouva Runebergi)le(kirjoituks.) 252: —

„ yliopp. Pekoselle (luvunl.) • 51 311: 50
Ilmoituksia.................................... • 55 92: 92
Kirjoitusvihkoja y. m..................... • »5 34: 57
Valaistusta.................................... • 55 47: 80
Hyyryä......................................... • 55 583: 33 1,322: 12.

Yhteensä 1,958: 62. 
Opetuskomitea.

Tilastokomitea. Komitean jäseninä ovat olleet herrat: 
tohtori Aug. Hjelt, puheenjohtajana, rakennusmestari V. 
Lönnbohm, kelloseppä J. F. Widemark ja rakennusmestari 
G. F. Willandt. Kun maisteri S. Ingman, jonka johtokunta 
valitsi pöytäkirjuriksi, kieltäytyi siihen toimeen rupeamasta, 
otti ylioppilas V. P. Juuma sen toimen tehtäväkseen.

Viime kevännä Huhti- ja Toukokuulla toimitettiin toh
tori Aug. Hjeltin johdolla Helsingin työväestön palkka-, 
asunto- y. m. elinsuhteista tiedustelut, jotka jo aikoja sitten 
oli aiottu toimeenpantaviksi. Kvsymysplanketteihin merkit
tyjä tiedonantoja saatiin hyvin runsaasti, ja vaikkakin niistä 
suuri osa vajanaisen luotettavuutensa vuoksi täytyi jättää 
käyttämättä, niin voinee kumminkin jäljellä olevista ainek
sista, kunnes ne ehditään korjailla ja järjestää, odottaa 
tervetullutta apua täkäläisen työväestön yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen tilan tuntemiseen.

Tavanmukaiset ilmoitukset tilastollisten tietojen kerää
mistä varten on tänäkin vuonna eri ammateista saatu niin
kuin ennenkin.

Niinkuin edellisenäkin vuonna ottivat sanomalehdet 
Finland, Folkvännen, Hufvudstadsbladet, Nya Pressen, Päivä
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lehti ja Uusi Suometar maksutta julkaistavaksi seuraavau 
kehotuksen:

Helsingin työntekijöille.

Helsingin Työväenyhdistys on jo useiden vuosien ku
luessa tilastokomiteansa kautta kutsunut pääkaupungin työn
tekijöitä komitean kokouksiin antamaan tietoja työväenluo
kan oloista ja ammattisuhteista. Niinkuin edellisenä vuonna 
on nytkin kysymyksessä hankkia samanlaisia tietoja, siis tie
toja palkka- ja asuntosuhteista, työajan pituudesta, oppilais- 
ten asemasta, työpajain laadusta y. m. seikoista, jotka työn
tekijäin asemaan vaikuttavat.

Sellaisten hankittavain tietojen hyödystä ja tarpeelli
suudesta lienevät pääkaupungin työntekijät selvän käsityk
sen saaneet. Edellisten vuosien kokemus sitä kyllin näyt
tää. Tilastokomitean tiedusteluilla on ilmisaatu ja poistettu 
epäkohtia ja puutteellisuuksia, jotka muutoin yhä pysyisivät 
tuntemattomina muille paitsi työntekijöille itselleen, joita ne 
lähinnä koskevat. Onhan ensimmäinen ehto, jos mieli saada 
parannusta aikaan, juuri se, että epäkohdat ja puutteet, jotka 
ovat poistettavat, ilmeisinä tuodaan esiin.

Älkää väsykö, te työntekijät, jotka tähän asti innolla 
olette auttaneet komitean työtä, vieläkin antamasta tietoja 
oloistanne. Ja kokoontukaa nyt Te, jotka ette tähän asti 
ole kuulleet komitean kutsua. Ehken voitte Te valaista jon
kun tähän asti huomioon ottamatta jääneen kysymyksen. 
Itsellennehän tulee hyöty vaikutuksestanne.

Jotta yksipuolisuutta ja nurinpäisyyttä saaduissa tie
donannoissa niin paljon kuin mahdollista vältettäisiin, kehoi- 
tetaan ystävällisesti myöskin työnantajia ja työnjohtajia ko
kouksiin saapumaan.

Niinkuin ennenkin pidetään kokoukset eri aikoina eri 
ammatteja varten. Kokoukset pidetään Työväenyhdistyksen 
huoneistossa Kaivokadun talossa n:o 12, seuraavassa järjes
tyksessä:

Sunnuntaina Helmikuun 21 p:nä; k:lo 9 kirjansitojat, 
viivoittajat y. m.; k:lo V210 nahkurit, satulantekijät ja ta-



27

petseeraajat; k:lo 10 porsliini- ja kaakelitehtaiden työväki; 
k:lo */2 H kulta-, hopea- ja kellosepät; k:lo 11 tupakkateh
taiden työväki; k:lo 72 12 ompelijattaret, pesijät ja silittä- 
jät; k:lo 12 kirjan- ja kivipainajat; k:lo 72 1 puutarhurit; 
k:lo 1 maalarit, kultaajat ja lasimestarit; k:lo ‘/2 2 kirves- 
rniehet ja sahain työväki; k:lo 2 puusepät, sorvarit ja vau
nuin tekijät.

Sunnuntaina Helmikuun 28 p:nä: k:lo 9 kivenhakkaa- 
jat; k:lo 72 1° muurarit; k:lo 72 H läkki-, levy- ja vaski- 
sepät; k:lo 72 12 konepajain työväki, torvenlaskijat ja sepät; 
k:o 72 1 räätälit; k:lo 72 2 leipurit ja sokurileipurit; k:lo 2 
muut ammatit.

Koska Työväenyhdistyksen varoista ei kannata kustan
taa kalliiksi tulevia ilmoituksia kokouksista, niin pyydämme, 
että työntekijät tahtoisivat levittää tietoja asiasta sekä itse 
sitä innolla harrastaisivat ja koettaisivat saada kumppaneja
kin sitä tekemään.

Kaikki Helsingin työntekijät, olipa ne sitten Työväen
yhdistyksen jäseniä tahi ei, ovat tervetulleet.

Helsingissä 18 p:nä Helmikuuta 1892.
Helsingin Työväenyhdistyksen puolesta:

Sen tilastokomitea.

Osanotto ilmoitettuihin kokouksiin oli kovin laimeata, 
johon lienee sekin vaikuttanut, että niistä ilmoitettiin vain 
vähää enDen kuin ne pidettiin. Pääasiallisena syynä lienee 
kuitenkin ollut se, että melkoinen joukko eri ammattiyhdis
tyksiä jo oli syntynyt ja kullakin ammattiluokalla on pa
rempi tilaisuus omassa yhdistyksessään tarkoin lausua aja
tuksensa palkka- ja muista ammattiseikoista kuin tilastoko- 
mitean kokouksissa, joihin yksityisiä työntekijöitä saapuu.

Komitea on kumminkin, osaksi ammattiyhdistyksiltä 
jäljestäpäin tulleiden tietojen nojalla, ollut tilaisuudessa koota 
seuraa vaan tavalliseen tapaan tehty taulu:
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Tietoja alempana lueteltujen ammattien työntekijäin palkoista 
ja työajan pituudesta Helsingissä v. 1891.

Ammatti.
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Leipurit..............................
Lakki-, levy-ja vaskisepät 4 4 75 11 30 13

1 50 15 ä 16 — — —

Kirjansitojat: miespuol. . 4 — 4 50 11 30 13
. naispuoliset 1 25 1 75 11 31) 13

— —
Lasinleikkaajat .... 
Kulta- ja hopeasepät:

3 — — — 10 — 12 — — — — — — —

miespuoliset.................... 4 — — — 11 — 12 — — — — — — —
naispuoliset.................... 1 — — — 11 — 12 — — — — — — —

Kaakelityöläiset .... 2 — 11 30 13
Uunintekijät.................... 4 25 3 50 11
Mekaaniset työmiehet . . 3 25 — — 11 — 12 30 — — — — — —
Muurarit.............................. 3 — — — 12 — 14
Maalarit............................. 2 35 — — 11 30 13 30 — — — — — —
Satulantekijät.................... 2 75 — — 11 30 13
Suutarit.............................. — — 2 50 12 30 13 30 — — — — — —
Räätälit.............................. _ — 2 90 12 — 13 — — — — — — —
Sahatyömiehet.................... 2 25 — — 11 30 — — — — — — — —
Ompelijattaret.................... 1 50 — — 10 30 12 — 1 50 — — 12 —
Sepät .................................. 3 35 — — 12 — 13 30 — — — — — —
Puusepät......................... 2 90 3 25 11 30 13
Sorvarit............................. 2 50 — — 12 30 14 — 1 — 13 a 14 — — —
Sokurileipojat.................... — — — — — — — — 3 — 12 — — —
Kivenhakkaajat: tehtaat . 3 — — — 11 — 12 30 — — — — — —

„ ulkotyöm. 3 50 4 — II
Kirvesmiehet.................... 3 — — — 11 30 — — — — — — — —
Kiijanpain.: tavall. työssä 4 50 — — 11 — 13 — — — — — — —

„ sanom. työssä 7 — — — epämääräinen — — — — — —
Kellosepät......................... 3 50 — — 10 30 12 — — — — — — —
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Sanomalehdissä julkaistujen torikertomusten avulla on 
insinööri R. Hindström tehnyt seuraavan taulun ruokatava
rani ja polttopuiden keskihinnoista.

Ruokatavaroin ja polttopuiden keskihinnat v. 1891 kuluessa:

Ruisleipä, leiv. . . . . Ä# 2 38.
Ruisjauhot, „ ... . • „ 1 70.
Herneet, kappa . . . • »; 1 13.
Potaatit, „ ... • n 0 51.
Raavasliha, veres, leiv.. • » 5 19.
Sianliha, „ „ . • v 8 90.

„ suolattu, , . • n 8 93.
Voi, veres, naula. . . • » 1 06.

„ ruoka-, leiv.. . . • n 15 60.
Maito, kuorimaton, kannu • n 0 43.

„ kuorittu, „ • 0 23.
Piimä, „ • V 0 21.
Silakka, veres, naula . • » 0 30.

n suolattu, leiv. . • j» 2 18.
Halot, koivu-, syli . . • n 15 60.

„ petäjä-, „ . . • 14 21.
„ kuusi-, „ . . • n 12 60.

Ilahuttavana tosiasiana kokouksissa voitiin i itää, että
ainakin pieni osa niitä epäkohtia, joista työntekijät edelli
senä vuonna valittivat, oli saatu korjautumaan, erittäinkin 
asianomaisten ammattiyhdistysten vaikutuksella. Monille toi
vomuksille, osaksi uusillekin, jäi kumminkin sijaa, joista 
ynnä muista ammattiseikoista tehdään seuraavassa selkoa.

Työaika.

Työajan pituus oli yleensä sama kuin edellisenä vuonna, 
ja samoiu lausuttiin toivomuksia työpäivän lyhentämisestä. 
Erittäinkin kirvesmiehet ja sahain työmiehet vaativat työajan 
lyhennystä.

Omituisen epäkohdan toivat ompelijattaret esille. Om- 
pelumakasiineissa on semmoinen tapa vallalla, että kun on
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kiireellisiä töitä, niin työskennellään yli varsinaisen työajan 
ilman niitäkään myöhään yöhön asti, eikä tuosta liikatyöstä 
makseta mitään eri palkkaa.

Terveydelliset suhteet.

Kaakelityöntekijät moittivat sitä seikkaa, että nuoria 
poikia käytetään kaksi jopa kolmekin viikkoa perätysten 
myrkylliseen kiillotustyöhön, vaikka työn vaihtelu heikontaisi 
työn terveydelle vahingollista vaikutusta. Uudistivat moit- 
teensa siitä, että heidän tuli työskennellä tavattoman kuu
massa, jopa 60 asteen lämpöisessä ilmassa, joka paremmalla 
ilmanvaihdolla olisi autettavissa.

Kirjanpainajat valittivat työhuoneiden ahtautta suureen 
työntekijäin lukuun nähden. Eräässä täällä olevassa sano
malehtipainossa kuului lämpö kohonneen 26 pykälään ainoas
taan työntekijäin paljoudesta. 18 vuotta nuorempia työn
tekijöitä pidetään yötyössä vastoin työväen suojeluslakia.

Maalarit valittivat uusissa kivirakennuksissa työsken
nellessään saavansa kärsiä katkua (häkää) ja vetoa. Samaa 
valittivat myös uunintekijät ja lasinleikkaajat.

Ompelijattaret kertoivat miten terveydelle vahingollista 
mainittu liika työ on, ei vain siinä, että myöhään kestävässä 
työssä tulevat vaivaantumaan, vaan senkin tähden että hei
dän on täytymys viettää yönsä huonosti tuuletetuissa työ
huoneissa, joissa ilman sänkyvaatteitta saavat virua pöy
dillä, tuoleilla tai kylmällä lattialla. Toivoivat sentähden, 
että suurissa makasiineissa tuo turmiollinen yöllinen liikatyö 
lakkautettaisiin.

Konetyöntekijät tahtoivat saada mainituksi, että täällä 
on vielä työpajoja, joihin ei ole asetettu suojuksia y. m. ko
neiden ja koneenosien eteen onnettomuuden tapausten estä
miseksi, joita onkin sen vuoksi sattunut. Asiallinen paran
nus tässä kohden oli kuitenkin tullut työväen suojeluslain 
voimaan astuttua.
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Oppilaitten asema.

Jo monena edellisenä vuonna on eri ammateissa tark- 
kautettu, miten perin epäsuotuisassa tai suoraan sanoen vi
heliäisessä tilassa oppilaitten sekä palkkaaminen, kasvatus 
ja opetus että ammatissa-kehitys ovat. Samat epäkohdat 
olivat yhä moitteen ja valitusten esineenä.

Keinoksi saada joltakultakaan puolelta parannusta ai
kaan ehdottivat maalarit, joiden mielestä oppilaitten palkka 
ei riitä välttämättömiin elintarpeihin, että olisi saatava ai
kaan n. k. oppilaskoteja, joissa huokealla hinnalla saisivat 
asunnon ja ruuan.

Jotkut työnantajat vartavasten paneutuvat estämään 
oppilaitten koulussakäyntiä. Ammatissa-kehitykselle on siitä 
haittaa, että heitä varsinkin suuremmissa työpaikoissa käy
tetään „kätyreinä“ (handtlankare).

Lasinleikkaajain oppiaika oli kokonaan epäjärjestyksessä 
ja oppilaiset kerrassaan estetyt iltakouluissa käymästä.

Työpalkat.

Kirjanpainajain ammatti oli ainoa, jonka palkkoja oli 
v. 1891 parannettu, niin että korotuksen voi laskea noin 
20 ®/#:ksi.

Ylipäänsä olivat palkkasuhteet pysyneet kuta kuinkin 
samallaisina kuin edellisenäkin vuonna aina viimeiseen nel
jännekseen vuotta 1891. Silloin oli useimmissa ammateissa 
tapahtunut osaksi tuntuva palkan vähennys, tai myöskin suu
resti kiirehdittiin työnteossa. Työväenluokassakin tuli siten 
kipeästi tuntuvaksi taloudellinen ahdinko ja rahanpuute, mikä 
oli edelliselle vuodelle omituista.

Kaikellaisia toivomuksia.

Tapaturmavakuutuksia on jo muutamissa ammateissa 
(konepajoissa, rakennuspaikoissa y. m.) ruvettu käyttämään, 
ja ovat työntekijät tietystikin itse kokonaan maksaneet va
kuutusmaksut siinä muodossa, että ne on vedetty heidän
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palkoistaan. Mutta useimmissa ammateissa, joissa on hen
gen menettämisen ja raajarikkoiseksi joutumisen vaara, ta
paturmavakuutus ei ole vielä tullut käytäntöön. Yleisenä 
toivomuksena lausuttiin (niin varsinkin maalarit, kirvesmie- 
het ja konepajain työntekijät), että kumminkin vaaran-alai- 
simmissa ammateissa työskentelevät työntekijät vakuutettai
siin tapaturman varalta ja että työnteettäjät suorittaisivat 
ainakin jonkun osan vakuutusmaksuja.

Asianomaisten vakuutusyhtiöiden sääntöjä ja prospek
teja pitäisi olla saatavana niissä tehtaissa, joiden työnteki
jät ovat vakuutetut.

Ajatus ruveta jäseneksi sairas- ja muihin apukassoi- 
hin, ei ole saanut sitä kannatusta, jota se ansaitsisi, ja asian
omaiset sellaista vakuutusta harrastaessaan ovat hajautuneet 
pieniin kassoihin, jotka helposti joutuvat maksuihin kykene
mättömiksi, kun sen sijaan olisi yhdistyttävä yhteiseen suu
reen kassaan. Tämän tarpeellisuutta eivät vielä työnteki
jämme oivalla.

Vajanaista ammattitaitavuutta työnantajissa, varsinkin 
rakennusammatissa, valitetaan yleisesti. Sellaisen epäkoh
dan seuraukset kohtaavat kyllä etupäässä sitä yleisöä, joka 
esim. rakennus-yrityksissään käyttää entisiä suutareja ja rää
tälejä arkitehteinä ja urakoitsijoina, mutta työntekijöille on 
tästä se vahinko, että sellaiset työnantajat ilman vaarinpitoa 
käyttävät huonoja työntekijöitä, joten taitavilta työntekijöiltä 
palkat polkeutuvat ja työn saamisen tilaisuudet vähentyvät.

Toinen pitkälle mennyt epäkohta, joka on vaan kasva
massa, on monihaarainen urakkajärjestelmä, jonka kautta 
sievonen osa työnansiota jääpi henkilöille, jotka eivät ryhdy 
työhön ja joilla ei ole siihen taitoakaan. Vielä on tuosta 
urakkajärjestelmästä sekin paha, että sitä tunnottomat nyl- 
kyrit käyttävät saadakseen rahoja etukäteen, joista vain vä
häinen osa, mutta useinkin, niinkuin on hyvin tunnettu, ei 
mitään tule työntekijäin hyväksi, jotka siten usein pitkät 
ajat saavat rehkiä ja raataa toisen hyväksi — tykkänään 
palkatta. Joukko sellaisia esimerkkejä noista epäkohdista 
kerrottiin. Niitä sietäisi jo oikeudelliseltakin kannalta asian-
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omaisten virastojen huomioon ottaa ja oikeuden käsiteltä
viksi saattaa.

Osa työntekijöitä tahtoi, että sällinnäytteitä yleisem
min ja ankarammin vaadittaisiin, sekä että olisi vaadittava, 
että niiden, jotka rakennusteollisuuden alalla tahtovat päästä 
työnantajiksi ja -johtajiksi, tulisi käydä läpi teollisuuskoulun 
kurssi.

Aug. Hjelt.
Viktor Lönnbohm. G. F. Willandt.
J. F. Widemark. V. P. Juuma.

3



Osastojen, klubien ja liittäytyneiden yhdistysten kerto
mukset tulevat siinä järjestyksessä kuin nämä yhdistykset 
ovat syntyneet s. o. ensin vanhin, sitten sitä nuorempi j. n. e.

Helsingin Työväenyhdistyksen
Leipuri-ammattiosaston toiminta vuonna 1891. Neljäs 

toimintavuosi.
Toimikunta: Vuosikokouksessa Helmik. 28 p. valittiin 

toimikuntaan eronneiden herrain E. Bergholmin, A. V. Blå- 
fjeldin ja T. v. Schrowen sijaan sokurileipurinkisälli E. Berg
holm ja leipurinkisälli T. v. Schrowe uudelleen, sekä leipu
rinkisälli N. Leino. Samana päiväDä pidetyssä toimikunnan 
kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi T. v. Schrowe, vara
puheenjohtajaksi G. Lindholm sekä sihteeriksi N. Leino. 
Herra I. Lindströmin sijaan, joka tyytymättömänä osaston 
toimintaan erosi osastosta, valittiin Kesäk. 6 p:nä leipuri- 
mestari hra K. F. Emanuelsson. Hra E. Bergholmin sijaan, 
joka muutti pois paikkakunnalta, valittiin Elok. 22 p:uä, lei
purinkisälli H. Hukka. Hra N. Leinon sijaan, joka arvan- 
nostolla oli joutunut sotapalvelukseen, valittiin Marrask. 7 
p:nä leipurinkisälli O. Virtanen.

Edusmiehinä Ammattiyhdistyksien Keskuskomiteassa 
tänä vuotena ovat olleet leipurinkisällit J. Rosenberg ja T. 
v. Schrowe.

Kuukauskokokouksia on pidetty säännöllisesti, tärkeim
mät keskustelukysymykset ovat olleet seuraavat:

1) kysymys. Mihinkä toimiin olisi niiden työmiesten 
tähden ryhdyttävä, jotka lähtevät työpaikoistaan pois ilman 
laillista ylössanomista ja erittäinkin silloin kuin viekoitele
vat opppilaita seuraamaan esimerkkiä? Osaston puolesta ei 
katsottu voitavan mihinkään toimiin erityisesti ryhtyä, koska 
elinkeinolaissa tällaisista asioista on erityisesti säädetty ja



35

koska muistutuksien tekemiseen välistä antaisi aihetta mes
tarienkin käytös viekoittelemaan toisen työmiehiä sellaista 
karkaamista tekemään.

Kuitenkin lausuttiin toivomuksena se, että osaston jä
senet niin paljon kuin mahdollista on, itse kukin kohdaltaan 
koettaisivat ehkäistä tällaisia tapauksia.

2) kysymys. Millä tavalla ammattitaito saataisiin kor
keammalle kannalle? Yksimielisesti toivottiin, että jos työn
antajat jakaisivat oppilaansa kahteen osaan, että he saisi
vat toisen osan oppiajastaau tehdä sokerileipurin ja toisen 
varsinaista leipurin työtä, niin olisi tämä asialle suureksi 
eduksi.

3) kysymys. Onko paikallaan, että jälleen myyjille an
netaan yhtä suuret myyntipalkkiot kuin tähän asti on an
nettu? Koska yleisö yhä valittaa leivän kalleutta, ehdotet
tiin herroja työnantajia alentamaan myyntipalkkiota, joka ny
kyjään on 20 %, 15 °/o, ja sen sijaan suurentaisivat leivän, 
niin siten tulisi suuri yleisö tyydytetyksi.

4) kysymys. Asetettiin komitea ottamaan selkoa am
matin tilastosta, niinkuin esim. kuinka monta liikkeen har
joittajaa on kaupungissa ja kuinka suuri työvoima heillä on 
y. m. Komitean mietinnöstä näkyy että kaupungissa on 
noin 95 liikkeen harjoittajaa, näistä on 50 joissa työskente
lee ainoastaan naisia, 30 joissa on miehiä, 5 joissa on sekä 
miehiä että naisia ja 10 joissa työtä tekee liikkeenharjoittaja 
itse eli hänen lapsensa.

Työntekijöitä on yhteensä 291 henkilöä, näistä on 107 
naista ja 184 miestä. Yötyön tekijöistä on 27 alaikäistä eli 
alle 18 vuotta vanhoja. Ulkomaalaisia leipurityömiehiä on 
kaikkiaan ainoastaan 11 miespuolista.

Kondiitoriliikkeitä on kaikkiaan 6 ja nämä käyttävät 
työväkenä 18 kisälliä ja 5 oppilasta. Kisälleistä on 10 ul
komaalaisia.

5) kysymys. Onko osakeyhtiö-leipomaliike tarpeelli
nen työväen kesken? Asia katsottiin tarpeelliseksi, mutta 
nykyään vallitsevan rahapulan y. m. ah täitten aikojen täh
den jätettiin asia toistaiseksi.
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6) kysymys. Päätettiin edesmenneen leipurimestari F. 
E. Ekberg-vainajan muistoksi antaa keväällä 1892 etevim- 
mälle leipurin oppilaalle, joka pääsee ulos käsityökoulusta, 
25 markkaa.

7) kysymys. Yötyön muuttaminen päivätyöksi (katso 
viimevuoden kertomusta). Tämän kysymyksen käsittelyä var
ten pidettiin yleinen leipurien kokous Marraskuun 8 p:nä, 
kokouksen puheenjohtajaksi oli osasto määrännyt leipurityö- 
miehen T. v. Schrowen sekä sihteeriksi pyytänyt maisteri J. 
H. Kalan ja tulkiksi tehtailija V. v. Wrightin. Kokouksessa 
oli myöskin läsnä ammatintarkastaja kanslianeuvos K. L. 
Lindeberg.

Ensiksi luettiin viime vuoden yleisen kokouksen aset
taman komitean mietintö, missä työnantajain edustajat yö
työn puolustukseksi ovat esiin tuoneet seuraavat ponnet:
1) että kilpailu elinkeinovapauden tähden on erittäin suuri;
2) että niillä, joidenka luona työskentelee naisia, olisi se 
etu, että saattaisivat muuttaa työn yötyöksi ja niinmuodoin 
möisivät tuoretta leipää aikaisemmin aamulla; 3) että oppi
laat nykyisen työtavan ollessa voisivat käydä koulua sekä 
aamuin että illoin; sekä 4) että jos nykyiset työntekijät ei
vät tahdo työskennellä yöllä, työnantajat kyllä saavat toisia, 
jotka sitä mielelläänkin tekevät.

Työmiesten edustajat sitä vastoin ovat puolustaneet 
seuraavilla ponsilla yötyön lakkauttamista: 1) koska yötyötä 
yleensä pidetään epäterveellisenä; 2) poistaakseen työmies
ten päältä monta epäluuloa työmiesten rehellisyydestä, sillä 
petosta kyllä helposti saattaa yönaikaan tapahtua; 3) edis
tääkseen raittiutta ja siveyttä niinkuin esimerkiksi aviolii
tolla, josta työmies on alituisen yötyön tähden estetty; 4) 
koska käsityökoulun käynti oppilaille olisi sopivampi, jos 
työ alotetaan k:lo 5 aamulla ja loppuu noin 6 illalla, kun 
nykyjään, jolloin se alotetaan k:lo 4 j. pp. ja lopetetaan noin 
k:lo 5 aamulla, sillä kouluaika on käsityökoulussa k:lo 7—9 
j. pp.; 5) koska leipä sitten tulisi olemaan tuoretta suu
rempi osa päivästä, alkaen noin k:lo 10 aamupäivällä, jota 
vastoin se nyt on tuoretta ainoastaan aamulla; 6) koska
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työmiehet luulevat siitä olevan edistystä ammatille, siten 
että mestarit silloin voisivat pitää paremmin silmällä työ- 
väkeään; 7) koska työmiehet eivät pyydä minkäänmoista 
työajan lyhennystä; 8) koska sitten voitaisiin pitää nuorem
piakin henkilöitä työssä, josta nyt kieltää työväen suojelus- 
laki; 9) koska ei ole myöskään peljättävä että naiset silloin 
rupeaisivat kilpailemaan yötyöllä, sillä luultavaa on etteivät 
naisetkaan mielellään tahdo ruveta yötyön tekijöiksi, sitä 
paitsi heidän ammattitaitonsa on vielä alhaisemmalla kan
nalla hienomman leivän valmistuksessa.

Vaikka työnantajain edustajat herrat K. E. Olin ja I. 
Lindström olivat ottaneet osaa komitean töihin, niin kieltäy
tyivät he, komitealle tuntemattomasta syystä, allekirjoitta
masta mietintöä.

Mitään uutta ei tässä kokouksessa tullut ilmi, paitsi 
että kaksi työnantajista ilmoittivat kyllä haluavansa luopua 
yötyöstä, jota vastoin toiset pysyivät ennallaan. Kokouksen 
päätökseksi tuli että lähetettäisiin kiertämään listoja, joihin 
työnantajat voisivat merkitä kumpaako järjestystä haluavat 
noudattaa. Näiden listojen laittaminen ja nimien keräämi
nen annettiin osaston toimeksi, kuin myöskin yllä mainitun 
kokouksen pöytäkirjan tarkastus.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 1891.
Toimitetussa tilientarkastuksessa olemme havainneet

että osaston asema Joulukuun 31 p.
Tuloja:

1891 oli seuratava:

Säästöä vuodelta 1890 ..................... . . . Sfaf. 274: 97.
Sisäänkirjoitusmaksuja..................... • • • J, 50: —
Kuukausmaksuja.......................... . • • • n 377: 50.
Lahjoituksia Ekbergin muistoksi . . • • • n 10: 50.
Tuloja iltamista y. m........................... 109: 95.

Yhteensä 822: 92.
Menoja:

Sisäänkirjoitusmaksuja Työv.-yhd. 50: —
Kuukausmaksuja Työv.-yhd. . . . • • • n 188: 75.
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Rakennusrahastoon......................................... .A»f 10: 03.
Kaikenlaisia menoja......................................... „ 170: 01.
Jäännös vuodelle 1892 ............................................ 404: 13.

Yhteensä 55^? 822: 92. 

Eri rahastojen käytettävät varat ovat:

Osaston jäsenien rahasto................................... Sfo/ 351: —
Osaston yksityisrahasto...........................................„ 42: 63.
Ekbergin koulustipendirahasto.................................„ 10: 50.

Yhteensä Shnf. 104: 13.

Koska olemme havainneet yllä olevat tilit kaikinpuo
lin oikeiksi, niin saamme ehdottaa toimikunnalle ja rahas
tonhoitajalle täydellistä tilinpäästöä. Huomautamme kuiten
kin, ettei Ekbergin lahjarahoja oltu jätetty rahastonhoitajalle.

Helsinki, 5 p. Helmik. 1892.

A. W. Stenius. A. Granholm.

Osaston virkailijat:

Toimikunta:

Puheenjohtaja:
Toivo Aleksander von Schrowe, leipurinkisälli 1816/n68, v. 90. 

Varapuheenjohtaja:
Gottlieb Lindholm, leipurinkisälli 1812/962, v. 88, 90.

Sihteeri:
Henrik Hukka, leipurinkisälli 187/s69, v. 91.

Muut jäsenet:
Karl Fredrik Emanuelsson, leipurimestan 1812/76ö, v. 88, 91. 
Johan Rosenberg, leipurinkisälli 1816/761, v. 90.
Viktor Julius von Wright, tehtailija, Työväenyhd. edustaja

185/g56, v. 88, 90.
Otto Virtanen, leipurinkisälli 1810/764, v. 91.
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Tilintarkastajat:
August Alfred Granholm, leipurimestari 1812/i67, v. 91. 
Anton Stenius, leipurimestari 184/n65, v. 91.

Rahastonhoitaja:
Alarik Biese, konttoorinpäällysmies 183#/75S.

Kuukausmaksujen ylös k antajat: 
Henrik Hukka, leipurinkisälli 187/369.
Otto Virtanen, leipurinkisälli 1810/764.

Osaston jäsenet:
Bergholm, J. E., konditori 89. 
Bergmarek, R., leipurintyömies 91. 
Björklund, A. „ 89.
Blomvall, K. A., konditori 91.
Catani, J., konditori 91.
Emanuelsson, K. F., leipurimest. 88.
Eklund, J. J., leipurityömies 91.
Eriksson, E. A., „ 90.
Granholm, A. A., leipurimest. 
Helien, H., leipurityömies 
Hartell, K. F., „
Helin, J. A.,
Helin, J. H.
Heinonen, G.,
Hilden, K. A.,
Hukka, H..
Huttunen, W.,
Illman, W. A.,
Johansson, J.,
Johansson, J. L.,
Juntunen, I. E.,
Kaselius. A,
Kokkonen, J. H., leipurimest.

89.
90.
90.
91.
89.
90.
90.
91. 
89.
89. 
91.
90.
89.
90.

Koivistoinen, J., leipurityömies 90. 
Laaksonen, G., „ 98.
Lax, E., konditori 90.
Leino, N., leipurityömies 88.
Lindberg, G. E. „ 89.
Lindberg, J. B.. leipurimest. 91.
Lindh, B. W., leipurityömies 90.
Lindfors, F. E., „ 90.
Lindroos, G., „ 90.
Lindholm, G., „ 88.
Lindholm, J. N., „ 90.
Leivonen, J. V., „ 90.
Lohman, J. V., ,. 91.

Yhteensä

Lund, K. F., „ 90'
Lydman, J., „ 90.
Lönn, F. A., „ 90.
Lönnroth, E. G., „ 90.
Mast, A., „ 90.
Mattsson, J., „ 88.
Möller, O., leipurimestari 91.
Nurminen, J., leipurityömies 91. 
Nohrström, J. B. L., leipuriin. 90. 
Nyström, A., leipurityömies 89. 
Olenius, O. V., „ 90.
Olin, K. E., leipurimestari 88.
Paattinen, A., leipurintyömies 89. 
Palen, E., „ 90.
Palen, W., „ 90.
Porkka, L.. „ 91.
Plate, A. R.. „ 90.
Rautanen, A., leipurimestari 88. 
Rosenberg, J., leipurityömies 89. 
Salonen, V. F.. „ 90.
Sehrowe. T. A. von „ 88.
Stenius, A. V., leipurimestari 88. 
Stenroos, F. W., leipurityöm. 88. 
Strandberg, G. F., leipurimest 88. 
Sohlberg, 0>JL leipurityömies 91.
Sundström, K. V., 
Sundell, J. A., 
Tallgren, K.. 
Tirkkonen, J. P., 
Träsk, K., 
Vesterlund, A. B, 
Vesterberg, F. W.. 
Virtanen, O., 
Virtanen, J, F., 
Villandt, O.,

91.
91.
88.
88.
91.
91.
91.
88.
91.
89.

71 jäsentä, vuonna 1890 65. 
Helsinki, Helmikuun 6 p:nä 1892.

T. v. Scliroive.
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Helsingin Työväenyhdistyksen

Mekaanillisen ammattiosaston kertomus toiminnas
tansa v. 1891, neljänneltä vaikutusvuodelta.

Osaston toimikuntaan ovat vuoden kuluessa kuuluneet 
seuraavat henkilöt: edelliseltä vuodelta jääneet, viilaajat K. 
Lindroth ja M. J. Unger, sekä kattilaseppä Th. Silander. 
Vuosikokouksessa Helmik. 22 p:nä valittiin: viilaaja Pietari 
Ek (uudelleen) 20 äänellä, sorvaaja K. Liljeroos 8 ja valaja 
K. Nyman 4 äänellä. Työväenyhdistyksen edusmiehenä on 
ollut konttoristi W. Ekman.

Toimikunnan perustavassa kokouksessa Maaliskuun 6 
p:nä valittiin puheenjohtajaksi viilaaja K. Lindroth, vara
puheenjohtajaksi sorvaaja K. Liljeroos ja sihteeriksi viilaaja 
Pietari Ek. Samassa kokouksessa valittiin huvitoimikuntaan 
6 henkilöä: viilaajat A. And, Pietari Ek, Lindholm, Savi- 
kurki, K. Nyman ja Traypp, mutta näistä paikkakunnalta 
poismuuton y. m. syiden tähden erosivat Lindholm. Savi- 
kurki ja Traypp. Näiden sijaan Syysk. 17 p:nä valittiin toi
mikuntaan Th. Silander, E. Lundström ja P. J. Johansson.

Toimikunta on vuoden kuluessa pitänyt 10 kokousta. 
Kuukausikokouksia on pidetty 9, joissa kaikissa on kokousta 
johtanut varsinainen puheenjohtaja, ja on keskusteltu muun 
muassa seuraavista asioista.

Apurahaston perustamisesta ammattilaisia varten, joka 
on mainittu viime vuoden vuosikertomuksessa, vaikka ehtoja 
laatimaan valittu viisimiehinen komitea muistutuksista huo
limatta ei ole vielä jättänyt mitään valmista osastolle. Ko
mitean jäseninä ovat: viilaajat N. J. Nottinen ja M. J. Un
ger sekä kattilasepät M. Ax ja Th. Silander ja näiden va
litsema apumies hra Järvenpää. Maalisk. 22 p:nä keskus
teltiin ammattiyhdistyksien keskuskomitealta tulleen kierto
kirjeen johdosta: kuinka olisi valvottava kisällikappaleiden 
valmistusta, että väärinkäytökset saataisiin ehkäistyksi? Ei 
kokous katsonut ammattiosastolla olevan syytä ryhtyä min
käänlaisiin toimiin, syystä koska konetehtaissa ei tehdä ki
sällejä.
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V. 1890 Kesäkuun 12 p:nä valittu komitea tekemään 
muutosehdotuksia osaston sääntöihin varsinkin niissä koh
dissa, jotka koskevat pakollista sairasrahastoon kuulumista 
ynnä osaston taloudellista kantaa, on saanut työnsä val
miiksi. Siitä hyväksyttiin 4 varsinaista pykälää Osaston 
vuosikokouksessa ja sittemmin loput kuukauskokouksessa 
Toukok. 31 p:nä. Sittemmin saivat nämät asianomaisen vah
vistuksen kuukausikokouksessa Marrask. 8 p:nä ja päätet
tiin ottaa käytäntöön alkavasta uudesta vuodesta.

Työväen rakennusosakeyhtiöistä pienemmillä osakkeilla 
on myös keskusteltu, vaikka itse asiassa on oltu epätietoi
sia, ennenkuin Työväenyhdistyksen sitä varten asetettu ko
mitea on antanut lausuntonsa.

Syvällistä mielipahaa on myöskin Mekanillisessa am
mattiosastossa herättänyt se korkein kielto, jonka sai osak
sensa aiottu ensimäinen Suomen yleinen työväenkokous.

Kuukausikokouksessa Elok. 30 p:nä keskusteltiin m. m. 
yllämainittua yleistä työväenkokousta varten tehdyistä ky
symyksistä: „Mitä kokemuksia on saatu alkeisoppijaksoista ?“ 
Keskustelussa mainittiin esimerkkinä, että vanhemmatkin 
työmiehet, joilla nuoruudessaan ei ole ollut tilaisuutta opin 
saantiin, otettuansa osaa alkeisoppijaksoihin ovat huomatta
vassa määrässä kehittyneet ja sen nojalla juuri kohonneet 
asemassaan ja saavuttaneet entistä vakavamman asemankin, 
joka on ollut vaikuttimena taloudelliseenkin hyvinvointiin 
eli, että alkeisoppijaksot, jotka ovat melkein ainoa sopiva 
keino vanhempain työmiesten opinsaamiselle, ovat välttämät
tömän tarpeelliset työväestön sivistyttäinistyössä. Esitelmäin 
ansioksi ovat taas luettavat useat nykyaikaisista työväen- 
pyrinnöistä: ammatti-, asunto- ja ravintoyhdistykset. Myös
kin ovat luennot vaikuttaneet työväessä heränneen suurem
man harrastuksen terveydenhoidossa.

Kansallisen laulukunnan kannattamiseksi myönsi osasto 
100 m:kaa, joka kootaan niistä vapaehtoisista lahjoista, joita 
useat osaston jäsenet ovat luvanneet ja mahdollisesti puut
tuva määrä osaston rahastosta.

Marrask. 8 p:nä keskusteltiin muun ohessa siitä, että
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kun tehdas ei maksa määrättynä aikana työmiestensä palk
koja, onko tällaisesta huolimattomuudesta vahinkoa työmie
hille? Keskustelun johdosta tultiin seuraavaan päätökseen: 
että monikin isoperheinen työmies pakosta ottaa velaksi 
elintarpeitaan, luvaten sen maksaa määrättynä aikana, vaan 
se on hänelle mahdotonta kuin hän ei saa palkkaansa sil
loin, josta syystä hän joutuu epäluottamukseen ja ehkä puut- 
teesenkin. Asiaa luultiin voitavan auttaa siten, että tehtäi
siin tästä valitus tehtaiden ylitarkastajalle ja ehkä sittem
min Teollisuushallitukselle.

Edellämainitussa kokouksessa valittiin uusien sääntöjen 
nojalla ensi vuoden ajaksi osaston rahastonhoitajaksi hra 
J. Lehtisalo.

Teollisuushallituksen kiertokirjeen johdosta, joka koski 
ammattiyhdistysten muodostamista virallisiksi ammattiyhdis
tyksiksi, lausuntoa laatimaan valittiin kuukausikokouksessa 
Jouluk. 20 p:nä 5 henkilöä: herrat J. Lehtisalo, K. Lilje- 
roos, Lindroth, Pesonen ja Sohiman. Työväenyhdistyksen 
samaa asiaa varten asettamaan pohjalausuntokomiteaan va
littiin hra Sohiman.

Ammattiyhdistysten keskuskomiteassa osastoa edusta
massa on ollut sorvaajat K. Liljeroos ja J. M. Tilander.

Työväenyhdistyksen huoneiston käyttämis-järjestys-ko- 
miteassa on ollut osaston edustajana seppä Hj. Hammar.

Tilastollisia tietoja on kerätty konetehtaista, työpal
koista y. m. kuten ennenkin.

Työväenopetus. Kiitollisuutensa lausuu täten Mekaa- 
nillinen ammattiosasto herroille E. Lundströmille ja P. J. 
Johanssonnille siitä, että he ovat opettaneet ilman mitään 
palkkiota konepiirustusta usealle toverille,

Jälkisilmäys.
Kaipauksella muistelee ammattiosasto uutteraa jäsen

tään Johan Mauritz Unger-vainaata, joka oltuaan jäsenenä 
sen alusta ja sittemmin toimikunnassa toista vuotta, varhain 
väsyi vaivoistaan Jouluk. 7 p:nä. Häntä viimeiseen lepo
sijaansa saattamassa oli saman kuun 12 p:nä lukuisa joukko
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osaston jäseniä, jossa tilaisuudessa osaston kiitollisuuden 
tulkitsi vainajalle liikuttavin sanoin seppä Hj. Hammar.

Virkeämpää osanottoa toivoisi osasto alkavaksi vuo
deksi, joka, ikävä kyllä, on näyttänyt pöytäkirjoihin katsoen 
olleen hyvin laimeata, varsinkin katsoen meidän nykyiseen 
yhteiskuntamme isoon vastustajajoukkoon, pitäisi toki joka 
miehen velvollisuudentunne häntä vaatia taistelemaan tosi- 
hyvän edestä. Sillä yleistä kehnoutta se osottaa ammatti
laisissa, kun eivät pysty, katsoen ammattikuntamme laajuu
teen, omaa ammattiosastoaan riittävästi kannattamaan. Näyt
täköön tämä alkava vuosi tahtovatko mekaanilliset työn
tekijät ja teettäjät omistaa kehnouden maineen, sillä se ei 
ole suinkaan avuksi virkistämään myöskään toimivia henki
löitä. Liittykäät siis miehissä ammattiosastoon ja olkaa uut
terat sen kokouksissa. Unohtakaa itsekäs välinpitämättö
myytenne ja yhtykää sovinnolliseen työhön ammattimme ti
lan kohottamiseksi, sillä osottaahan nämä harvat asiat tässä 
vuosikertomuksessa, ettei ole suinkaan tahdottu vaikeuttaa 
kenenkään taloudellista eikä yhteiskunnallista asemaa.

Muuten on ammattiosasto tyytyväinen vuoden tapahtu
miin, että työtä on ollut riittävästi, paitsi juuri vuoden lop
pukuukausina on ollut harvoja ammattilaisia ilman varsi
naista työtä ja nekin isommaksi osaksi apulaisia.

Helsingissä, Helmik. 5 p. 1891.
Toimeksi saanut: 

Pietari Ek.

Allekirjoittaneet Helsingin Työväenyhdistyksen Mekaa- 
nillisen ammattiosaston tilintarkastajat tarkastettuansa osas
ton tilikirjat ja laskut kuluneelta vuodelta, havaitsivat osas
ton aseman 31 p. Joulukuuta 1891 seuraavaksi.

Osaston jäsenten rahasto.

Tuloja:
Säästö vuodelta 1890........................................................ 89: —.
Jäsenmaksuja..........................................................   272: —.
Sisäänkirjoitusmaksuja...........................................  38:
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Eräs vuoden 1890 kahdesti maksettu Hufvud
stadsbladetin ilmoituslasku takaisin mak
settu .................................... ..... . . . „ 29: 10.

Summa 428: 10.

Menoja:
Jäsenmaksuja Työväenyhdistykselle .... 136: —.
Sisäänkirjoitusmaksuja.................................... M 38: —.
Jäsenille takaisin maksettu............................... ?? 34: 50.
Aiottua yleistä työväenkokousta varten . . 20: —.
Keskuskomitealle 2 edustajan jäsenmaksu ä 3 m. 6: —.
Sanomalehti-ilmoitukset ja jäsenkortit . . . ») 79: 80.
Osaston yksityisrahastolle............................... >» 20: —.
Säästö vuodelle 1892 ......................................... »» 93: 80.

Summa 428: 10

Yhtiön omaisuus 31 p. Joulukuuta 1891.

Rahaa kassassa................................................... 3>nf 93: 80.
Kaluston arvo.......................... ......................... „ 256: —.

Summa 349: 80. 

Osaston yksityisrahasto.

Huvitoimikunta on vuoden kuluessa toimeenpannut 9
huvitilaisuutta.

Tuloja:
Sisäänpääsylipuista y. m.....................................897: 85.
Lahjoja........................................................................... 8: —.
Otettu jäsentenrahastosta............................... „ 20: —.
Näyttämön hyyryä..................... ......................... „ 35: —.

Summa 960: 85.

Menoja:
Sanomalehti-ilmoituksia ynnä muita menoja . 915: 51.
Aineita näyttämöä varten..........................................  52: 80.
Velka herra A. And’ille . . .......................... „ 9: 65.

Summa 5^/ 977: 96.
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Koska osaston jäsenet itse ovat laittaneet näyttämön 
on sen arvo arvosteltu 150 markaksi. Osaston huvitoimi- 
kunnan voitto tekee siis 132: 89.

Osaston sääntöjen 7 §:än 5:des kohta määrää, että ko
kouksien pöytäkirjat ovat kirjoitettavat kantakirjaan, vaan 
koska sitä ei ole tehty kuluneella vuodella, niin toivomme 
me että toimikunta toimittaa ne kirjoitetuksi. Koska, tar
kastettuamme ammattiosaston tilit, havaitsimme ne yhtäpitä
vän tilikirjain ja laskujen kanssa, niin ehdoltamme toimi- 
kännalle ja rahastonhoitajalle täydellisen tilinvapauden ku
luneelta vuodelta.

Helsingissä 28 p. Helmikuuta 1892.
J. Jf. Tillander. P. W. GraJm.

Osaston virkailijat 1891. Toimikunta:

Puheenjohtaja:
Karl Lindroth, viilaaja, s. 18n/258, v. 1888—1891.

Varapuheenjohtaja:
Karl Liljeroos, sorvari, s. 1829/960, v. 1891.

Muut jäsenet:
Pietari Ek, viilaaja, s. 18’/i66, v. 1889—1891.
Kustaf Nyman, valuri, s. I8V116O, v. 1891.
Theodor Silander, kattilaseppä, s. 184/n58, v. 1890—1891. 
Johan Mauritz Unger, viilaaja, s. 1822/960, v. 1890 — 1891. 
Willehad Ekman, konttoristi, s. 1818/5s62, v. 1890—1891, työ

väenyhdistyksen valitsema.

Sihteeri:
Pietari Ek, viilaaja, s. 18’/i66, v. 1890—1891.

1891 vuoden tilintarkastajat:
Petter Grahn, varastonhoitaja, s. 1813/850, v. 1891.
M. Tillander, viilaaja, s. IS17/*57» v- 1891.
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Rahastonhoitaja:
(Sama kuin Työväenyhdistyksen).

Gustaf Alarik Biese, pankinvirkamies, s. 1830/758.

Ammattiosaston jäsenet Jouluk. 31 p. 1891
And, Aug., viilaaja.
Andersson, I. A., sorvari. 
Björkholm, G., valuri. 
Björnholm, E.
Ekman, W., konttoristi.
Ekman, K. A., sorvari.
Ek, Pietari, viilaaja. 
Fagerholm, E. „
Flinkman, J., lämmittäjä. 
Grahn, P. W., aineistonhoitaja. 
Grönqvist, A. K. viilaaja. 
Gustafsson, J. E., „
Hammar, K. Hj., seppä. 
Heimonen, A., vaskiseppä. 
Hend, J., valuri.
Henrikson, A. W.
Helen, G., koneenkäyttäjä. 
Hilden, J., sorvari.
Holsti, A., seppämestari. 
Johansson, P., mekanikus. 
Jokinen, J. K., malliseppä. 
Korhonen, A. F., viilaaja. 
Kotto, A., sorvari.
Lehtisalo, J., piirustaja.

Yhteensä jäseniä 49.

Liljaroos, K., sorvari. 
Lindberg, K., „
Lindroth, K, viilaaja. 
Lundström, E., mekanikus. 
Magnusson, R. „ 
Malenius, O. K., viilaaja. 
Malin, O. R., sorvari. 
Nyman, K., valuri. 
Oikkonen, viilaaja.
Ollakka, Joh., sorvari. 
Pekkanen, A. J., viilaaja. 
Pesonen, A., kattilaseppä. 
Salo, K. K., viilaaja. 
Sohiman, V. „ 
Strömberg, K., „ 
Söderlund, G., „
Söderlund, K. O. „
Tanner, J., „
Tillander, M., sorvari. 
Unger, J. M., viilaaja. 
Wahlström, F., -
Wenman, A., malliseppä. 
■^Virtanen, J., sorvari. 
Åkerberg, O,, mekanikus.

Helsingin Työväenyhdistyksen
Uunintekijäin ammattiosaston vuosikertomus vuodelta 

1891, kolmas toiminta vuosi.
Ennenkuin alotan kertoa viime kuluneesta vuodesta ja 

sen vaikutuksesta, niin tahdon mainita, että tämä viimeinen 
vuosi on ollut kaikin puolin hyvin hankala. Jäsenten vähyys 
osastossa on ollut siihen etupäässä syynä, vaan ehkä tämä 
kuluva vuosi on antava meille uusia voimia ryhtyä kaiken
laisiin toimiin parantamaan omia ja yhteiskunnallisia asioita. 
Se on osaston hartain toivomus.

Vuoden kuluessa on ollut kaikkiaan 26 kokousta, joista 
10 kuukausikokousta. Niissä on keskusteltu 5:stä eri kysy
myksestä.
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1) Miten voisi hävittää oppilaat ja hutilusurakoitsijat?
2) Panttilainaston perustamisesta.
3) Kuinka tulisivat kaikki uunintekijät veroitetuiksi?
4) Miten voisi parantaa työt maassamme?
5) Mitä hyötyä työtodistukset voisivat aikaansaada ? 
Osaston elämän vilkastuttamiseksi on vuoden kuluessa

pantu toimeen kolmet iltahuvit. Osaston sihteeri hra A. Jär
vinen on ajan puutteen vuoksi eronnut toimestaan ja hänen 
sijaansa valittiin 8 p. Marraskuuta uunintekijä Juho Puis, 
joka nyt on toimittanut sihteerin virkaa.

Uunintekijäin ammattiosaston virkailijat joulukuun 31 
päivänä 1891, olivat:

Toimikunta

Puh eenj oh taj a:
Juho Nummelin * 1825/859, 91.

Varapuheenjohtaja:
Nikolai Borgman * 183#/u56, 91.

Muut jäsenet:
Erland Sarlin * 186/353, 91.
Gustaf Bergholm * 1828/457, 91.
Kaarlo Lyyränen * 18*/558, 91.
Juho Sevon * 186/n64, 91.
Matti Suokas * 1817/e52, 91.
Viktor Julius von Wright tehtailija, * 185/856, 91. 

Työväenyhdistyksen edustaja toimikunnassa.

Sihteeri:
Juho Erland Puis * 183/n68, 91.

Tilientarkastajat:
Wilhelm Kolin ja Kaarlo Lindfors.

Rahaston hoitaja:
Alarik Biese. konttorin esimies * 183%58.
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Uunintekijäin ammattiosaston jäsenet:
Suokas Matti. 
Nummelin Julio. 
Sarlin Erland. 
Borgman Nikolai. 
Sevon Juho.
Kolin Wilhelm. 
Nieminen Juho.

Lyyränen Kaarlo. 
Bergholm Gustaf. 
Josefsson Kaarlo. 
Lindström Juho. 
Willstedt Viktor. 
Lindström Kaarlo

Yhteensä 13 jäsentä.

Osaston rahavarojen tilasta ovat tilintarkastajat anta
neet seuraavan kertomuksen:

Helsingin Työväenyhdistyksen Uunintekijäin ammatti
osaston tilintarkastajain kertomus vuodelta 1891, 31 p:nä 
Joulukuuta.

Tulo t:
Säästöä vuodelta 1890 . 
Sisäänkirjoitusmaksuja 
Kuukausimaksuja . . . 
Kolmesta iltahuvista . . 
Samoin kirjaston kautta .

Vmf. 145: 50.
„ 6: -
„ 58: -
„ 68: 50.

Summa Mnf 285: 73.

Menot:
Osaston vuosikertomuksen painattamisesta 

vuodelta 1890................................................
Sanomalehti ilmoituksista...............................
Kuukausimaksuista 50 % Työv. yhdistykselle 
Sisäänkirjoitusmaksuja „ „
Työväenyhdistyksen rahastoon 10 °/0 huvien

nettovoitosta..............................................
Jäännös vuodelta 1891 ....................................

Summa

,55»/ 58: 50. 
„ 80: 07.
„ 33: —

„ 6: 85.
,, 10U 31.

9mf 285: 73. I
Yllä olevat tilit olemme kaikin puolin oikeiksi huoman

neet ja ehdotamme sen vuoksi rahastonhoitajalle ja johto
kunnalle täydellisen tilinvapauden.

Helsingissä 6 p. Maaliskuuta 1892.
Vilhelm Kolin. Kaarlo Lindfors.
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Lopuksi vielä muutama sana. Kuten kaikki nyt huo
maavat, on meidän ammattiosastomme hyvin heikolla kan
nalla. Sentähden pitäisi koettaa kaikin miehin innolla ja 
yksimielisyydellä ponnistaa tulevaisuutta kohden, että aina
kin meidän jälkeläisillä olisi siitä hyötyä, jollei se aika mei
dän päivinä koita.

Helsingissä Maaliskuun 6 päivänä 1892.
Toimeksi saanut:
Juho Eri. Puis.

Helsingin Työväenyhdistyksen
Kirjansitojain ammattiosaston kertomus toiselta toi

minta vuodeltaan 1891. Vuoden toiminta on edelleen ollut 
rauhallista. Tärkeimmät asiat ovat olleet: kysymys oppilas
ten sivistyksestä, asunnosta, ruuasta, ja oppiajan järjestyk
sestä, ehdotus työnantajille yhtymään yhtäläiseen palkan mak
suun ylityö-ajasta, koneellisen nitomisen eduista ja haitoista, 
ammattinäyttelyn aikaansaamisesta, ja tietopuolisen ammatti- 
oppikirjan tarpeellisuudesta.

Mitään käytännöllisiä seurauksia näistä ei tosin ole tul- 
tut; ei edes ole saatu yhdeltäkään työnantajalta vastausta 
siitä ehdotuksesta, joka heille ylityönpalkan maksun yhtäläi- 
sentämiseksi tehtiin.

Osaston naisjäsenten kesken muodostunut käsityö-osasto, 
joka jo edellisenä vuotena alkoi toimintansa, on nyt toimensa 
päättänyt, syystä että ammatti-osasto päätti kehoittaa nais
jäseniänsä yhtymään Työväenyhdistyksen käsityö-osastoon, 
jotta siinä kaikki voimat pysyisivät yhdessä ja koska sen 
toiminta on suurimmasta merkityksestä koko työväenyhdis
tyksen taloudelliselle asemalle. Ammattiosaston käsityöosas- 
ton tuottamista tuloksista viittaamme tileihin. Käsityöosaston 
puheenjohtajana on ollut neiti M. Hellman ja rahavartiana 
neiti F. Salenius, joiden harrastusta on koko puuhan menes
tymisestä kiittäminen.

Osaston edustajana ammattiyhdistysten keskuskomi
teassa on ollut hra C. O. Nyholm. Alun ammattikirjastoon

4
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on pannut myöskin hra Nyholm lahjoittamalla siihen vuosi
kerran saksalaista ammattikirjallisuutta.

Tilien tarkastajain kertomus vuodelta 1891.

Tarkastaessamme Helsingin työväenyhdistyksen Kirjan- 
sitojain ammatti-osaston tilejä vuodelta 1891 emme ole ha
vainneet mitään syytä muistutukseen, vaan ovat ne olleet 
kaikin puolin mitä huolellisemmin hoidetut, jonka tähden eh
dotamme täydellistä tilinvapautta toimikunnalle.

Osaston rahaston tila oli 31 p. Joulukuuta niinkuin 
alla oleva ote osaston kirjoista näyttää.

Tuloja:

Rahaa kassassa viime vuodelta..................... 7: 34.
Ilmoitusmaksuja.............................................. 4: 50.
Sisäänkiijoitusmaksuja.................................... n 8: —
Kuukausimaksuja.............................................. j» 191: 50.
Brutto tuloja huveista.................................... n 321: 50.

„ „ Käsityöosastolta..................... n 191: 36.
Summa 724: 20.

Menoja:

Työväenyhdistykselle ilmoitusmaksuja . . . 4: 50.
„ sisäänkirjoitusmaksuja . 8: —
„ 50 % kuukausimaksuja .
„ 50 °/o Käsityö-osaston

» 95: 75.

pulit, voitosta......................................... n 31: 88.
Huvien toimeenpanoon.................................... n 203: 42.
Ilmoituksiin, kirjoihin y. m. kulunkeihin . . ,» 159: 39.
Käsityö-osastolle aineiden ostoon .... n 74: 16.
Jäännös vuodelle 1892 .................................... 147: 03.

Summa SSzy? 724: 20.
Helsingissä 15 p. Helmik. 1892.

C. O. Nyholm. Wilho Wirta.
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Ammattiosaston virkailijat 1891.

Puheenjohtaja A. W. Diktonius, varapuheenjohtaja O. 
J. Lilja, rahastonhoitaja A. Järvenpää ja pöytäkirjurina G. 
W. Paulsson. Työväenyhdistyksen edustajana toimikunnassa 
on ollut yhdistyksen puheenjohtaja tehtailija V. v. Wright, 
joka myöskin kuukauskokouksissa on tulkin virkaa hyvän
tahtoisesti hoitanut.

Osaston jäsenet vuodelta 1890.

Dahlberg, F. Hj.
Diktonius, A. W.
Forss, K. G.
Hamner, V.
Helander, K. A.
Hellman, Maria Wilhelmina. 
Henrikson, Ida Maria. 
Hilden, Amanda Maria. 
Johansson, Lydia Sofia. 
Järvenpää, A.
Larsson, O.
Lilja, O. J.

Liljeroos, N.
Oksanen, J. F.
Paulsson, G. W.
Saari, P.
Salenius, Fanny Helena. 
Tourunen, I.
Wanselin, G. Th. 
Wickström, F. O. 
Wijkman, S. A. O. 
Wirta, W. F.
Österberg, Hanna. 
Österberg, J.

Vuonna 1891 tulleet jäsenet.

Aspegren, E.
Kauhanen, O.
Norppa, Maria Johanna. 
Nyholm, C. Ö.

Rukkila, Maria Katarina. 
Sohiman, Amanda Victoria. 
Spiring, Hanna Charlotta.

Osastossa on vuoden ajalla ollut kaikkiaan 42 jäsentä. 
Todellinen luku vuoden lopussa on kuitenkin vaan 31 jäsentä.

Helsingissä 27 p. Helmik. 1892.
Toimeksi saanut:
Gust. Paulsson.

Helsingin työväenyhdistyksen
Ompelijatarammatti-osaston vuosikertomus vuodelta 

1891. Toinen vaikutusvuosi.
Vuoden kuluessa on pidetty 13 varsinaista kokousta 

sekä 18 toimikunnan kokousta, joissa seuraavat kysymyk
set ovat esiintulleet:
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1) Mitä on tehtävä estääksensä sitä, että moni, joka 
elää kunnotonta elämää, käyttää ompelijatarnimeä kylttinä?

Vastaukseksi tähän kysymykseen katsoi osasto, että pa
rempi suhde syntyisi työtodistuksien käytäntöönpanemisella. 
Kuitenkin päätettiin kirjoituksella kehottaa talonomista
jia ja isännöitsijöitä vaarin ottamaan, ettei henkilöitä, jotka 
eivät ole ompelijattaria, saisi henkikirjoissa seista semmoi
sina. Tämä kirjaitus oli Lokakuussa kaupungin sekä suo
malaisissa että ruotsalaisissa sanomalehdissä.

2) Saadaksensa toimeen tasaisemman työnjaon eri vuoden
aikoina sekä estääksensä neulojattaria ylimääräisestä rasituk
sesta päätettiin korottaa työpalkat kiiruimpana aikana. Osasto 
on hyväksynyt 12*/2 % korotuksen Huhti-, Touko- ja Kesä
kuulta sekä tulevana vuonna samalta ajalta 25 % korotus.

3) Kirjoitus talonemännille ja neulomamakasiinien omis
tajille muutamien helpotuksien anomuksella, niinkuin lyhyem
män työajan y. m., on ollut julaistu sekä suomalaisissa että 
ruotsalaisissa sanomalehdissä.

4) Kysymyksessä n. k. tinkimisjärjestelmästä on osasto 
lausunut todellisen vastalauseen sillä perustuksella, että se 
on suurinta epäsiveellisyyttä, että ihmisellinen työnantaja, 
jolla on luottamusta työutekijäinsä kunniallisuuteen, täytyisi 
maksaa saiturin ja luottamattoman edestä.

Keskuskomitealta tullut anomus, että osasto lausuisi 
mielipiteensä uuden panttilaitoksen perustamisesta, on jätetty 
keskustelematta siksi kuin toimikunta, jolle annettiin toimeksi 
kohteliaalla anomuksella pyytää nykyiseltä panttilaitokselta 
selkoa sen vaikutuksesta, on saanut tämän vastauksen.

Kaavojen laatiminen painetulta työtodistuksia varten on 
ollut erään komitean toimena, johon on kuulunut neidet Fin- 
nerbäck, Kumpulainen, Hagman, Lindfors, Liljeroos ja Ahl
fors sekä työnantajattaret rouvat Hedberg ja Brandt. Tämä 
komitea on päättänyt tehtävänsä ja osasto on hyväksynyt 
heidän kaavansa.

Osasto on vuoden kuluessa lähettänyt kaksi kiitoskir
jettä, yhden niille valtiopäivämiehille, jotka viime valtiopäivillä
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erittäinkin edustivat työväen etuja, toisen Suomen Naisyh
distykselle siitä osanotosta kuin mainittu yhdistys on aina 
näyttänyt osastolle, sekä onnentoivotuksen Naisyhdistyksen 
valtakokouksen työlle.

Osastolla on ollut opetusjaksoja nuorille ompelijatta- 
rille mitanotossa, leikkaamisessa ja koettelemisessa, joihin 
alussa suuri luku oli ilmoittautunut, vaan vähitellen vä
henivät ja nykyään on ainoastaan muutamia osanottajia. Ope
tusta ovat antaneet neidet A. Ahlfors, L. ^Viljakainen sekä 
A. Lindström. Vuoden ajalla on tilattu kuosisanomalehdet 
Freja ja Der Bazar.

Osaston jäseninä keskuskomiteassa ovat olleet neidet 
Fanny Lindstedt ja Sofia Kumpulainen; komiteassa laatimaan 
lausuntoa ammattiosastojen perustamisesta on ollut neiti 
Lindstedt: yleisessä juhlakomiteassa neiti Liljeberg sekä n. 
k. huoneustokomiteassa neiti Lindstedt.

Toimikunta on toimeenpannut 3 iltamaa, 2 naamiaiset 
sekä yhden iltaman osaston apurahastoa varten, joissa ou ollut 
runsaasti väkeä paitsi viimemainitussa, joka pidettiin Yliop
pilastalossa ja joka antoi 83 markan tappion. Sitä paitsi on, 
niinkuin viime vuonna, toimeenpantu n. k. jouluklubi jäse
nille ja heidän naistuttavilleen. Osaston ensimmäinen vuosi
juhla pidettiin Syyskuussa yhdistyksen huoneustossa, johon 
oli kutsuttu vieraana Työväenyhdistyksen johtokunta ja 
puheenjohtaja ja sihteeri kaikista ammattiosastoista sekä 
kunniavieraina neiti A. Gripenberg sekä kirjailija hra A. 
Wallén.

Meryn apurahasta on myös tänä vuonna saanut lahjoi
tuksia ja on nykyään siinä rahaa 130 Smkkaa.

Osaston kokouksissa on viime puolivuoden ajalla ikävä 
kyllä ollut vähän osanottajia ja jäsenluku on alentunut niin 
että nykyään niitä on vaan 34, viimejuonna oli jäsenluku 53.

Osaston toimikuntaan kuului Joulukuun 31 p. 1891 seu- 
raavat henkilöt:

Puheenjohtaja:
Ida Nordman, s. 1825/,52, v. 1890.
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Rahastonhoitaja: 
Fanny Lindstedt, s. 182%57, v. 1890.

Kirjuri:
Agnes Lindström, s. 1826/670, v. 1890.

Muut toimikunnan jäsenet: 
Hilda Liljeberg, s. 1822/u65, v. 1890.
Ida Lönnberg, s. 1814/459, v. 1890,
Lina Wiljakainen, s. 182%67, v. 1891.
Viktor Julius v. Wright, s. 185/656, v. 1890. 
Sofie Åström, s. 183/s57, v. 1890.

Osaston
Ahlfors, Alexandra.
Ahlfors, Meri.
Blomkvist, Maria.
Helenius, Hilma.
Jalo, Laura.
Jefimoff, Ljuha.
Jungell, Maria.
Kumpulainen. Sofia.
Liljeberg, Hilda.
Liljeberg Klara.
Lillbjörk, Lovisa.
Liljeroos, Aina.
Liljeström, Ida.

jäsenet:
Lindstedt, Fanny. 
Lindström, Agnes. 
Luukkonen, Josefina. 
Lönnberg, Ida. 
Mahlberg, Linda. 
Meriläinen, Gustafva 
Mutikainen, Lyyli. 
Mäkelä, Katharina. 
Nordman, Ida. 
Rosendahl, Hanna. 
Stjerlund, Mathilda. 
Wiljakainen, Lina. 
Åström, Sofia.

Tilintarkastajain kertomus.
Tarkastaessamme tilit olemme me huomanneet että om- 

pelijatarammattiosaston tila Joulukuun 31 p. 1891 oli seu
raava :

Tuloja:
Säästö vuodelta 1890 ....................................
Jäsenmaksuja...................................................
Seitsemästä osaston toimeenpanemasta ilta

masta .........................................................
Lahjoitus Maryn rahastoon ..........................

Summa

91: 68. 
„ 232: -

„ 643: 45. 
„ 10: -

977: 13.
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Menoja:

Jäsenmaksuja Työväenyhdistykselle . . . 
Työväenyhdistyksen rakennus- ja kirjastora-

Jnf 135: 50.

hastoon.................................................... n 168: 94.
Iltamiin.............................................................. n 493: 65.
Sauomalehti-ilmoituksia kokouksia varten n 60: 81.
Kirjoja, sanomalehtiä, paperia ja postikortteja 37: —
Aiotusta työväenkokouksesta.......................... 10: —
2 edustajarta keskuskomiteassa..................... j» 6: —
Vuosikertomuksen painattamisesta .... ?» 31: 50.
Kansanpankkiin Maryn rahastoon .... V 10: —
Säästöä v. 1892 .............................................. ?? 23: 73.

Summa Jmf 977: 13.

Osaston varat Joulukuun 31 p. 1891.

Maryn rahasto.......................................................Jmf 130: —
Rahaa kassassa......................................  „ 23: 73.

Summa Jnf 153: 73.

Me ehdotamme täyden tilinvapauden toimikunnalle ja 
rahastonhoitajalle kuluneelta vuodelta.

Helsingissä Helmikuun 14 p. 1892.

Softa Kumpulainen. Aina Liljeroos.

Helsingin Työväenyhdistyksen
Kivenhakkaajain ammattiosaston vuosikertomus 1891.

Muutamien ammatissa innokkaiden toimesta kutsuttiin kiven- 
hakkaajat yleiseen kokoukseen Työväenyhdistyksen huoneus- 
toon Tammikuun 18 p:nä keskustelemaan ammattiosaston pe
rustamisesta. Kokous, jossa oli lukuisasti osanottajia, kat
soi kivenhakkaajain ammatti-osaston olevan välttämättömän, 
ja tehtiinkin samalla ehdotus säännöiksi, jotka, puheenjoh
tajan ehdotuksesta annettiin sitä varten valitulle komitealle 
tarkastettaviksi ja muutettaviksi, missä sellaista tarvittaisiin. 
Komitea täytti tehtävänsä ensimmäisessä kokouksessa, jonka
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tähden voitiin jo 25 p:nä tammikuuta kuuluttaa uusi kokous, 
joka hyväksyi sille ehdoitetut säännöt.

Nämät säännöt saivat myöskin Työväenyhdistyksen vah
vistuksen kuukausikokouksessa Helmikuun 4 p:nä 1891 ja voi 
siis osasto Helmikuun 7 p:nä pitää ensimmäisen perustavan 
kokouksensa.

Jäseniksi johtokuntaan valittiin seuraavat henkilöt:

K. Ariin. Oskar Grönlund.
J. Forsman. H. Forss.
K. Stigell. G. F. Willandt.
J. Ketälä. J. Johansson.

Kun johtokunta kokoontui, valittiin puheenjohtajaksi 
herra K. Ariin, varapuheenjohtajaksi H. Forss, sihteeriksi K. 
Stigell ja rahaston hoitajaksi Oskar Grönlund.

Vaikka kivenhakkaajain ammatti-osastolla olemassa 
olonsa alusta oli ilo lukea jäseniensä joukkoon etevämpiä 
työnantajia ja vieläpä sai näiltä rahallistakin kannatusta, niin 
näytti kuitenkin pian että ammatti-osasto tulisi olemaan ly
hytikäinen asian harrastuksen puutteesta kivenhakkaajain 
puolelta. Sillä jo kuukausikokouksessa 12 p:nä huhtikuuta 
oli ainoastaan johtokunta saapuvilla ja erääsen kesän alku
puolella kuulutettuun kokoukseen saapui ainoastaan muutama 
henkilö. Tämä on sitä enemmän valitettavaa, kun kiven
hakkaajain ammatti-osastolla ei ollut, vastoin monta muuta 
ammatti-osastoa, voitettavana mitään nurjamielisyyttä työn
antajien puolelta, vaan päinvastoin voi se toivoa heidän myö
tävaikutustaan.

Tämä todistaa, että enemmistö työtätekevästä joukosta, 
joka on antautunut kivenhakkaajain ammattiin täällä — pää
kaupungissa — ei ole vielä päässyt niin pitkälle että se tun
tisi mitään hyötyä keskinäisestä yhdistymisestä, vaan he tar
vitsevat vielä aikaa, saadakseen esimerkkiä enemmän edis
tyneiltä veljiltään.

Sentähden päätettiin eräässä julkisesti ilmoitetussa ko
kouksessa 20 p:nä syyskuuta (johon ainoastaan johtokunta 
saapui), että ammatti-osasto lakkautettaisiin, mutta ettäjoh-
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tokunta vielä pysyisi ja tarvittaissa, eli kun se katsoi sopi
vaksi, kutsuisi kokouksen koolle.

Osastolla on ollut 5 vakinaista ja 6 johtokuntakokousta.
Karl Ariin. Henrik Forss.

Osaston tulot ja menot sinä aikana kun se on ollut 
vaikutuksessa ovat seuraavat:

Tuloja...................................................................Sfoyc 144: 45.
Menoja.......................................................................... . 126: 27.
Säästöä..............................................................18: 18.

Säästörahoja hoitaa työväenyhdistyksen rahaston hoi
taja, jotka rahat, siinä tapauksessa että ammatti-osasto lak
kautetaan, Iankeevat työväenyhdistyksen kirjaston hyväksi.

Henrik Forss.

Helsingin Työväenyhdistyksen
Muurariammattiosaston kertomus ensimmäiseltä vai

kutusvuodelta 1891.
Koska ensimmäinen muurariyhdistys alkoi olla lakkaa- 

maisillaan, päätti osa sen entisiä jäseniä sopivammaksi liit
tyä osastoksi Helsingin työväenyhdistykseen. Ja niin muo
dostetuinkin entisen muurari-yhdistyksen säännöistä muu
rari-ammatti-osaston säännöt, jotka tulivat vahvistetuiksi 19 
p. Huhtik. 1891. Osaston perustava kokous oli samana päi
vänä ja siinä valittiin osaston virkamiehet.

Osasto on ollut toiminnassa 8*/2 kuukautta.
Osaston johtajana on ollut 7-miehinen toimikunta, jo

hon ovat kuuluneet herrat: V. Lönnbohm puheenjohtaja, I 
Riiheläinen (varapuheenjohtaja), sekä toimikunnan muina jä
seninä herrat: O. Ahde, K. Pastell M. V. Vesa ja Johans
son sekä vara-jäseninä herrat A. Jokinen, F. S. Stenroos ja 
G. A. Valtonen.

Ensinmainittu kumminkin, herra V. Lönnbohm, pyysi 
eron toiminnastaan ja hänen tilalleen valittiin herra V. Pauk- 
kula. Ammattiosaston rahastoa on hoitanut herra A. Jo
hansson.
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Osastoon on vuoden kuluessa Sisäänkirjoitettu 112 jä
sentä, jotka kumminkaan eivät kaikki ole olleet pysyväisiä. 
Useat ovat maksaneet sisäänkirjoituksen ja sitten jättäneet 
sikseen koko yrityksen.

Kokouksia on pidetty yhteensä 14, joista 9 kuukaus- 
kokousta ja muut ylimääräisiä, joissa on keskusteltu 20 eri 
kysymyksestä jotka, paitsi yksi, ovat saaneet jäsenten kan
natuksen.

Kysymyksistä mainittakoon huomattavimmat: työpäi
vän lyhennys, työpalkan maksu joka viikon lauantaina, sekä 
työtodistuksien käytäntöön ottaminen, johon yhteyteen voipi 
mainita kysymyksen oppiajasta, vaikka tosin molemmat kes
kusteltiin eri kysymyksinä.

Sitä paitsi on ammattiosasto asettanut 8 eri komiteaa, 
joista 6 on suorittanut tehtävänsä, 2 vielä jatkaa toimin
taansa.

Yleisiä huveja on pidetty 3, joista yksi huvimatkana 
läheiseen Kuusisaareen.

Ei kauvan sitte pidettiin myös jäsenten keskuudessa 
perheiltama.

Aineellisissa varoissa olemme joltisestikin edistyneet. 
Niinkuin tilintarkastajain tili näyttää, on rahaston hoitajalla 
tälle vuodelle säästöä 113: 95 penniä. Siis nätti summa 
siihen katsoen kuin olemme vajaan vuoden työskennelleet.

Lahjoja on ammattiosasto saanut vastaanottaa herroilta 
P. Oksaselta ammattiosaston kantakirjan ja I. Riiheläiseltä 
jäsenleimasimen, joista ammattiosasto lausuu lahjoittajille su
limmat kiitokset.

Niinkuin vuosikertomuksesta nähdään, ei ole vielä am
mattiosasto paljon muutoksia aikaansaanut olojemme paran
tamisen suhteen. Siihen lienee syynä lyhyt toiminnassaolo 
aika, ja ehken ei olla vielä oikein perehtyneitä yhdessä toi
mimaan.

Sillä mikä yhdistys tahansa vaatii jäsentensä harjaan
tumista yhteisasiain toiminnassa.

Paljon on erimielisyyttä ulkopuolia ammattia synnyttänyt 
kysymys työpäivän lyhentämisestä IP/2 tuntiseksi, mutta
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jopa ovat muutamat siihen suostuneetkin. On myös palkan
maksu useammalla työmaalla kuluneena vuotena ollut joka 
viikon lauansaina.

Toivomme kaikki käyvän hyvin, kuin vaan työmiehen 
sitkeydellä toimimme olojemme edistämispuuhissa.

Muurariammattiosaston viime vuoden tili v. 1891. 
Tulot:

Ilmoitus-, jäsen- ja kuukausimaksuista . . 388: 50.
Huveista.............................................................. n 798: 75.

Summa 1187: 25.
Menot.

Työväenyhdistykselle 50 % ilmoitus-, jäsen-
ja kuukausimaksuista.......................... 194: 25.

Sanomalehti ilmoituksiin kokouksia varten . n 48: 61.
Taloustarpeihin y. m......................................... n 132: 33.
Huveihin, sanomalehti ilmoituksiin y. m. . . » 698: 11.
Rahaa kassassa .............................................. V 113: 95.

Summa 1187: 25:
Edellä olevat tilit olemme tarkastaneet ja hyväksyneet 

ja ehdotamme rahastonhoitajalle täydellisen tilinvapauden.
Helsingissa 30 p. Tammik. 1891.

Kustaa Helenius. Alfred Lilius,
Tilintarkastajat.

Muurariammatti-osaston virkailijat v. 1891. 

Toimikunta.

Puheenjohtaja:
Viktor Paukkula, raken. m. 1829/364.

Varapuheenjohtaja:
I. Riiheläinen, muurari, 182*/354.

V. t. sihteeri:
O. Savolainen, muurari, 18u/369.
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Muut jäsenet:
Oskari Ahde, raken. ra. 18l7/i265.
K. Pastell, muurari. I8V163.
M. W. Vesa, muurari,
A. Johansson, muurari 189/258.
V. v. Wright, tehtailija, T. y. edustaja. 187s56.

Tilientarkastajat:
K. Helenius, muurari, 1810/l67.
A. Lilius, muurari, 1814!/852.

Varajäsenet;
P. OksaneD, muurari, 184/859.
O. Hildén, muurari, 1822/764.

Rahastonhoitaja:
A. Johansson, muurari, 189/258.

Osaston jäsenet:
I. Riiheläinen. C. Lindholm.
Osk. Ahdé. F. J. Lindfors.
A. Johansson. V. Paukkula.
M. W. Wesa. K. W. Ståhlberg.
K. K. Silén. J. W. Wallenius.
G. A. Valtonen. F. Salonius.
A. A. Lilius. A. Kauppinen.
K. W. Malenius. E. Ekholm.
K. A. Pastell. V. Kiialainen.
K. W. Pohjolainen. J. W. Johansson.
E. Löfman. K. F. Lindberg.
G. Lindén. H. Hermansson.
F. Wiljander. N. Andersson.
0. Hildén. T. Helenius.
F. S. Stenroos. W. Nyyssänen vasta alk.
K. K. Helenius. K. Willman.
P. Oksanen. 0. Savolainen.
S. Hatanpää. K. K. Lång.
H. Adamsson. M. Wilén.
K. Lindgren. J. Minkkinen.
J' K. Walenius. E. Jseckell.
J. K. Jokinen. A. Torniainen.
W. Wirtanen. Aatu Kauppinen.
0. Laine. M. Mela.
G. Helenius.

Jäsenluku yhteensä 49. 
Helsingissä 29 p. Ilelmik.

Viktor Paukkula
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Ammattiyhdistysten keskuskomitea v. 1891. Komi
teaan on kuulunut seuraavat ammattiyhdistysten ja -osasto
jen edustajat:

Kirjanpainajain yhdistyksen: H. J. Forsström, O. Lind
stedt, J. A. Snell;

Kirjansitojain ammattiosaston: C. O. Nyholm;
Leipurien amm.-os.: J. Rosenberg, Th. v. Schrove;
Läkki-, pelti- ja vaskiseppäin yhd.: K. F. Lohman;
Maalarien amm.-yhd.: E. Gustafsson, F. M. Orrela;
Mekanillisen amm.-os.: K. E. Liljeroos, M. Tillander;
Muurarien amm.-yhd.: Wallenius;

Neulojatarten amm.-os.: Sofia Kumpulainen, Fanny Lind
stedt;

Puuseppäin amm.-yhd.: F. Ihalainen, M. Kyllönen;
Räätälien amm.-yhd.: K. Jokela, J. W. Salmi;
Suutarien amm.-yhd.: J. A. Ollila;
Uunintekijäin amm.-os.: I. W. Nummelin.

Vuosikokouksessa Tammik. 25 p. valittiin toimikun
taan: Fanny Lindstedt, J. A. Ollila, F. M. Orrela, T. v. 
Scbrove ja J. A. Snell. Nämät valitsivat Helmik. 9 p. kes
kuudestaan puheenjohtajaksi F. M. Orrelan, rahastonhoita
jaksi J. A. Ollilan ja kirjuriksi J. A. Snellin.

Kokouksia on vuoden kuluessa pidetty 10 määrä-ai
kaista ja 3 ylimääräistä. Käsiteltävinä ovat olleet seuraa
vat asiat:

Edelliseltä vuodelta jäänyt oppilaskysymys. Kaikki am
mattikunnat, paitsi mekanillinen, pitivät suotavana 1) että 
oppilaan ja isännän välillä tehtäisiin kirjallinen sitoumus 
(kontrahti) oppiajasta, siten estääkseen oppilaan muuttele
mista paikasta toiseen: 2) että isännät pitäisivät heistä huolta 
hankkimalla asuin- ja ruokapaikkoja, eikä sallisi heidän hä
vittää vähäistä palkkaansa turhuuteen. Ainoastaan meka
nillinen ammattiosasto piti oppilasten muuttelevaisuutta hy
vänä, väittäen että he siten paremmin oppivat ammattiansa.

Maaliskuun 2 p:n kokouksessa tehtiin seuraava kysy
mys: Mitenkä mahdollisesti voitaisiin estää työlakkoja? Kes
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kuskomitea lähetti kysymyksen kaikille ammattiyhdistyksille, 
lausuen puolestaan Iluhtik. 13 p. pidetyssä kokouksessaan 
seuraavasti:

Että kaikissa ammateissa valittaisiin työntekijäin ja työn
antajain puolelta komitea, joka ainakin kaksi kertaa vuo
dessa kokoontuisi keskustelemaan ammattia koskevista asi
oista, niitä parantaakseen. Jos katsotaan työlakkoa jossa
kin ammatissa välttämättömäksi, niin kaikki muut ammatti
yhdistykset lakkolaisia auttaisivat aineellisessa suhteessa.

Kaikki ammattikunnat eivät vielä ole päätöksestään ko
mitealle tietoa antaneet. Mutta ne jotka siitä ovat keskus
telleet, ovat yhtyneet komitean lausuntoon.

Tilastollisen komitean aktuarion T:ri A. Hjeltin ja Työv.- 
yhdistyksen asettaman komitean valmistamia blankettia ti
lastollisten tietojen hankkimista varten työväen olosuhteista 
Helsingissä jaettiin Maaliskuussa komitean välityksellä kaik
kien ammattilaisten keskuudessa.

Kesäk. 8 p. päätti Keskuskomitea ehdottaa toimeen
pantavaksi kunnianosotus niille valtiopäivämiehille, jotka vii
me valtiopäivillä tehokkaimmin puolustivat työväen etuja, 
nim. hroille — Clouberg, O. Stenroth ja V. v. Wright. Eh
dotuksen hyväksyivätkin kaikki yhdistykset ja valitsivat ku
kin edustajansa lähetystöön, jonka tuli mainituille hroille lau
sua työväen kiitollisuuden heidän esiintymisestään.

Samana päivänä nostettiin kysymys siitä, mitenkä voi
taisiin edistää ammattiyhdistysten perustamista maaseutukau- 
punkeihin. Asiata varten asetettiin kaksi-miehinen komitea, 
joka antoi seuraavan ehdotuksen:

Allekirjoittaneet, valitut Keskuskomitean 
viime kokouksessa tekemään kehoituskirjoitusta 
maamme ammattilaisille, saattavat nyt ehdottaa 
seuraavan.

«Koska työväki maamme eri ammateissa vähillä poik
keuksilla vielä uinailee monessa suhteessa välinpitämättö
mässä asemassa seuraamaan ajan rientoja ja tiheästi muo
dostuvia vaatimuksia, niin on Helsingin Ammattiyhdistysten
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Keskuskomitea pitänyt velvollisuutenaan huomauttaa ja ke- 
hoittaa asianomaisia ammattilaisia, etenkin maamme pienem
missä kaupungeissa, alottamaan toimintoja siihen suuntaan, 
josta lähtisi yhteistä hyötyä sekä työnottajille että työnan
tajille. Niillä paikkakunnilla, joissa varsinaisia työväenyh
distyksiä ei ole olemassa ja joissa harvalukuiset ammattilai
set eivät saata keskuudessaan perustaa omia varsinaisia yh
distyksiä, tulisi heidän muodostaa niin sanottuja ja väbävaativia 
klubeja, jotka eivät riipu osallisten paljoudesta, vaan joissa 
siitä huolimatta kuitenkin saatetaan keskustella ja tuumia 
ammattia koskevista asioista sekä samalla elähyttää veljellistä 
yhteishenkeä ja niinikään saman aatteen valtaamina ohjata 
asiain kulkua siihen suuntaan, josta ammattitaidollekin voi
tetaan tärkeitä parannuksia, joita kuluttava yleisö päivä päi
vältä enemmän ja enemmän vaatii. Keskuskomitea asettaa 
edellä mainitun johdosta tähän niille edistystä harrastaville 
ammattilaisille muutamia viittauksia, joiden nojalla pienem
mät yhdistykset ja klubit saattavat alkaa työskentelemään.

Viitaten nyt yllämainittuun, pyytää Keskuuskomitea jon
kun ammattilaisen seudullaan kutsumaan ammattiveljensä so
pivalla tavalla yhteiseen kokoukseen keskustelemaan ja tuu
mimaan yhdistyksen tai klubin tarpeellisuudesta paikkakun
nalla ja sen muodustuttua aluksi alkamaan toimintansa seu- 
raavan ohjelman mukaan:

l:ksi) N:n N:n (yhdistyksen, klubin) tarkoitus on yh
teisillä voimilla työskennellä henkisen, aineellisen ja yhteis
kunnallisen olomuodon kehittämiseksi;

2:ksi) Pitää vireillä edistyinisintoa ammattitaitoon ja 
hankkia sen kehittämiseksi soveliasta kirjallisuutta ynnä muita 
tärkeiksi havaittuja välikappaleita:

3:ksi) Pitää kirjeellistä yhteyttä muitten ammattilaisten 
järjestelmäin kanssa ja niinikään pysyttää jäseniä vieraantu
masta yleisistä ammattipyrinnöistä muilla seuduilla, sekä

4:ksi) Mahdollisimmasti vaikuttaa ammatti-yhdistysten 
perustamista ja sitten taas niiden liittymistä lähimpään taikka 
pääkaupungissa olevaan ammatti-yhdistykseen haara-osastona.

Helsingin Ammattiyhdistysten Keskuskomitea on myös-
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kin altis lähettämään pyynnöstä täkäläisillä yhdistyksillä voi
massa olevia sääntöjä, joiden nojalla sitten kukin paikka
kuntansa vaatimusten mukaan saattaa muodostaa omansa."

Helsinki, 6 p:nä Heinäk. 1891.

J. W. Nummelin. H. J. Forström.

Syysk. 7 p. pidetyssä kokouksessa tehtiin ehdotus ylei
sen koko maan työväkeä käsittävän sairaus- ja hautausapu- 
rahaston perustamisesta. Kokouksessaan Joulukuun 7 p:nä 
komitea periaatteessa hyväksyi hra H. J. Forströmin kirjal
lisesti esittämän ehdotuksen, mutta lykkäsi asian Työv.-yh
distyksen johtokuntaan.

Ehdotus on tehty siitä, että kaikissa työpaikoissa työ 
lauantaisin lopetettaisiin k:lo 6 illalla. Kysymys lähetettiin 
Käsityö- ja Tehdasyhdistykselle.

F. JK. Orrela. J. A. Snell.

Tili Keskuskomitean rahavaroista v. 1891.

Tuloja:

Säästö viime vuoden tilistä.................................... 15: 52.
19 Edustajalta a 3 mk..................................................57: —

Summa 72: 52.

Menoja:

Sanomalehti ilmoituksista.......................................... 24: 72.
Säästö vuodelle 1892 ............................................... 47: 80.

Summa 55^? 72: 52.

Ylläolevat tilit tarkastaneet ja hyväksyneet. Helsin
gissä 30 p. Tammikuuta 1892.

H. J. Forström. Jll. Kyllönen.
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Helsingin Työväenyhdistyksen
Suomenkielisen puhuja- ja keskusteluseuran vuosiker

tomus vuodelta 1891.
Sekä henkinen, että aineellinen vireys, joka seurassa 

edellisenä vuonna elpyi, on siinä kuluneenakin vuotena val
linnut Ne puuhat jotka viime vuonna alulle pantiin ovat jo 
tämän vuoden ajalla kehittyneet, vakaantuneet ja tuottaneet 
tuloksiakin. Mainittavin niistä lienee Kansallinen laulukunta, 
joka jo voinee täydellä oikeudella vaatia sijansa pääkaupun
gin laulukuntien joukossa. Sen sisäisestä elämästä ja toi
minnasta viittaamme laulukunnan toimikunnan erityisesti an
tamaan tässä jälempänä liitettyyn vuosikertomukseen. Muista 
entisistä toimista mainittakoon, että sanomalehti „Ääni“ on 
yhä edelleenkin ollut eleillä.

Kuluneen vuoden varsinainen toiminta-ohjelma on ollut 
melkein sama kuin ennenkin. Keskusteluja on erityisesti 
vilkastuttanut n. k. viikkoposti, joka on ollut siten järjes
tetty, että seuran jäsenet kukin vuorollaan, kaksi kerrallaan 
ovat olleet velvoitetut kertomaan edellisen viikon aikana 
yleistä huomiota herättäneet päivän tapahtumat, kukin oman 
makunsa ja valintansa mukaan. Keskusteluista, joita on kai
kista mahdollisista aineista pidetty, on ollut käytännöllisiä- 
kin seurauksia. Niinpä on erään sellaisen johdosta muuta
mat henkilöt ryhtyneet puuhaamaan varsinaisen työmiespan- 
kin aikaansaamista pääkaupunkiin. Toisen samallaisen joh
dosta valittiin vakinainen komitea keräilemään elämäkerral
lisia tietoja niistä henkilöistä jotka innokkaimmin ovat työ- 
väenasian eduksi toimineet, etenkin kotimaassamme. Vieläpä 
erään johdosta on tuloksena erityinen suomenkielinen nais- 
klubi, joka on aiottu haara-osastoksi seuralle. Lopullinen 
perustus odottaa kuitenkin vielä ratkaisuaan. — Vielä ol
koon mainittu, että yhdistykseen aiotun voimisteluklubinpuuha 
ou myöskin seurasta lähtenyt.

Se köyhyys, joka työväen yhdistyksen suomenkielisissä 
piireissä on vallinnut kaunolukijoista, on johtanut siihen, että 
seura, saatuaan siihen kykenevän opettajan näyttelijä Kaarle

5



66

Halmeen, on järjestänyt oppijakson lausunnossa. Lopullinen 
tieto sen tuloksista kuuluu seuraavaan vuoteen.

Seuran näkymätöntä työtä osoittamaan mainittakoon 
seuraavat numerot:

Varsinaisia kokouksia on pidetty 6 ja harjoituskokouk- 
sia 25, joissa keskimäärin on ollut noin 25—30 osan otta
jaa. Iltamia on toimeenpantu 4:jät ja 2 kävelyretkeä, sekä 
erittäin onnistunut huvimatka Kuusisaareen kesällä.

Jäseniä seuraan on vuoden ajalla kaikkiaan kuulu
nut 96.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: rakennusmestari W. K. 
V. Lönnbohm, puheenjohtajana, maalari F. M. Orrela, vara
puheenjohtajana, työnjohtaja Fridolf Numberg, kirjurina, turk
kuri Timoth. Kytö, rahastonhoitajana ja seppä Hj. Hammar. 
Vuoden kuluessa on toimikunnassa kuitenkin tapahtunut muu
toksia, niin että siihen nykyjään kuuluu puheenjohtajana hra 
F. M. Orrela, varapuheenjohtajana hra F. Numberg, kirju
rina kirjansitoja Wilho Wirta, rahastonhoitajana viivoittaja 
A. Järvenpää sekä hra Hj. Hammar. — Kokouksia on toi
mikunta pitänyt 16.

Koska seura on tarkoittanut saada iltamiinsa hyvän oh
jelman niin sen johdosta on toimikunnan apulaisiksi huvia 
toimeenpannessa valittu 8-henkinen huvitoimikunta, johon 
ovat kuuluneet neidet: Laula Jalo, Maria Schneider, Ida Se
ger ja hänen erottuaan Olga Hällfors sekä herrat: J. Björni, 
P. Ek, P. Huttunen, E. Isto ja A. N. Lahtinen.

Seuran rahavarat olivat vuoden lopussa niinkuin alla 
oleva ote tilikirjoista näyttää.

Toimikunnan puolesta:

F. M. Orrela.
Wilho Wirta.

Helsingin työväenyhdistyksen suomalaisen puhuja- ja 
keskusteluseuran rahastot 1891.
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Seuran rahasto.
Tulot:

Säästöä viime vuodelta..................... 51: 25.
Ilmoitus maksuja............................... . 33: —
Kuukausi „ ............................... . 89: 20.
Tuloja huveista y. m............................ ■ 97: 60. 219: 80.

Summa 271: 05.

Menot:
Käytetty kalustoon.......................... . 40: 95.
Ilmoituksiin kirjoihin y. m................... . 147: 15. 188: 10.
Säästöä seuraavalle vuodelle . . . 82: 95.

Summa Sfoyc 271: 05.

Kirjasto rahasto.
Tulot:

Säästöä viime vuodelta..................... 169: 30.
Velkaa................................................... 13: 90.

Summa 183: 20.

Menot:

Kirjasto-luettelon painattaminen . . 183: 20.
Summa Sfaf. 183: 20.

Kansallisen laulukunnan rahasto.
Tulot:

Säästöä viime vuodelta..................... 65: 67.
Iltamista, huveista y. m....................... 565: 67.

Summa 631: 34.

Menot:
Laulukunnan ylläpitämiseen . . . 612: 28.
Säästöä seuraavalle vuodelle . . . 19: 06.

Summa 55^ 631: 34.
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Kaikki rahastot yhteensä.
Säästöä:

Seuran rahastossa.................................... 82: 95.
Kansallisen laulukuunan rahastossa . . 19: 06. i02: 01.

Summa 102: 01.

Velkaa:
Kirjaston rahastossa............................... 13: 90. <
Rahaa kassassa .................................... 88: 11. io2: 01.

Summa 102: 01.
Helsingissä 31 Joulukuuta 1891.

A. Järvenpää.
Yllä olevat seuran tilit olemme tarkastaneet ja huomau- 

neet oikein hoidetuiksi ja ehdotamme toimikunnalle tilin va- 
paueen. Helsingissä 27 p. Helmikuuta 1892.

M. Ax. Pietari Ek. And. Tukiainen.

Suomalaisen puhujaseuran
Kansallisen laulukunnan vuosikertomus v. 1891 ensi- 

mäinen vaikutusvuosi.
Loppupuolella vuotta 1890 herätettiin kysymys, erään esi

telmän kautta Suomenkielisen puhuja- ja keskusteluseuran 
kokouksessa, laulukunnan perustamisesta. Kysymys sai seu
rassa vilkasta kannatusta ja kuin vielä ammattiyhdistykset 
ja — osastot sitoutuivat yritystä kannattamaan, niin uskalsi 
Suomenkielinen puhuja- ja keskusteluseura perustaa Kansalli
sen laulukunnan työväenyhdistyksen vahvistamain sääntöjen 
perusteella.

Alussa vuotta 1891 alkoi Kansallinen laulukunta toimin
tansa. Sen väliaikaisen toimikunnan kokouksessa, joka pi
dettiin 3 p:nä Toukok. s. v. valittiin varsinaisen toimikun
nan vuotuiset jäsenet: puheenjohtajaksi herra A. Lindgren, 
toimikuntaan rouva V. Salonen, neidet H. Liljeberg, I. Id
ström sekä lirat G. Salonen, J. Matilainen ja A. Markkanen,
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joille toimikunnassa jaettiin seuraavat tehtävät: varapuheen
johtajaksi rouva W. Salonen, taloudenhoitajaksi hra G. Sa
lonen ja sihteeriksi J. Matilainen. Neitien H. Liljebergin, 
I. Idströmin ja herrojen J. Matilaisen ja A. Markkasen teh
täviksi annettiin harjoituksissa käyvien laulukunnan jäsenten 
merkitseminen.

Laulukuntaa johti alussa vuotta musiikkitaiteilija hra I. 
Krohn, vaan kun hän paikkakunnalta matkusti pois, jätti hän 
toimensa urkujensoittaja hra K. Sjöblomille. Sittemmin 011 
laulukuntaa johtanut innolla neljän kuukauden ajan musiik
kitaiteilija hra O. Merikanto.

Niinkuin näkyy on laulukunnan johtajain muutokset ja 
osaksi muutkin hankaluudet saaneet aikaan viivytystä, ettei 
yleisö vielä ole kerinnyt yleisemmin tutustua laulukuntaan 
vaikka se onkin jo esiintynyt seuran, ammattiyhdistysten ja 
-osastojen iltamissa hyvällä menestyksellä, varsinkin nykyisen 
johtajan aikana, joka erinomaisella innolla edistää laulukun
nan menestystä, jonka johdosta laulukunta lausuu hra O. 
Merikannolle kiitoksensa.

Mitä sopuun ja järjestykseen laulukunnassa tulee, on 
se ollut erittäin hyvä. Laulajain keskinäistä tutustumista 
varten, on laulukunta pitänyt useampia perheiltamia joissa 
puheiden, esitelmäin, lausuntojen ynnä hupaisten ohjelmaan 
kuuluvien leikkien vaihdellessa on aikaa vietetty. Laulukun
nassa on tätä nykyä 71 jäsentä, joista

Sopranot: neidet Linda Mahlberg, Sofia Kumpulainen, 
Hilma Helenius, Augusta Otontytär Toivonen, Hilda Lilje- 
berg, Laura Jalo, Evelina Rukkila, Ida Henriksson, Alma 
Wilenius, Olga Hällfors, Klara Liljeberg, Olga Rutanen, Adéle 
Henriksson, Maria Schneider, Maria Hemmilä, Therése Girs, 
Sanny Nummelin, Hilda Saastamoinen, Maria Laanonen.

Altot: neidet Amanda Johansson, Anna Koponen, Aino 
Tourunen, rouva Wilma Salonen, neidit Ida Kandelin, Ida 
Idström, Konsta Helenius, Eva Lindström, Fanny Tynander, 
Aina Merikanto, Maria Niemelä, Mimmi Flinkhammar, Ma
tilda Helén, Ida Pupponen, Edla Forsström.

Tenorit: hrat E. Alenius, N. Liljeroos, J. Hedman, R.
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Heimonen, K, Hänninen, J. Matilainen, A. Lindgrén, U. Rau- 
tell, A. Tallgren, Y. Björkholm, T. Kylliäinen, J. Jopila, A. 
Laamanen, E. Björnholm ja Tuominen.

Bassot: hrat G. Salonen, H. Bergström, K. Ahlstedt, J. 
Nieminen, E. Isto, T. Streng, A. Kottu, H. Wehmas, G. Wir
tanen, A. Nyholm, J. Wirtanen, A. Uutinen, J. Björni, E. Pauls
son, P. Saari, P. Ek, A. Markkanen, L. Wikström, K. Leh
tinen, E. Aspegren, Oksanen, H. Streng.

Ensimmäinen Kansallisen laulukunnan taisteluvuosi elä
mänsä uralla sanoo nyt jäähyväiset, jättäen jälkeensä vaan 
muiston vuoden vaiheella kokoomista hedelmistänsä, joita se 
kansalaistensa keskuudessa on aikaan saanut. Kansalliselle 
laulukunnalle tämä vuosi ei ole erityistä suurempaa taide- 
muistoa jättänyt, vaan kumminkin jättää se suloisen muis
ton toiminnastansa niille henkilöille, jotka siinä väsymättä 
ovat työskennelleet.

Lopuksi lausuu toimikunta kiitoksensa laulukunnan jä
senille, jotka ahkerasti ja innokkaasti ovat harjoituksiin osaa 
ottaneet, ja samoin kaikille niille henkilöille, jotka yhdellä 
tai toisella tavalla ovat laulukunnalle apuansa antaneet.

Helsingissä Tammikuulla v. 1892.

Toimikunnan puolesta:

Aug. Lindgren.
Jon. Matilainen.

Helsingin Työväenyhdistyksen
Ruotsinkielisen puhuja-klubin vuosikertomus 1891.
Tosi kyllä, että klubin vaikutus vuoden alussa ei täyt

tänyt toiveita syystä, että sen jäseniltä puuttui harrastusta, 
mutta kuitenkin on klubi edistynyt melkoisesti senjälkeen 
kuin siinä heräsi innokkaampi harrastus ja kun useampia 
ymmärtäväisiä jäseniä yhtyi siihen. Toivottava onkin, että 
klubi jatkaisi vaikutustaan samaan suuntaan kuin tähänkin 
asti, nimittäin voimalla ja tarmolla pyrkiä päämääräänsä kohti.
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Klubilla on ollut kuluneena vuonna 21 varsinaista- ja 
7 johtoknnnan kokousta. Varsinaisissa kokouksissa on käsi
telty yleisiä pyrintöjä, joista tässä tärkeimmät mainittakoon: 
kysymys »käytännöllisistä ammattikouluista11; »miksi hyö
dyksi ovat yhdistykset."

„Ni“ sanan käyttämisestä.
»Minkälainen on nainen ja minkälainen hänen tulisi olla/
»Onko naisen tasa-arvoisuus miehen kanssa oikeutettu?"
»Kysymys maamme kaikkien työväenyhdistyksien yh

teisestä työväen kalenderista vuodelle 1892.
»Minkälaiset ovat miehet ja minkälaisia heidän tulisi 

olla?"
»Henkivakuutuksen hyödystä.“
«Eivätkö myöskin pilalehden kirjoittajat, kun he hyök

käävät asetuksien ja henkilöiden kimppuun, ole siveellisesti 
velvoitetut antamaan arvoa totuudelle suuntaamalla kritikin 
tosioloihin eikä mielikuvituksien mukaan y. m.?“

Sitä paitsi on pidetty luku- ja lausunto-harjoituksia ja 
ovat keskustelut usein olleet innokkaita jopa opettavaisiakin.

Ainoastaan yhden iltaman ja yhden kävelymatkan on 
klubi toimeenpannut kuluneella vuodella.

Kirjaston järjestämiseen ovat muutamat klubin jäsenet 
ottaneet tehoisaa osaa; nimittäin herrat Wanselin, Hamner 
ja erittäinkin C. O. Nyholm.

Koska klubin vaikutus sen mukaan kuin sillä voimia 
on, myöskin ulottuu kirjaston laajentamiseen, niin käyttä
köön klubi tilaisuutta lausuakseen kiitoksensa yllämainituille 
herroille siitä vaivasta ja ajan uhrauksesta, jota ovat käyt
täneet kirjojen numeroimisessa.

Todistuksena klubin virkeydestä mainittakoon, että se 
päätti toimittaa käsinkirjoitetun sanomalehden. Tämän eh
dotuksen teki neiti Hellman kokouksessa Marraskuun 15 
p:nä, mikä ehdoitus vilkkaan keskustelun jälkeen hyväksyt
tiin ja ryhdyttiin samassa toimituksen vaaliin. Tähän toi
mitukseen, jonka muodostaa neljä jäsentä, valittiin rouva 
Engström ja neiti Hellman sekä herrat Wanselin ja Forss. 
Kun lehden toimitus oli määrätty, valittiin rouva Engström
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päätoimittajaksi ja vastuun-alaiseksi toimittajaksi. Sanoma
lehden nimenä tulisi olemaan „Försöket“ ja on sen tarkoi
tuksena palstoillansa julkaista riitakirjoituksia ja kirjoitelmia, 
jotta sen kautta klubin jäsenillä olisi tilaisuus harjaantua 
ajatuksiensa pukemiseen kirjallisestikin.

Lahjana on klubi saanut vastaan ottaa sieväu kirjelau- 
kun neiti Hellmanilta „Försöketin“ säilyttämistä varten.

Edelliseltä vuodelta jälelle jäivät johtokuntaan herrat 
Wanselin, puheenjohtajana, C. O. Nyholm, A. Frelander ja
H. Forss. Johtokuntaan valittiin herra Grahn herra Lind
bladin sijaan, joka luopui toimestaan.

Syystä että herrat Grahn, Nyholm ja Frelander ovat 
eronneet klubista on johtokuntaan valittu rouvat Lindström 
ja Engström sekä herra Rosenberg; viimemainitun on johto
kunta valinnut varapuheenjohtajaksi, rouva Engströmin ra
haston hoitajaksi ja herra H. Forssin kirjuriksi.

G. Th. Wanselin. Henr. Forss.
Puheenj.

Klubin kassanhoidosta ovat tilintarkastajat antaneet seu- 
raavan lausunnon.

«Helsingin työväen yhdistyksen ruotsinkielisen puhuja- 
klubin tilintarkastuksessa vuodelta 1891 olemme havainneet 
seuraavaa:

Tuloja:

Säästö vuodelta 1890 .................................... 2: 65.
Jäsenmaksuja v. 1890 .................................... 1» 5: —
Sisäänkirjoitus- ja jäsenmaksuja..................... M 45: 50.
Yksityistä apua lainauskirjan hankkimiseen . ?> 17: —
Tulot yhdestä iltamasta.................................... 39: 25.

Summa S6nf. 109: 40.

Menoja:

Kustannettu lainauskirja-yhdistykseen . . . 34: 50.
Sanomalehti ilmoituksiin.................................... n 22: 05.
Soitto- ja pääsy-lipuista.................................... »» 14: 70.
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Kirjelaa tikosta..........................................................„ 4: —
Kahdesta näytelmä kappaleesta............................. „ 1: 10.
Säästö vuodelle 1892 ................................................ „ 32: 60.

Summa &nf 109: 40.
Helsinki Tammikuun 24 p. 1892.

T. Kytö. G. F. Willandt.

Helsingin Työväenyhdistyksen
Rakennusmestariklubin vuosikertomus ensimmäiseltä 

vaikutusvuodelta 1891.
Syyskuun 27 päivänä oli sanomalehdissä kehoitus ra- 

kentelijoille, miehissä saapumaan työväenyhdistyksen huo- 
neustoon, keskustelemaan rakennusmestariklubin perustami
sesta. Niinpä oli saapunutkin lukuisa määrä nuoria raken- 
nusmiehiä ottamaan osaa keskusteluun. Tähän tilaisuuteen 
oli jo laadittu ja työväenyhdistyksessä hyväksytty säännöt, 
jotka luettiin ja hyväksyttiin ilman pienintäkään muutosta. 
Samassa tilaisuudessa toimitettiin virkamiesten vaalit.

Tällä klubin vaikutusajalla on pidetty 4 vakinaista kuu- 
kauskokousta ja 4 toimikunnan kokousta. Keskusteltavana 
on ollut kaikkiaan 6 kysymystä, joista 2 on tullut päätök
seen, vaan 4 kysymystä on toistaiseksi jätetty pöydälle.

Joulukuun 30 päivänä pidetyssä kokouksessa keskus
teltiin kahdesta muurariammattiosastolta tulleesta kirjeestä. 
Ensimmäisessä kirjeessä pyydettiin klubin antamaan lau
suntonsa heidän laatimastaan työtodistuskaavasta työmiehiä 
varten. Klubi hyväksyi kaavan semmoisenaan, vaan useat oli
vat sitä mieltä, että tehtäisiin se lisäys, että ensimmäiselle 
sivulle painettaisiin selvyyden vuoksi täydellinen kaava.

Asia ratkaistiin sillä tavalla, että puheenjohtaja yhtyi 
sille puolelle, joka vastusti kaavan painattamista. Vasta- 
puolue antoi 3 vastalausetta.

Toisessa kirjeessään he pyysivät klubin mietintöä suoma
laisten teknillisten sanojen puutteellisuudesta työpaikoilla. 
Klubi katsoi kysymyksen, josta tulikin pitkä keskustelu,
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olevan erittäin vaikeata laatua. Kysymyksestä tultiin sii
hen päätökseen, että jokainen puolestaan ryhtyy muistiinpa
noinaan kaikellaisia suomalaisia sanoja ja niitä vointinsa 
mukaan koettaa saada käytäntöön.

Sitten kun on niin pitkälle päästy, että on saatu joku 
määrä sanoja kootuksi, kehoitetaan jokaista ammattiosastoa, 
jossa sama kysymys on nostettu asettamaan komiteoita, jotka 
sitten yhdessä voimin, jonkun etevän henkilön auttamana, 
laativat niistä sanaston.

Marraskuun 22 päivänä pidetyssä kokouksessa asetti 
klubi työväenyhdistyksen kehoituksesta 5-miehisen komitean 
ottamaan selkoa, kuinka paljolle työväelle Helsingin raken
nustöissä voipi löytyä työtä talvikautena v. 1892. Komitean 
tulos oli seuraava:

Varmoja töitä löytyy 892:lle hengelle ja epävarmoja 
töitä 367:lle hengelle, jotka jakautuvat seuraavasti:

Kirvesmiehet edustavat . . . . l/3 osaa. 
Rapparit, piisi- ja seinämuurarit . l/3 „
Kivimiehet ja apurit.....................% „

Kokouksessa Sunnuntaina 11 p:nä Lokakuuta keskus
teltiin toimikunnassa nostetuista 4 kysymyksestä, jotka jä
tettiin pöydälle. Kysymykset ovat seuraavat:

1) Minkälaisen pitäisi työväen ja työnjohtajan keski
näisen suhteen oikeastaan olla?

2) Minkälaiselle kannalle tulee työnjohtajan asettua 
työnantajan suhteen työmiehiä työhön ottaessaan ja työstä 
erottaessaan?

3) Mitä olisi työnjohtajan tehtävä nuorissa työmiehissä 
tavallista muuttelevaisuutta ehkäistäkseen?

4) Mitä olisi tehtävä nykyisten urakkajärjestelmäin pa
rantamiseksi?

Klubi on vaikutusaikanaan pitänyt yhden perheiltaman 
Keskiviikkona 2 p:nä Joulukuuta.

Tilintarkastajain kertomus.
Tiliä tarkastaessamme olemme havainneet klubin ra

haston tilan olevan seuraavan:
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Tuloja:
Jäsenmaksuista.........................................  36: 00.

Summa 36: 00.

Menoja:
Sanomalehti-ilmoituksiin y. m...........................................17: 30.
Rahoja kassassa.................................... 15: 70.

Summa 36: 00.

Tilin tarkastaneet ja oikeaksi havainneet:
Ulauri mela. Viktor Paukkuja. J. A. Ahlgren.

Rakennusmestariklubin virkamiehet 1891:

V. Lönnbohm, puheenjohtaja.
G. F. Willand, varapuheenjohtaja.
I. Aalto, rahastonhoitaja.
A. A. Sirén, sihteeri.
V. v. Wright, työväenyhdistyksen edusmies.

Klubin muut jäsenet:
V. Paukkula,
M. Mela,
J. A. Ahlgren,
K. Blomkvist. 
Aimo Eklund.
K. H. Laine.
A. V. Grönhag. 
Vilho Ronkainen. 
F. J. Lindfors.

tilintarkastajat.

Vuosikertomuksen vakuudeksi:

A. A. Sirén. 
sihteeri.
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Helsingin Työväenyhdistyksen
Lakki-, Pelti-ja Vaskiseppäyhdistyksen kertomus vuo

delta 1891. Sääntöjensä määräyksen mukaan antaa Johto
kunta täten lyhyen kertomuksen, viime vuoden toiminnasta. 
Yhdistys ei ole onnistunut saada suurempaa harrastusta py
rinnöilleen. Ammattilaiset ovat yhä pysyneet välinpitämät
töminä yhteisriennoille.

Huomattavin askel yhdistyksen vaikutuksesta on 11 tun
tisen työajan aikaan saaminen viime keväänä, kaikissa am
mattimme työpaikoissa.

Vuosikokouksessa Helmikuun 18 p. valittiin johtokun
taan herrat Lohman, Enbom ja Palmén (jonka sijaan 30 p. 
Kesäk. valittiin herra Ringbom) sekä Åkerlund (jonka sijaan 
25 p. Lokak. valittiin herra Järvinen). Varajäseniksi valit
tiin Lundqvist ja Lindroos. Ennestään oli johtokunnassa her
rat Sohlberg, Löfgren, Janhunen ja Holmberg. Tilintarkas
tajiksi valittiin herrat Strand ja K. Fransson, heidän vara
miehikseen Smalén ja Lindeqvist.

Kuukauskokouksia on pidetty kerran kuussa, paitsi Hei
näkuulla. Kokouksiin kun on useimmin saapunut vähä jäse
niä niin ei ole voitu keskustella yleensä tärkeimmistä kysy
myksistä.

Johtokunnan kokouksessa Helmikuun 26 p. kieltäytyi 
herra Sohlberg kivuloisuuden ja ajan vähyyden tähden enään 
rupeemasta puheenjohtajaksi, mutta sittemmin yhdistyk
sen pyynnöstä suostui kuitenkin. Varapuh. valittiin herra 
Löfgren, rahastonhoitajaksi herra Janhunen ja kiijuriksi 
herra Lundqvist.

Yhdistyksen jäsenet: uusia on tullut 18 ja eronnut 14, 
vuoden lopussa kuului yhdistykseen 45 jäsentä.

Helsingissä Helmik. 16 p.

Johtokunnan puolesta:
V. W. Holmberg.

Lakki-, Pelti- ja Vaskiseppä yhdistyksen Tili vuodelta
1891.
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Tuloja. Memoja.

Per Jäännös vuodelta 1890 .... 128: 25.
„ Tuloja: jäsenmaksuja y. m. . . . 334: 65.
„ Työv. yhdistyksen raken. rahastoon

kerätty.................................... 46: 40.
509: 40.

An. Työv. yhdistykselle jäsenmaksuja . 197: 75.
„ Muita menoja............................... 114: 33.
„ Työv. yhdistyks. rakennusrahastoon 46: 50.

358: 58.
Jäännös tfinf 150: 82.

Siirretty Summat 509: 40. 509: 40.

Huvitoimikunnan tili v. 1891.
Tuloja. Memoja.

Per Jäännös vuodelta 1890 .... 117: 65.
., Tuloja huveista............................... 128: 22.

245: 90.
An. Menoja huvien toimitukseen . .

„ Työv. yhdist. rakennus ja kirjaston
rahastoihin............................... 189: 35.

Jäännös 56: 55.
Siirretty Summat 245: 90. 245: 90.

Tiliä vastaan meillä ei ole mitään muistuttamista. Eh
dotamme rahaston hoitajalle ja johtokunnalle tilin vapauden.

W. Strand. A. A. Smalén.
Tilin tarkastajat.

Helsingin Työväenyhdistyksen
Maalarien ammattiyhdistyksen kertomus toiminnasta 

vuotena 1891: Yhdistys on tänä neljäntenä vaikutus vuote
nansa pitänyt yleisiä kokouksia kerran kuukaudessa ja joh
tokunta on kokoontunut niin usein kun asiat ovat sitä vaa-
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tineet. Näissä kokouksissa on yhdistyksen taloudellisten ja 
ja yksityisten asiain ohessa keskusteltu myös muutamia ky
symyksiä, jotka koskevat työväen yleisiä asioita. Näistä mai
nittakoon tässä muutamia tärkeämpiä.

Kokouksessa Maaliskuun 19 p:nä oli keskusteltavana 
Helsingin käsityö- ja tehdas-yhdistyksen tekemä ehdotus, että 
ammateissa kisälleiksi pyrkivien työnäytteet valmistettaisiin 
ammattiyhdistysten valitsemani tarkastajain peräänkatsannou 
alaisena. Vastaukseksi annettiin että yhdistys pyydettäissä 
kyllä on valmis antamaan apuansa tarkastuksessa kun mai
nittuja näytteitä valmistetaan, mutta sillä ehdolla ettei sille 
mitään rahallisia kuluja sen kautta synny.

Yhdistystä edustamaan yleisessä työväen kokouksessa 
valittiin h:rat A. H. Järvi ja D. Sihvonen.

Kesäkuun 17 p:nä valittiin yhdistyksen puolesta pari 
jäsentä siihen komiteaan, jonka toimena on panna toimeen 
yhteinen kiitollisuuden osoitus niille henkilöille, jotka viime 
valtiopäivillä innokkaasti työväen asioita puolustivat.

Syyskuun 17 p:nä päätettiin antaa apua Kansalliselle 
laulukunnalle 100 markkaa vuosittain.

Samassa kokouksessa keskusteltiin ehdotetusta maalari- 
osakeyhtiön perustamisesta yhdistyksen jäsenten keskuudessa. 
Ehdotusta kannatettiin ja valittiin 3 miehinen komitea asiata 
valmistamaan ja hankkimaan tietoja samanlaisista yhtiöistä 
ulkomailla y. m.

Joulukuun 16 p:nä päätettiin suostua Kirvesmiesten 
apu- ja eläkerahaston osakkaitten ehdotukseen, että maini
tun rahaston nimeksi pantaisiin »Helsingin rakennustyöläis
ten apu- ja eläkerahasto."

Samassa kokouksessa ehdotettiin, että niille yhdistyk
sen jäsenille, jotka siihen ovat kuuluneet vähintäin viisi vuotta 
ja sillä ajalla säännöllisesti suorittaneet jäsen maksonsa, an
nettaisiin hautaus-apua. Ehdotusta kannatettiin ja valittiin 
komitea, joka selvittelee miten tämä hautaus-avun anto par
haiten järjestettäisiin.

Samassa ehdotettiin pantavaksi toimeen opintokursseja 
yhdistyksen jäsenille. Päätöstä ei tästä vielä tehty, vaan
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katsottiin tarpeelliseksi tiedustella, josko löytyisi tarpeellinen 
määrä osanottajia.

Komitea, joka oli valittiin ottamaan selkoa josko täkä
läiset maalarin oppilaat saavat tarpeellista kouluopetusta, oli 
saanut tietoja 20:stä tunnetuimmasta työpaikasta. Näissä on 
oppilaita yhteensä 52 ja niistä on ainoastaan 6 jotka eivät 
käy koulussa.

Yhdistystä on ammattiyhdistysten keskuskomiteassa vuo
den kuluessa edustanut h:rat E. Gustafsson ja F. M. Orrela.

Puheenjohtajana on ollut maalarimestari A. H. Järvi 
ja varapuheenjohtajana F. M. Orrela.

Johtokunnassa ovat olleet, vakinaisina jäseninä: J. W. 
Gestén, F. M. Orrela, A. Gustafsson, E. Gustafsson, D. Sih
vonen, G. A. Salonen, E. Isto ja F. Lindholm, varajäseninä: 
W. Heinänen, A. Lindgrén, J. Stordell ja J. Lahtinen.

Rahaston hoitajana F. M. Orrela.
Pöytäkirjurina J. W. Gestén ja E. Isto.
Kantomiehenä A. Gustafsson.
Tilintarkastajoina E. L. Wasenius ja F. Beckman.
Huvitoimikunnassa G. A. Salonen, F. Lindholm, U. 

Rautell, J. Stordell, A. Lindgren, E. Gustafsson, J. Löfman, 
J. Sahlberg, W. Bergström, K. Ahlstedt, V. Sihvonen ja F. 
Beckman.

Yhdistykseen on Sisäänkirjoitettu vuoden kuluella 18 
uutta jäsentä, ja eronnut samalla ajalla 27. Koko jäsenluku 
nykyään on 39, joista tvön-antajoita 4 ja työntekijöitä 35.

Helsingissä Helmikuun 27 p. 1891.

Toimeksi saanut 
J. W. Gestén.

Maalarien ammattiyhdistyksen tili v. 1891.

Tuloja:

Säästöä viime vuodelta............................................. 295: 31.
Ilmoitus- ja sisäänkirjoitus maksuja..................... 35: 50.
Kuukausi maksuja....................................................... 194: 50.
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Toimeenpannuista huveista.................................... 513: 43.
G. F. Stenvallilta saatu......................................... 15: —

Yhteensä ifmf. 1,053: 76.

Menoja:

Ilmoitus- ja sisäänkirjoitus maksuja työväen yh
distykselle ....................................................

Kuukausi maksuja samalle....................................
Sanomalehti ilmoituksiin.........................................
Edustajain puolesta keskuskomiteassa . . . . 
Maksettu velka hra C. H. Carlssonille . . .

„ korkoa „ „ . . .
Työväen yhdistykselle vuosikertomuksen päin. .

„ „ arpajaisiin.....................
Erhetys rahoja kantomiehelle ja rahastonhoita

jalle ...................................................................
Paperia, mustetta y. m.............................................
Rahaa kassassa .........................................................

Yhteensä ^y.’

28: 50. 
88: 50.

260: 79. 
6: —

521: 08. 
49: 52. 
29: 25. 
10: —

10: — 
3: —

47: 32. 
1,053: 76.

Tilit tarkastettu ja hyväksi katsottu.

Tarkastajat:
E'. L. Wasenius. K. F. Beckman.

Helsingin Työväenyhdistyksen.
Suutari-ammattiyhdistyksen vuosikertomus vuodelta 

1891. Viime vuoden ajalla on yhdistys pitänyt 10 kuukaus- 
ja 2 yleistä kokousta, johtokunta on kokoontunut sään
nöllisesti kerta kuukaudessa, kokouksien päätöksistä tär
keämpinä mainittakoon seuraavat:

1. Mitenkä työhuoneet ja terveyden hoidon nykyiset 
vaatimukset saataisiin yhteen sopiviksi? Esittäjä, liikkeen
harjoittaja Juho Wirtanen toi esiin niitä epäkohtia, jotka 
vaikeuttavat liikkeenharjoittajaa ajanmukaisempien työhuonei
den saannista, olletikin keskikaupungilla, jonka seurauksia
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sanoi puhuja olevan sen, että on pakosta teettää työnsä kau
pungilla asuvien sällien kodeissa, joten työntekijäin asunnot 
muuttuvat verstaiksi eli toisin sanoen työhuoneeksi. Tämän 
johdosta keskusteltua päädettiin lähettää Talonomistaja yh
distykselle kirjallinen kehoitus, että talonomistajat täsfedes 
taloja rakentaessaan pitäsivät enempi-silmällä käsityöläisten- 
kin etuja, laittamalla heille ajanmukaisempia työ- ynnä myy- 
mälähuoneita.

2. Helsingin Suutarien osakeyhtiö. Tämä kysymys on 
alkuun pantu ulkopuolella ammattiyhdistystä, niin pitkälle 
että säännäille oli haettu vahvistus, kun yhdistys otti sen 
huostaansa. Ei liene tarpeellista mainita, että on käytetty 
kaikkia mahdollisia keinoja asian eteen, ja sen tarkoituspe
rän selvittämiseksi, enempää kuin sitäkään, että on vaivoja 
säästämättä koetettu saada asianomaisia siihen osaa otta
maan. Tästä kaikesta huolimatta näyttää asia hitaasti edis
tyvän, päättäen siitä että tarvittavista kuudesta sadasta 25 
mark. suuruisesta osakkeesta on vasta kolmas osa kirjoitettu.

3. Mitenkä saataisiin ammatissamme tavaksi tullut 
sunnuntaityö poistetuksi? Tähän vastattiin siten, että jokaisen, 
joka tietoonsa saa, missä mainittua pyhätyötä harjoitetaan, 
velvollisuus on saattaa se ammattiyhdistyksen toimikun
nan tietoon, joka tiedon saatuaan kääntyy asianomaisen puo
leen pyynnöllä, että hän siitä lakkaisi. Vaan jos edellämai
nittu keino on katsottu tehottomaksi, niin ilmoitetaan asia 
järjestyksen pitäjälle.

4. Oppilaiten muuttelevaisuudesta. Katsottiin parhaaksi 
keinoksi oppilaan paikassaan pysyttämään, että häntä koh
dellaan hyvin ja maksetaan ansion mukaan, ja pidetään myös 
huolta oppilaan kehittymisestä ammatissaan.

5. Keskuskomitean läkettämä kysymys: Onko suota
vaa että työväen keskuudessa perustettaisiin panttilaitos? 
Katsoen siihen, että työkansa juuri etupäässä mainitunlaisia 
laitoksia tarvitsee ja yllä pitää, lausuttiin suotavaksi sen pe
rustaminen.

6. Äänestysoikeuden käyttämistä kaikissa kansalais
oikeuksien valvomistiloissa on katsottu laimeaksi, ja moni-

6
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kaan ei käsitä niitä velvollisuuksia, joita häneltä kansalai
sena ja yhteiskunnan jäsenenä vaaditaan. Kaikilla sopivilla 
keinoilla päätettiin mieliin terottaa tätä kaikille yhtä tär
keätä asiaa; niinpä on uudistettu sama useammassa ko
kouksessa.

7. Neulojatarten ammattiosastolta tulleen esityksen 
johdosta päätettiin myöntää 10 prosenttia huveista tulevasta 
voitosta Työväenyhdistyksen kirjastolle.

Yhdistys on myös tilannut Wienissä ilmestyvän suuta
rien ammattilehden, joka on jäsenten käydettävänä Työväen
yhdistyksen käsikirjastossa.

Yhdistyksen johtokuntaan ovat viime vuoden ajalla kuu
luneet seuraavat henkilöt: Edelliseltä vuodelta jääneet J. 
Wirtanen, I. Forsblom, G. Gref, A. Laamanen ja Alenius. 
Vuosikokouksessa Huhtik. 13 p:nä valittiin johtokuntaan J. 
A. Ollila, A. Moilanen, M. Suhonen, Wehmas, A. W. Mark
kanen ja varajäseniksi Honkaniemi ja Patkonen.

Toimikunnan perustavassa kokouksessa Huhtik. 26 p:nä 
ilmoitti edellisien vuosien puheenjohtaja suutarimestari J. 

Wirtanen olevansa estetty vastaan ottamasta minkäänlaista 
virkailijan tointa, joten toimitetussa vaalissa tuli puheenjoh
tajaksi valittua I. Forsblom, varapuheenjohtajaksi A. W. Mark
kanen, rahastonhoitajaksi J. A. Ollila ja kirjuriksi E. Ale
nius. Sittemmin ovat kumminkin toimikunnasta vuoden ku
luessa eronneet Wirtanen, Moilanen, Laamanen, ja Alenius, 
joten kirjurintoimi on joutunut avonaiseksi ja on sitä hoita
nut väliaikaisesti allekirjoitettu.

Edusmiehenä ammattiyhdistysten keskuskomiteassa on 
edelleenkin ollut suutarinliikkeen harjottaja J. A. Ollila.

Suutari-ammattiyhdistyksen virkailijat v. 1891. Johto
kunta :

Puheenjohtaja:
I. Forsblom, suutarimestari, s. 1846.

Sihteeri:
A. W. Markkanen, suutarinsälli, s. 1864.
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Rahastonhoitaja:
J. A. Ollila, suutarimestari, s. 1858.

Ylöskantaja:
M. Suhonen, suutarinsälli, s. 1860.

Jaakko Säll, s. 1844. 
K. Borg, 1854.
G. Gref, 1858.

Muut jäsenet:
J. Salmi, s. 1860.
H. Wehmas, 1865.
J. Honkaniemi, 1856.

Yhdistyksen jäsenet:

J. Salmi.
I. Forsblom.
G. Gref.
A. Laamanen.
J. Wirtanen.
J. Honkaniemi.
K. E. Borg.
G. E. Wirtanen.
J. Säll.
E. Alenius.
J. A. Ollila.
W. Weckman.
A. W. Markkanen. 
O. Karjalainen.

K. Rautio.
A. Moilanen.
T. Lahti.
H. Wehmas.
J. Westergren.
M. Suhonen.
J. W. Salminen.
J. J. Wilen.
N. Mäntynen.
K. Kakriainen.
K. Walkonen.
P. Juvonen.
K. Komi.
Yhteensä 27 jäsentä.

Yllämainituista on 12 työnantajaa ja 15 työntekijää.

Yhdistyksen varat joulukuun 31 p:nä 1891.

Säästöä edelliseltä vuodelta..........................-fmf 313: 36.
Tuloja vuoden kuluessa ............................... „ 342: 23.

Tuloja yhteensä Summa 655: 59.

Menoja . ......................................................... „ 413: 44.
Jäännös ensi vuodelle 242: 15.

Yhdistyksen puolesta:
A. W. Markkanen.
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Hels ingin Työväenyhdistyksen
Puuseppien ammattiyhdistyksen vuosikertomus vuo

delta 1891. Kolmas vaikutus vuosi.
Puuseppien ammattiyhdistys on viime kalenterivuoden 

kuluessa pitänyt 12 kuukausikokousta, joista yksi on ylimää
räinen. Elokuussa vietti yhdistys kesäloman. Sitäpaitsi on 
toimikunta kokoontunut 21 kertaa, joista varsinaisia kokouk
sia 15 ja ylimääräisiä 6.

Näissä kokouksissa on paitsi yhdistyksen taloudellisia 
ja yksityisiä asioita käsitelty myöskin muutamia kysymyksiä, 
jotka koskevat työväen yleisiä pyrintöjä. Kokousten pää
töksistä mainittakoon tässä joitakuita:

Kokouksessa 17 p. Joulukuuta 1890 hyväksyttiin pää
tös uusia jäseniä ottaissa, että suorittavat pohjarahaksi 2 
m. 50 p. sisään kirjoittaissa ja kuukausimaksun saman kuin 
ennenkin.

Kokouksessa 18 p. Tammikuuta 1891 tarkastettiin hu- 
vitoimikunnan säännöt pienellä lisäyksellä 7 §:ään, joka puol
taa, että huvitoimikunnan jäsen saapi tuoda mukanaan nais
henkilön huviin puolella maksulla.

Samassa kokouksessa pyysi herra Modig (yhdistyksen 
jäsen) puoltolausetta yhdistykseltä matkarahan saantia var
ten ulkomaille, johon yhdistys suostui. Puoltolauseen laati
vat herrat Haapanen ja Lönnroth.

Samassa kokouksessa nostettiin kysymys yhteisen työ
pajan saannista puusepille, joka katsottiin suotavaksi. Asiaa 
pidetään virellä sen toteuttamiseen.

Kokouksessa 15 p. Helmikuuta päätettiin kansallislau- 
lukunnan pyynnöstä antaa mainitulle laulukunnalle 50 mk.

Samassa kokouksessa päätettiin lähettää Tampereen 
puuseppäyhdistyksen pyynnöstä saada meidän säännöt ja liit
tyä Helsingin puuseppien yhdistykseen haara-osastona, sään
nöt heille, mutta jälkimäistä emme sääntöjen nojalla saa
neet tehdä.

Kokouksessa 15 p. Maaliskuuta hyväksyi yhdistys herra 
Sohlbergin ehdotuksen kisällinäytteiden tekemisestä, josta
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päätös lähetettiin keskuskomitean kautta Käsityö- ja tehdas- 
yhdistykselle.

Kokouksessa 19 p. Huhtikuuta valittiin 7 miehinen ko
mitea, joka tulee muistiin panemaan tapaturmia ja niiden 
seurauksia ammatissamme.

Kokouksessa 18 p. Toukokuuta pyynnöstä päätti yh
distys ruveta Turun puuseppäammatti-yhdistyksen kanssa 
kirjevaihtoon.

Kokouksessa 26 p. Kesäkuuta valittiin allekirjoittanut 
pöytäkirjuriksi herra Modigin sijaan, joka otti eron toimes
taan opintomatkaa varten ulkomaille.

Samassa kokouksessa nostettiin 2 kysymystä: l:nen 
perustaa panttilaitos, 2:nen työväen rakennus-asia, joissa työ
miehet itse olisivat osakkaina.

Kokouksessa 30 p. Heinäkuuta päätti yhdistys korvata 
10 markalla kulunkia Työväenyhdistykselle Yleisen työväen 
kokouksen aikaan saamisesta Helsinkiin, jota ei kuitenkaan 
pidetty.

Kokouksessa 20 p. Syyskuuta päätettiin kehoittaa työn
antajia ja johtajia liittymään yhdistykseen, jota tarkoitusta 
varten painettiin kutsumakirjeitä, joita sääntöjen mukana lä
hetettiin.

Samassa kokouksessa valittiin herra Neittamon sijaan 
toimikuntaan herra Björni, herra Neittamon sijaan huvitoi- 
mikuntaan herra Uutinen.

Kokouksessa 18 p. Lokakuuta päätettiin Kansallislau- 
lukunnan pyynnöstä antaa mainitulle laulukunnalle 60 mark
kaa vuodeksi 1892.

Samassa kokouksessa valittiin herra Ihalainen siihen 
komiteaan, joka tulee laatimaan kiitollisuuden osoituksia niille 
valtiopäivämiehille, jotka puolustivat työväen pyrintöjä viime 
valtiopäivillä.

Marraskuun 7 p. vietti yhdistys vuosijuhlansa työväen
yhdistyksen huoneistossa lukuisille läsnä-olijoille ja hauskalla 
ohjelmalla.

Kokouksessa 20 p. Joulukuuta valittiin herra Björni 
siihen komiteaan, joka tulee ansainaan lausunnon teollisuus-
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hallituksen kiertokirjeen johdosta ammattiyhdistyksien muo
dostamisesta.

Samassa kokouksessa valittiin 5 miehinen komitea hank
kimaan suomalaisia nimiä puusepän työkaluille.

Samassa kokouksessa valittiin keskuskomiteaan eron
neiden herrojen Ihalaisen ja Kyllösen sijaan herrat Tolonen 
ja Mäntynen.

Kokouksessa 17 p. Tammikuuta valittiin herra Ihalai
nen varapuheenjohtajaksi herra Baskin sijaan.

Samassa kokouksessa valittiin allekirjoittanut teknilli
seen opetusvälikappale komiteaan edustajaksi.

Puuseppien ammattiyhdistyksen tili v. 1891.

Tuloja:

Säästöä vuodelta 1890 ............................... 411: 10.
Jäsenmaksuja....................................................„ 315: —
Huveista.........................................................„ 140: 5.
Vekselit lunastettu ja korko . . . •. ■ „ 306: -

Summa 1,172: 15.

Menoja:

Sanomalehti ilmoituksiin.........................260: 15.
Lainattu rahaa............................................... ...... 350: 15.
Kansallislaulukunnalle annettu...........................„ 50: —
Jäsenmaksuja työväenyhdistykseen ... „ 186: 50.
Keskuskomitealle.......................................... ....... 12: —
Yhdistyksen kalustoon ..................................... „ 75: —
Sekalaisia menoja................................................„ 58: 95.
Rahaa kassassa............................... . . . „ 179: 55.

Summa %m{. 1,172: 15.

Varoja:

Rahaa kassassa...................................................5^? 179: 55.
Kaluston ja kirjaston arvo ................................ „ 160: -

Summa 55^ 339: 55.
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Koska olemme havainneet ylläolevat tilit kaikin puolin 
oikeiksi, niin ehdoltamme toimikunnalle sekä rahastonhoita
jalle täydellisen tilinpäästön. Helsingissä 15 p. Helmikuuta 
1892.

J. Kannelin. Wilhelm Koskinen.

Yhdistyksen virkailijat:
Puheenjohtaja:

M. Haapanen.

Varapuheenjohtaja:
Bask nykyään Ihalainen.

Toimikunta:
A. Aro, J. Björni. A. Z. Eklund, M. Kyllönen, J. E. Lönn- 
roht. P. Mäntynen, K. E. Modig, J. F. Neittaino, F. F. Täh
tinen.

Varajäsenet:
N. Heinänen, I. E. Juselius, S. Rissanen je J. Salmi. 

Sihteeri:
K. E. Modig, A. Z. Eklund.

Rahastonhoitaja:
J. F. Neittaino, M. Kyllönen.

Kantomies:
J. E. Lönnroht.

Huvitoimikunta:
N. Heinänen, I. E. Juselius, P. Mäntynen, J. F. Neittaino, 
A. Uutinen, J. Wirta ja varajäsenet A. Karjalainen, F. F. 
Tähtinen.

Tilintarkastajat:
t W. Grönfors, J. Kannelin ja varajäsenet H. Tolonen, W. 
Koskinen-

Yhdistyksen muita jäseniä 62.
Helsingissä Helmikuulla 1892.

Toimeksi saanut:
A. Z. Eklund.

Pöytäkiijuri.
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Helsingin Työväenyhdistyksen
Tapiseeraajain ja Satulamaakariyhdistyksen vuosiker

tomus. Yhdistys alkoi uudelleen vaikutuksensa Huhtikuussa 
1891 sekä liittyi samalla osastoksi Työväenyhdistykseen. Yh
distys on pitänyt 7 joktokunnan kokousta sekä 5 kuukaus- 
kokousta. Näissä kokouksissa ei ole voitu keskustella mis
tään ammattiin kuuluvista asioista, syystä että kokouksiin 
on aina saapunut hyvin vähän osanottajia.

Tuloja on yhdistyksellä ollut..........................55^? 123: —
Menoja „ „..........................„ 140: 85.

Osakasluku oli vuoden alussa 18 ja vuoden lopulla 13.

Helsingissä Maaliskuussa 1892.
A. Lönnroos.



89

Jälkikatsaus. Viime vuosikertomuksessa mainittu yri
tys perustaa täällä toinen yhdistys ruotsia puhuvia työmie
hiä varten on, vaikka sen perustamisen vaaroista ja hanka
luuksista julkisesti huomautettiinkin, yhä jatkanut toimin
taansa, ja on siitä niiden kiihoitusten vuoksi, jotka työväen
liikkeen puolueettomasti tuomitseva historia kerran näyttää 
oikeassa valossaan, ollut seurauksena, että työväenyhdistys 
on menettänyt laulukuntansa ja eräs raha-apu on jäänyt 
saamatta, sekä myöskin että vääriä luuloja työväenyhdistyk
sen kannasta on levitetty henkilöille, jotka eivät tarkemmin 
ole tunteneet asiaa.

Kun työväenyhdistys kumminkin aina on antanut ruot
sin ja suomen kielelle ihan saman arvon ja kun työnteki
jäin jakamishanke on ilmeisessä ristiriidassa sen kaikkialla 
oikeaksi tunnustetun väitteen kanssa, että yksimielisyys an
taa voimaa, niin eivät työntekijät ja heidän todelliset ystä
vänsä, jotka asiaa likemmin ovat ajatelleet, voine muuta 
kuin valittaa ja mitä jyrkimmästi paheksua ruotsia ja suo
mea puhuvien työntekijäin toisistaan eroittamispyrintöjä, jo
ten heidän vähäiset voimansa hajoitetaan, niin etteivät voi 
aikaansaada mitään suurta, ja heidät tehdään vieraiksi toi
silleen. Jos nämä tuumat onnistuisivat ja eripuraisuuden 
siemen todellakin pääsisi juurtumaan, niin voi, lukuunotta
matta sitä henkisten ja aineellisten voimain häviötä, joka 
siitä täytyisi olla seurauksena, siitä syntyä oloja, joiden al
kuunpanijoille, kuulukoot mihin kansallisuuteen hyvänsä, lan
keaa raskas edesvastaus, varsinkin kun ovat kohottaneet 
eripuraisuuden soihdun aikana, jolloin kaikkein yhteiskunta- 
kerrosten yksimielisyys meillä olisi enemmän tarpeen kuin 
milloinkaan ennen.

Voinee tosin näyttää, että jakamisyrityksestä on aina
kin ollut se hyöty, että henkilöt, jotka eivät ennen näyttä
neet mitään halua ryhtyä työväenpyrintöihin, nyt sen jäi-
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keen kuin heidän etevimpiensä joukossa on syntynyt liitto
kunta, joka julisti yksikielisyyden, innolla ovat antautuneet 
näihin pyrintöihin, mutta tämän yhtäkkiä leimahtaneen in
non merkitys ei voi korvata työväenluokan hajaantumisesta 
johtuvia hankaluuksia, jonka tähden työväen, jos se ymmär
tää omaa parastaan, tulee välttää tätä hajaantumista niin 
kuin pahaa, josta ainoastaan työväen ja yleensä kansanval
taisen liikkeen vastustajille voi olla hyötyä.

Tähän asti saadut kokemukset alkavatkin jo valaista 
asiaa. Katsomatta tuloksiin, jotka olisi voitu saada parem
min ilman sellaisen yhdistyksen perustamista, joka edustaa 
työntekijäin eroittamisaatetta, eivät sellaiset toimenpiteet 
kuin suuren näyttelyn ehdottaminen, jota ei voitu toteuttaa 
ja komiteain asettaminen työväen asunto- ja ammattikoulu- 
kysymysten selvittämistä varten, jotka muut yhdistykset aika- 
semmin ovat ottaneet tutkittaviksi, ja parhaillaan käsittelevät, 
ole omiaan oikeuttamaan työväen jakamispyrinnöitä.

Tyytyväisyydellä voi johtokunta sentähden vakuuttaa, 
etteivät hajoittamisyritykset vielä ole näyttäneet mitään mai
nittavaa vaikutusta ruumiillisen työn tekijöihin, sillä työ
väenyhdistys on edelleenkin pysynyt heidän suosiossansa.

Tämän myötätuntoisuuden ohessa on sekin suuressa 
määrin vahvistanut työväenyhdistyksen pyrintöjä, että suuri 
joukko eteviä kansalaisia eri puolueista edelleenkin on an
tanut työväenyhdistykselle siveellistä ja aineellista apuaan.

Tärkeimmät pyrinnöt, joiden hyväksi yhdistys on ku
luneen vuoden ajalla koettanut toimia, ovat aiottu yleinen 
työväenkokous, työväenopetuksen laajentaminen, ammattiyh
distysten perustamisen edistäminen ja tutkiminen, kuinka 
laajalle uhkaava työnpuute ulottuu. Näitä kysymyksiä on 
kumminkin kertomuksessa tarkemmin käsitelty, jonka vuoksi 
niistä tässä vaan mainitaan.

Niinkuin edellisenä on viimeksi kuluneenakin vuonna 
vilkas toimeliaisuus vallinnut työväenyhdistyksessä ja ennen 
tuntunut henkisten ja aineellisten voimain puute näyttää tu
levan sitä tuntuvammaksi kuta useammat ne alat ovat, joi
hin työväenyhdistyksen vaikutus ulottuu.



91

Työväen sivistyksen kohottamisharrastukset ja n. s. 
sivistyneiden luokkain taivuttaminen toimimaan ruumiillista 
työtä tekevien hyväksi sekä saada työväki vakuutetuksi siitä, 
miten välttämätöntä heidän yleinen yksimielinen liittymisensä 
työhön oman asiansa hyväksi on, osoittautuvat yhä enem
män mitä tärkeimmiksi sekä työväelle että koko maallemme. 
Yhdistäkööt sentähden nämät harrastukset niin monta ylevä- 
mielistä eri puolueihin kuuluvaa miestä ja naista kuin mah
dollista.
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Tilientarkastajain kertomus.

Helsingin Työväenyhdistyksen 1891 vuoden tilejä tar
kastamaan valituista tilintarkastajista on insinööri J. Fogde 
ennen tarkastuksen alkamista kuollut. Hänen sijassaan on 
allekirjoittanut Widemark varatarkastajana ottanut osaa tar
kastamiseen. Sen lopetettua saamme nyt, liittäen tähän 
katsauksen tilinpäätöksestä todistaa kirjat oikein pidetyiksi 
ja yhtäpitäviksi kuittien kanssa, jonka tähden ehdotamme 
vastuunvapautta vuodelta 1891.

Juhlatoimikunnan meille niinikään tarkastettaviksi an
netuista tileistä saamme huomauttaa, että muuan työväen
yhdistyksen yleisiin laskuihin saamisena juhlatoimikunnalta 
merkitty summa 119: 53, sanomalehti-ilmoituksista, ei 
löydy juhlatoimikunnan yksityislaskuissa. Samalla saamme 
vaatia, että juhlatoimikunnan entisillä rahastonhoitajilla ole
vat suorittamattomat varat, yhteensä ttrgp 160: 50 viipy
mättä takaisin haetaan.

Helsingissä 21 p. maaliskuuta 1892.
Teodor Holmberg. Ernst Staudinger.

J. F. Widemark.

Katsaus Helsingin Työväenyhdistyksen tilinpäätökseen 1891.

Säästöä vuodelta 1890 .......................... 9.301: 12
Tuloja vuonna 1891.

Maksuja y. m.
Sisäänkirjoitusmaksuja ....
Kuukausmaksuja................................
Ilmoitusmaksuja............................... „
Ravintolan vuokraa.....................„
Hyyryjä.............................................. .

492:
2,976:

173:
700:

1,063:

75
50

33 5,405: 58
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Apuja:
Keis. Senaatilta tilaston tekemistä 

varten työväen oloista . . . „ 1,350: —
Helsingin vähittäinmyynti-osakeyh- 

tiöltä, alkeisoppijaksoja varten „ 2,000: —
Keis. Senaatin Kauppa- ja Teolli- 

suustoimikunnalta........................... 300: —
Ammattiyhdistyksiltä, klupeilta ja 

työv. yhd. muilla seuduilla . . „ 3,086: 69 6,736: 69

Kaikellaisia:
Puhdas tulo arpajaisista 15 Helmik. „ 1,347: 90 
Korkoja......................................... ...... 116: 95 1,464: 85

<5^ 22,908: 24

Hienoja vuonna 1891.
Kirjastosta.................................... 759: 60
Lukusalista.................................... 457: 88
Alkeisoppijaksoista.....................
Tilaston tekemisestä työväen olo-

2,163: 62

suhteista.................................... J, 514: 10
Työväen kokouksesta..................... ,J 95: 80
Vuokraa ......................................... n 3,800: —
Kaikellaisia menoja..................... n 8,198: 75: 10,989: 75
Säästöä vuodelle 1892 .... n 11,918: 49

SCmf 22,908: 24

Yhdistyksen varat 31 p- joulukuuta 1891
olivat:

Kalusto, kirjoihin arvosteltu.......................... ifmfi 2,547: —
Kirjasto, „ „ ..................... 4,000: —
Obligationeja................................................... 1? 1,200: —
Rahaa kassassa.............................................. n 3,551: 96
Saamisia Juhlatoimikunnalta.......................... }» 619: 53

ttnf 11,918. 49
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jaettuina allamainittuihin rahastoihin:
Yleinen rahasto.............................................. 5,356: 63
Luento „................................................... >5 1,538: 02
Koululasten maalle lähettämis-rahasto . . 155: 17
J. Th. Lagerbohmin rahasto köyhien koululas-

ten vaatettamista varten.......................... 5» 75: 79
Alkeisoppijaksojen rahasto............................... 947: 53
Rakennusrahasto.............................................. >) 2,395: 95
Rahasto kertomuksen laatimista varten työ-

väen-asiain käsittelystä valtiopäivillä . . n 49: 30
Rahasto työväen-oloja koskevan tilaston ke-

räämistä varten.............................................. >> 835: 90
Rahasto työväen kokousta varten . . . . *» 564: 20

Jmf. 11,918: 49

Lähetetään Juhlatoimikunnalle selityksen antamista var
ten, mikäli ne koskevat toimikuntaa.

Helsingissä 22 p. Maaliskuuta 1892.
F. v. Wright.

Juhlatoimikunta saa täten antaa selityksen herrojen 
tilintarkastajain toimikuntaa vastaan tekemistä muistutuk
sista.

Ne yhdistyksen maksamat laskut 'Jmf li9: 50 eivät 
ole olleet nykyiselle juhlatoimikunnalle tunnettuja, koska en
tiset rahastonhoitajat eivät ole niitä kirjoihinsa merkinneet. 
Sitä paitsi ei näihin löydy kassassa rahaa, jonka tilistäkin 
voi nähdä.



Helsingin Työväenyhdistyksen virkailijat v. 1991.
(* merkitsee syntynyt, v. valittu).

Johtokunta:
(v. ensi kerran 1884.)

Puheenjohtaja:
Viktor Julius von Wright, tehtailija, * 185/s56, v. 84, 85, 86, 

87, 88, 89, 90, 91.

Varapuheenjohtaja:
Richard Hindström, insinööri, * 1823/349, v. 90, joht. jäs. 84,

86, 88, 90.
Muut jäsenet:

Willehad Ekman, konttoristi, * 1818/262, v. 90.
Aleksander Järvenpää, viivoittaja, * 182/556, v. 90, 91. 
Viktor Lönnbohm, rakennusmestari, * 1815/964, v. 90, 91. 
Jaakko Pehkonen, kirjap.-taituri, * 1826/1260, v. 86, 90.
Viktor Pettersson, faktori, * 1817/349, v. 84, 86, 88, 90.
Karl Schwenzon, kirjanpitäjä, * 1828/!60, v. 88, 90.
Gustaf Wilhelm Sohlberg, tehtailija, * 1829/1057, v. 89, 91. 
Gustaf Fredrik Willandt, rakennusmestari, * 182/247, v. 91.

Sihteerit:
Willehad Ekman, konttoristi, v. 91.
Jaakko Pehkonen, kirjap. taituri, v. 86, 90, 91, toukokuuhun 

asti, sitten
Vilho Pekonen, yliopp. v. 91.

Järjesty s valiokunta:
Puheenjohtaja:

Fridolf Numberg, työnjohtaja, * 1815/»56, v- 91, valiok. jäs.
87, 88, 89, 90, 91.
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Varapuheenjohtaja:

Magnus Lindfors, kirjap.-tait., * 1831/74:7, v. 91, valiok. jäs. 
87, 88, 89, 90, 91.

Siideri:
Gustaf Paulsson, kirjansitoja, * 182%64, v. 91, valiok. jäs. 

87, 90, 91.
Muut- jäsenet:

G. Keinänen, rakennusmestari, * 1829/ä64, v. 88, 89, 90, 91. 
Hj. Hammar, seppä, * 1813/659, v. 88, 89, 90, 91.
F. M. Orrela, maalari, * 1828/850, v. 89, 90, 91.
Th. A. v. Schrowe, leipuri, * 1810/lt68, v. 89, 90, 91.
J. E. Sevon, uunintekijä, * 189/i62, v. 91.
J. Janhunen, kupariseppä, * 183/i62, v. 89, 90, 91.
J. Björni, nikkari, * 182/263, v. 91.
G. Gref suutarimestari, * 1811/958, v. 91.
j4. N. Lahtinen, turkkuri, * 185/i265, v. 91.

Juhlatoimikunnan, laulukunnan, käsityöosaston, ammatti
osastojen ja klubien toimikunnat, katso heidän kertomuksiin.

Opetuskomitea:
(v. ensimmäinen kerta 1885.)

Puheenjohtaja:
Ernst Gustaf Paltnén, vapaaherra, professori, * 1826/n49, v. 

85, 86, 87, 88, 89, 90, 91.

Muut jäsenet:
Fridolf Gustafsson, professori, * 1819/e53, v. 90, 91.
Richard Hindström, insinööri, * 1823/349, v. 85, 86, 87, 88,

89, 90.
F'. M. Orrela, maalari, * 1828/850, v. 91.
Jaakko Pehkonen, kirjap.-taituri, * 1826/1260, v. 89, 90, 91.
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Tilasto-komitea:
Puheenjohtaja:

Aug. Hjelt, fil. tohtori, aktuario, * 18a9/«62, v. 88, 89, 90, 91.

Muut jäsenet:
Viktor Lönnbohm, rakennusmestari, * 1815/964, v. 90.
Johan Fredrik Videmark, kelloseppä, * 183/656, v. 90, 91. 
Gustaf Fredrik Willandt, rakennusmestari, * 182/247, v. 90.

Sihteri:
V. P. Juuma, ylioppilas, * 1867, v. 91.

1891 vuoden tilintarkastajat:
Theodor Holmberg, kaupungin kamreeri, * 185/U53, v. 81. 
Uno Staudinger, konttoristi, *1821/1261, v. 88, 89, 90.
Johan Widemark, kelloseppä, *183/656, v. 90.

Kasöri:
Alrik Biese, konttorin-esimies, * 183#/758, v. 87.

Kirjastonhoitajat:
Ruotsalaisen kirjallisuuden hoitaja, v. ensimmäinen kerta 84. 

Richard Hindström, insinööri,* 1823/349, v. 84, 85, 86,87,88,
89, 90.

Suomalaisen kirjallisuuden hoitaja, v. ensimmäinen kerta 90. 
Aleksander Järvenpää, viivoittaja, * 182/556, v. 90.

Ravintolanpitäjä:
Sofia Wesström, neiti, * 182/959. Otettu v. 1890.

7
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Helsingin Työväen-yhdistyksen jäsenet
joulukuun 31 päivänä 1891.

Helsingfors Arbetareförenings medlemmar
den 31 december 1891.

Vakinaiset jäsenet. — Ständiga medlemmar.

ii

Borgström. L., kauppaneuvos, kom
merseråd.

Carlsson, C. H., maalarimestari, 
målaremästare.

Chmelevski, P., runkinisäntä, bruks
patron.

Hindström, R„ insinööri, ingeniör. 
Huber, B», insinööri, ingeniör. 
af Lindfors, J., kenraalimajuri, ge

neralmajor.
Lundblad, K., insinööri, ingeniör.

lf

Landén, A., kunnallisneuvos, kom
munalråd.

Nissinen. J.. tehtailija, fabrikant 
Salin, N, arkkitehti, arkitekt. 
Schauman, A, maisteri, magister. 
Sinebrychoff, Anna, leskirouva, en-

kefru.
Sinebrychoff, N., kauppias, hand

lande.
Sinebrychoff, P., kauppias, hand

lande.
Stude, Th., kauppias, handlande.

Nyblin, D., valokuvaaja, fotograf.

1886.
Heikel, V., lehtori, lektor.

1887.
Kullman, H. M., rakennusmestari, byggmästare
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1890.
Heimberger. R. tehtailija, fabri

kant.
*Hjelt, Vera. veisto-opettajatar, 

slöjdlärarinna.
Mechelin, L., lakitieteen tohtori,

senaattori. Helsingin työväen kun
nioittama alituisella jäsenyydeUä. 
Jurisdoktor, senator. Af arbetare 
i Helsingfors behedrad med stän
digt ledamotskap.

Vuosijäsenet. — Årsmedlemmar. 

1884.
Amann, G., parturi, perukmakare. 
Berglöf, Karolina, neiti, fröken. 
Bergman, K V, kivenhakkaaja,

stenhuggare.
Blomqvist. G., ravintolanpitäjä, re- 

stauratör
Brandstake, W., kivipiirtäjä, li- 

thograf.
Enbom, A. V., peltiseppämestari, 

plätslagaremästare.
Fagerroos, Hj., kultaseppä, guld

smed.
Favorin. A. E., tehtailija, fabrikant 
Fogde. John, insinööri, ingeniör. f

18’/,92
Grahn, P. W., vaskiseppä, koppar

slagare.
Göös, K. G., lehtori, lektor. 
Hazard. Hilda, kauppapalvelijatar.

handelsbiträde.
Heikel, E., rakennusmestari, bygg

mästare.
Henriksson. H., kellarinpitäjä. käl

larmästare.
Höilund, J., rottinkityöntekijä, rot

tingsarbetare.
Järvenpää, A., viivottaja, linjerare. 
Keinänen, G, rakennusmestari,

byggmästare.
Kytö, T., turkkuri, körsnär. 
Lagercrantz, M., rouva, fru.

Laine, G., renki, dräng.
Lindroth. K., viilaaja, filare. 
Lindstedt, Fanny, ompelijatar, söm

merska.
Lindstedt, Ida, neiti, fröken. 
Nevalainen, O., räätäli, skräddare. 
Nordiin, H. W., kauppias, handlande. 
Numberg, F., työnjohtaja, värkmä-

stare.
Nyman, H. J.. puuseppä, slöjdlärare. 
Nyström. Ida, ompelijatar, söm

merska.
Olander, O., räätäliinestari, skräd

daremästare.
Pehkonen, J„ faktori, faktor. 
Pettersson, V., faktori, faktor. 
Pilsudski, B., kauppapalvelija, han

delsbiträde.
Rosenberg, K. W., nyörinpunoja, 

snörmakare.
Schwenzon, K. E., kirjanpitäjä, bok

hållare.
Schwenzon, S., rouva, fru. 
Sivenius, K G., rakennusmestari,

byggmästare.
Sohlberg. G. W., läkkiseppämestari, 

bleckslagaremästare.
Staudinger, Uno, konttoristi, kon

torist.
Stigell, H. J., kivenhakkaaja. sten

huggare.

*) Ne henkilöt, joiden nimen edellä on tähti (*), ovat yhdistyksen 
päätöksellä jäseniksi kutsutut De personer, framför hvilkas namn står 
en stjärna (*), äro enligt föreningsbeslut inbjudna till medlemmar.
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Söderbom, K. A., kelloseppä, ur
makare.

Tallberg, J., kauppias, handlande. 
Widemark, J. F., kelloseppä, ur

makare.
Willandt, G. F., rakennusmestari, 

byggmästare.

Wirtanen, J., suutari, skomakare. 
Wright, A. v., koneniekka, me

kaniker.
Wrigjit, M. v., kuvanveistäjä, 

skulptör.
Wright, V. v., tehtailija, fabrikant. 
Wuori, J., koneseppä, maskinsmed.

Assver, E., ovenvartija, portier. 
Barek, A. A., läkkiseppä, blecksla

gare.
Ekberg, F., konttoristi, kontorist. 
Fagerholm, K. F., kirjanpitäjä,

bokhållare.
Holmberg, W. V., läkkiseppä, bleck

slagare.
Heinänen, N., puuseppä, snickare. 
Jakobsen, Ch., kapteeni, kapten. 
Lindroos, K. O., vaskiseppä, kop

parslagare.

5.
Nyman, J„ laivanrakentaja, skepps

byggmästare.
Palmén, E. G., professori, pro

fessor.
Salmi, J., suutari, skomakare. 
Smalén, A. A., läkkiseppä, bleck

slagare.
Strandt, W., läkkiseppä, blecksla

gare.
Sucksdorff, G., lakit, kandidaatti, 

juriskandidat.

n
Ahlström, B. J., rouva, fru. 
Ahlström, K. J., rakennusmestari,

byggmästare.
Biese, Alrik, konttoripäällikkö, 

kontorschef.
Biese, Hulda, rouva, fru.
Ekman, W., konttoristi, kontorist. 
Halii, A. G., konttoristi, kontorist. 
Hindström, Adéle, rouva, fru. 
Janhunen, G., vaskiseppä, koppar

slagare.
Lappalainen, M., räätäli, skräddare. 
Lindblad, M. L., rakennusmestari,

byggmästare.
Lindholm, F. W., maalari, målare. 
Löfgren, K. läkkiseppä, blecksla

gare.
Lönnroos, A., satulantekijä, sadel- 

rnakare.

Markkanen, A. W., suutari, sko
makare.

Moilanen, A., suutari, skomakare. 
Paischeff, Joh., kauppias, hand

lande.
Kuuska, G. A., peltiseppä, plåtsla- 

gare.
Schneider, Maria, kirjansitojatar, 

bokbinderska.
Sihvola, E., rakennuspiirustaja, 

byggnadsritare.
Sundbäck, K. A., kauppias, hand

lande.
Söderlund, Anna, neulojatar, söm

merska.
Tukiainen, A., koneenkäyttäjä, ma

skinist.

11

•Cedenprist, Aurora, rouva, fru. 
Falenins, G., lämmittäjä, eldare. 
Hammar, K. Hj., seppä, sraed. 
Laamanen, A., suutari, skomakare.

7.

Lindroth, C., teurastaja, slaktare. 
Nyholm, C. O., työnjohtaja, värk-

mästare.
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1888.
Ek, P. J., viilaaja, filare. 
Emanuelsson, K. F., leipuri, ba

gare.
Forss, H., kaivertaja, gravör. 
Forss, K. G., kirjansitoja, bokbin

dare.
Granholm, A. A, leipuri, bagare. 
Helen, G., koneenkäyttäjä, maski

nist.
Hjelt, Aug., tohtori, doktor. 
Lahtinen, A. N., turkkuri, körsnär. 
Lahtinen, J , maalari, målare. 
Leino, N., leipuri, bagare.
Lilja. O. J., kirjansitoja, bokbindare. 
Lindholm, G., leipuri, bagare. 
Lundström, E., valaja, gjutare. 
Lönnbohm, V, rakennusmestari,

byggmästare.
Malin, O. R., sorvari, svarfvare.

Mattsson, Joh., leipuri, bagare. 
Olin. K. E., leipuri, bagare. 
Pekkonen, A. J., peltiseppä, plåt-

slagare.
Sehrowe, T. von, leipuri, bagare. 
Sohiman, V. konetyöntekijä, meka

nisk arbetare.
Stenius, A. W., leipuri, bagare. 
Stenroos, V. F„ leipuri, bagare. 
Strandberg, G. F., leipuri, bagare. 
Tillander, M., rautasorvari, järn-

svafvare.
Unger, J. M., viilaaja, filare. f 

188/,»91.
Wahlman, A. V., räätäli, skräd

dare.
Wirtanen, O., leipuri, bagare. 
Åberg, H., putkenlaskija, rörarbe.

tare.

1889.
And, Aug., viilaaja, filare.
Andelin, Job., turkkuri, körsnär. 
Bergholm, E., leipuri, bagare. 
Borgman, N., uunintekijä, kakel-

ugnsmakare.
Dahlberg, F. Hj., kirjansitoja, bok

bindare.
Flinkman, J. E., tehtaantyömies, 

fabriksarbetare.
From, Hilma, neiti, fröken.
Hellen. Henrik, leipuri, bagare. 
Hellman, Maria Wilhelmina, joh

tajatar, föreståndarinna.
Hilden, J., sorvari, svarfvare. 
Holsti, A, seppämestari, smed-

mästare.
Kaselius, A., leipuri, bagare. 
Liljeroos, K., rautasorvari, järn-

svarfvare.
Lundström, Edvard, valaja, gju

tare.
Malm, Aug., munrarimestari, mu- 

raremästare.
Nieminen, J. A., uunintekijä. ka- 

kelugnsmakare.
Nikolajeff, S., ravintolanpitäjä, re- 

stauratör.
Nordberg, A., arkkitehti, arkitekt. 
Nyman, K., valaja, gjutare.

Orrela, F. M., maalari, målare. 
Paatinen, A., leipuri, bagare. 
Paulsson, G., kirjansitoja, bokbin

dare.
Rantanen, A., leipuri, bagare. 
Salmi, L.. sementtityöntekijä, ce-

mentarbetare.
Salo, L. O., ylioppilas, student. 
Sarlin, E., uunintekijä,kakelngnsma-

kare.
Seger, Ida, neiti, fröken.
Sevon, J. E., uunintekijä, kakelugns-

makare.
Strömberg, K. A., rautasorvari, 

järns varfvare.
Suokas. M., uunintekijä, kakelugns- 

makare.
Sällstén, N., kaupunginvouti, stads

fogde.
Tirkkonen, Joh. Petter, leipuri, ba

gare.
Usenius, A. E., tynnyrintekijä, tunn

bindare.
Wahlström, A. F , viilaaja. filare. 
Wirta, W. F., kirjansitoja, bok

bindare.
Wnori, A., räätäli, skräddare. 
Åkerlund, I., läkkiseppä, blecksla

gare.



102

1890.
♦Aalberg-Kivekäs, Ida, näyttelijä

tär, skådespelerska.
*Aejmelaeus, S., pöytäkirjasihteeri, 

protokollssekreterare.
*Ahde, J., rakennusmestari, bygg

mästare.
Ahlfors, Alexandra, ompelijatar, 

sömmerska.
Ahlfors, Meri, ompelijatar, söm

merska.
Ahlstedt, K. K., maalari, målare. 
*Alfthan, K. von, lääketieteenkan-

didaatti, medicinekandidat. 
Alenius, E., suutari, skomakare. 
*Almberg, A., lehtori, lektor. 
Andersson, G., viinuri, kypare. 
♦Aspelin, E., professori, professor. 
♦Bergbom, K., tohtori, doktor. 
Bergbom, Karl, asioitsija, ombuds

man.
♦Bergroth, Elis, pastori, pastor. 
Bergström, H. A., maalari, målare. 
♦Berudtson, G., taiteilija, artist. 
Björkholm. G., valuri, gjutare. 
♦Blomstedt, Jenny, leskirouva, en-

kefru.
♦Blomqvist, E., koulunjohtajatar, 

skolföreståndarinna.
♦Boisman, T. J., pöytäkiijasihteeri, 

protokollssekreterare.
♦Bolin, Wilh., professori, professor. 
Boning. J„ maalari, målare.
Borg. K. E., suutari, skomakare 
♦Borgström, Lina, neiti, fröken. 
Boström, M., peltiseppä, plåtsla-

gare.
Bäckman, K., maalari, målare. 
Cajander, G. K., taituri, typograf. 
♦Calamnius, E., senaatinkopisti, se-

natskopist.
♦Castren. K , varatuomari, vice- 

häradshöfding.
♦Chydenius, Anders, insinööri, in- 

geniör.
♦Chydenius, A. H., maisteri, ma

gister.
*Chydenius, Emilia, neiti, fröken. 
♦Chydenius, W., varatuomari, vioe-

häradshöfding.
♦Danuholm, O., kansakoulunopet

taja. folkskolelärare.
♦Danielson, J. R., professori, pro

fessor.

♦Decker, Th., arkkitehti, arkitekt. 
Diktonius, A. W., kirjansitoja, bok

bindare.
♦Donner, Anders, professori, pro

fessor.
♦Edelheim, Anna. neiti, fröken. 
♦Edlund, G. W., kauppaneuvos,

kommerseråd.
♦Elfving, Eredr., professori, pro

fessor.
*Ek, Viktor, konsuli, konsul. 
Eklund, A. W., kauppias, hand

lande.
Eklund, Oskar, insinööri, ingeniör. 
♦Ekroos, Viktor, maistraatinsih-

teeri, magistratssekreterare. 
Enbom, J. G., läkkiseppä, bleck-

slagare.
♦Eneberg, W., senaattori, senator. 
Engman, J. E, läkkiseppä, bleck-

slagare.
♦Engström, Otto, professori, pro

fessor.
♦Erkko, Eero, sanomalehdentoimit- 

taja, redaktör.
♦Evensen, Eduard, konsuli, konsul. 
♦Everth, F., tohtori, doktor. 
♦Estlander, C. G., professori, pro

fessor.
♦Fabritius, Aug., luutnantti, löjt

nant.
♦Fabritius, Ernst, kirjailija, pu

blicist.
Fagersten, J., vaskiseppä, koppar

slagare.
*Falck, Emil, näyttelijä, skådespe

lare.
♦Faltin. R., musiikkitirehtööri, mu

sikdirektör.
♦Fellman, Aug., kapteeni, kapten. 
♦Fellman, I., senaatori, senator. 
Flinkhammar, Mimmi, silittäjä,

strykerska.
♦Florin, J. A., lääkintäneuvos, me

dicinalråd.
♦Fontell, A. G., tohtori, doktor. 
♦Forsberg, A. W., tohtori, doktor. 
♦Forssell, E. A., pöytäkirjasihteeri,

protokollssekreterare.
♦Forssell, T., lääninagronomi, läne-

agronom.
Forsblom, J., suutari, skomakare.
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*Forsman, Ernesti, lääninsihteeri, 
landssekreterare.

»Forsman, J.t professori, professor. 
Fransson, K. J., läkkiseppä, hleck-

slagare
♦Frenckell, A. R., maisteri, ma

gister.
♦Frenckell, Tk. v., luutnantti, 

löjtnant.
♦Gebkard, H., tohtori, doktor. 
♦Godenhjelm. B. F., lehtori, lektor. 
»Granfelt, A. A., tohtori, doktor. 
♦Granfelt, K. A., insinööri, inge-

niör.
♦Granstedt, Tk., arkkitehti, arki

tekt,
Gref, G , suutari, skomakare. 
♦Gripenberg, Aleksandra, neiti, frö

ken.
♦Grotenfelt, Arvi, tohtori, doktor. 
♦Grotenfelt, A., ylitirehtööri, öfver-

direktör.
♦Grotenfelt, K., tohtori, doktor. 
♦Grotenfelt. N., maanviljelysneu

vos, landtbruksråd.
♦Grönqvist, F. W.. kunnallisneu

vos, kommunalråd.
Gustafsson, A., maalari, målare 
♦Haartman, V. v., salaneuvos,

geheimeråd.
♦Hagman. Lucina, koulunjohtaja- 

tar. skolföreståndarinna.
♦Hallberg, M., kauppias, hand

lande.
♦Hallsten. Onni. maisteri, magister. 
Hamner, W., kirjansitoja, bokbin

dare.
♦Hännikäinen, P. W., metsäntar- 

kastaja, skogsinspektör.
♦Hansen, C-, insinööri, ingeniör 
♦Hedman, Edvin, maisteri, ma

gister.
♦Hedman, Ernst, liikenuetireh- 

tööri, trafikdirektör.
Heimonen, A., vaskiseppä, koppar

slagare.
Heinänen, O., maalari, målare. 
Helenius, J. A., läkkiseppä, bleck-

slagare.
Helin, J. A., leipuri, bagare. 
♦Hellsten, K. K., koristemaalari,

dekorationsmålare.
♦Helsingius, G. A., köyhäinhoidon

tarkastaja, fattigvårdsinspektör. 
Henriksson, A. W.

Henriksson, Ida, Maria.
♦Hermansson, R., professori, pro

fessor.
Hildén, Amanda Maria, kirjansito- 

jatar, bokhinderska.
♦Hildén, G., rahastonhoitaja, kassör. 
Hildén, K A., leipuri, bagare. 
♦Hjelt, Alma, voimistelunopettaja-

tar, gymnastiklärarinna.
♦Hjelt, Otto, kauppias, handlande. 
♦Holm. K. E., kirjakauppias, bok

handlare.
♦Holm, K., tohtori, doktor. 
♦Holmberg, A., tohtori, doktor. 
♦Holmberg, M., filos, kandidaatti,

filos, kandidat,
♦Holmberg, Th., kaupunginkam

reeri, stadskamrer.
♦Holsti. H., professori, professor. 
Honkaniemi, J., suutari, skoma

kare
♦Hougberg, Emil, tohtori, doktor. 
♦Hrimaly, B., soittokunnanjohtaja,

kapellmästare.
Hukka, H., leipuri, bagare. 
Huttunen. P., kauppa-apulainen,

handelsbiträde.
Hytönen, K. A., peltiseppä, plåt- 

slagare.
Häggström, K. W., peltiseppä, plåt- 

slagare.
♦Hälisten, K., professori, professor. 
♦Hällström, G. E. af, maisteri, ma

gister.
Hällström. J. W., viilaaja, filare. 
Hätinen, M. F., vaskiseppä, kop

parslagare.
♦Höckert, John., kamreeri, kamre- 

rare.
♦Ingman, Hanna, koulunjohtajatar, 

skolföreståndarinna.
Isto, E., maalari, målare.
Jalo, Laura, ompelijatar, söm

merska.
♦Jamalainen, P., varatuomari, vi- 

cehäradshöfding.
♦Jansson, Fr., varatuomari, vice- 

häradshöfding.
Jefimoff, Ljuba, ompelijatar, söm

merska.
Johansson, Jok, leipuri, bagare. 
Johansson, Lydia Sofia, kirjansi-

tojatar, bokhinderska.
Jäppinen, A , kivenhakkaaja, sten

huggare.
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Järvi, A. H., maalari, målare. 
Järvinen, A., ylioppilas, student 
♦Kajanus, R,, soittokunnanjohtaja,

kapellmästare.
♦Kasiin, Edvin, tirehtööri, di

rektör.
♦Karamsin, Aurora, leskirouva, en- 

kefru.
Karjalainen, O, suutari, skoma

kare.
Karlsson, W., peltiseppä, plåtsla- 

gare.
Keinänen, L., rouva, fru. 
”Kerppela, K., maisteri, magister. 
♦Kihlman, A., yliopettaja, öfverlä-

rare.
•Kivekäs, Lauri, varatuomari, vice- 

häradshöfding.
Koivistoinen, J., leipuri, bagare. 
Kollin, W , uunintekijä, kakelugns-

makare.
♦Kolster, R„ insinööri, ingeniör. 
♦Koroleff, W. J., kauppias, hand

lande.
♦Krogius, Lars, konsuli, konsul. 
♦Kullhem, S., tirehtööri, direktör. 
Kumpulainen, Sofia, ompelijatar,

sömmerska.
*Kurtén, U., asessori, assessor. 
'Laethen, N., rouva, fru.
♦Laethen, R., pankintirehtööri,

bankdirektör.
Lagerbohm, A. F., läkkiseppä, bleck- 

slagare.
♦Lagerborg, Hj., ylipostitirehtööri, 

generaldirektör.
Lahti. T., suutari, skomakare. 
♦Lang, J. N., professori, professor. 
Larsson, O., kirjansitoja, bokbin

dare.
Lehtinen, E. W., peltiseppä, bleck- 

slagare.
Leivonen, Viktor, leipuri, bagare. 
*Lemström, S., professori, pro

fessor.
♦Lille, E., lehtori, lektor.
♦Lille, W. O., insinööri, ingeniör. 
♦Lilius, A., varatuomari, vicehä-

radshöfding.
♦Liljeblad, V. E., tirehtööri, di

rektör.
Liljeherg, Hilda, ompelijatar, söm

merska.
Liljeberg, Klara, ompelijatar, söm

merska.

Liljeroos, Aina, ompelijatar, söm
merska.

Liljeroos, N., kirjansitoja, bokbin
dare.

Lindberg, G., leipuri, bagare. 
♦Lindeberg, K. L., kanslianeuvos,

kansliråd.
♦Lindelöf, L., todellinen valtioneu

vos, värkligt statsråd.
*Lindén, K E., hovineuvos, hof- 

råd.
Lindeqvist, W., läkki- ja peltiseppä, 

bleck- och plåtslagare
♦Link. Rosa. neiti, fröken. 
♦Lindroos, C., rouva, fru. 
♦Lindroth, B. E., pankintirehtööri,

bankdirektör.
Lindström, Agnes, ompelijatar, söm

merska.
♦Lohman. H. E., rakennusmestari, 

byggmästare.
Lohman. K. F., läkkiseppä, bleck- 

slagare.
Lukander, J. R., valaja, gjutare. 
Lundqvist, J. A., läkkiseppä, bleck-

slagare.
Lydman, Aug., leipuri, bagare. 
♦Löfgrén, Elisabeth, rouva. fru. 
♦Löfgren, V., maisteri, magister. 
Löfman, H. J., maalari, målare. 
♦Löfström, Th., tohtori, doktor. 
♦Lönnbeck, A., maisteri, magister. 
Lönnberg, Ida, ompelijatar, söm

merska.
Lönnbohm. K., maisteri, magister. 
Lönnroth, E. G., leipuri, bagare 
♦Malmström, G., toimittaja, redak

tör.
Matilainen. J. maalari, målare. 
♦Mela, A. J, lehtori, lektor. 
*Messman, J. W., maisteri, ma

gister.
♦Meurman, A., kunnallisneuvos, 

kommunalråd.
Mäkelä, Katharina, ompelijatar, söin - 

merska.
♦Neovius, F., kenraali, general. 
Nieminen, J„ maalari, målare. 
♦Nissinen, Alli, neiti, fröken. 
♦Nordblad. A. W., tohtori, doktor. 
♦Nordman, T., tohtori, doktor. 
Nohrström, G. B. L., leipuri, ba

gare.
Nummelin. J. V., uunintekijä, ka- 

kelugnsmakare.
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Nyman, J. E., läkkiseppä, bleck
slagare.

Nyström, A., leipuri, bagare. 
Oksanen, J. F., kirjansitoja, bok

bindare.
Ollakka, J., rautasorvari, järnsvarf- 

vare.
Ollila, J. A.. suutari, skomakare. 
Ollila. J.. läkkiseppä, bleckslagare. 
Palén, E., leipuri, bagare.
Palén. W., leipuri, bagare. 
‘■'Palmberg, A., tohtori, doktor. 
•Palmén, J. A., professori, pro

fessor.
*Palmén, K. E., insinööri, ingeniör. 
Palmen, K. A., peltiseppämestari,

plåtslagaremästare.
•Palmgren, O., oikenspormestari,

jnstitieborginästare.
•Palmroth, F., pöytäkirjasihteeri,

protokollssekreterare.
Paukkuja, V., rakennusmestari,

byggmästare.
•Pfaler, L. v., varatuomari, vice- 

häradshöfding.
*Qvist, E., kanslianeuvos, kansliråd. 
•Rein. Th., kanslianeuvos, kan

sliråd.
•Renlund, K. H., kauppias, hand

lande.
Ringbom, J., vaskiseppä, koppar

slagare.
Rosenberg, J., leipuri, bagare. 
Rosendahl, Hanna, ompelijatar, söm

merska.
•Rothsten, F. W., maisteri, ma

gister.
•Runeberg, J. W., professori, pro

fessor.
*Ruuth, J. W., tohtori, doktor. 
Saari, P., kirjansitoja, bokbindare. 
*Saelan, Th., professori, professor. 
Sahlberg, J. A . maalari, målare. 
*Sahlsten, C. W., hovineuvos,

hofråd.
«Sala, N., näyttelijä, skådespelare. 
Salenius, Fanny Helena, kirjansi-

tojatar, bokbinderska.
Salonen, A, maalari, målare. 
*Sanmark, C. G., yli-intendentti,

öfverintendent.
*Saurén, K. W., maisteri, magister. 
‘Schildt, Hj., kauppias, handlande. 
•Schultén, M. W. af, professori,

professor.

| *Schybergson, E., raatimies, råd
man.

*Selin, F. W., everstiluutnantti, 
öfverstelöjtnant.

*Sevonius, T., sanomalehdentoimit- 
taja, redaktör.

«Sidorow, P., kauppias, handlande. 
*Sievers, R., tohtori, doktor. 
Sihvonen, D.. maalari, målare. 
*Sihvonen. J. J., pastori, pastor. 
Sirén, A. A., rakennusmestari, bygg

mästare.
*Sjöberg. E. O., sanomalehdentoi- 

mittaja, redaktör.
*Slotte, K. F., tohtori, doktor. 
•Slöör, K. A., hovineuvos, hofråd. 
*Snellman, J. L , protokollasih-

teeri, protokollssekreterare. 
•Sohiman, J. G., senaatori, se

nator.
•Soini, W., maisteri, magister. 
*Solitander, C. P., vuori-intendentti,

bärgsintendent
•Stenberg, A., insinööri, ingeniör. 
•Stenberg, E. A., tohtori, doktor. 
•Stenbäck, J.. arkkitehti, arkitekt. 
•Stenroth. O., pankintirehtööri,

bankdirektör.
•Stockman, G. F , kauppaneuvos, 

kommerseråd.
*Stockman, K., konsuli, konsul. 
Stordell, J. A., maalari, målare. 
Strahoff, W.. insinööri, ingeniör 
•Streng. Alex., ylitarkastaja, öfver-

inspektor.
Streng, T., maalari, målare.
*Stude, Aug., kauppias, hand

lande.
•Sucksdorff, W.. tohtori, doktor. 
♦Sundell, A. F., professori, pro

fessor.
Sundström, 51., rakennusmestari, 

byggmästare.
♦Sundvik, E., professori, professor. 
♦Synnerberg, K., tohtori doktor. 
Säll, J., suutari, skomakare. 
♦Söderhjelm, W., tohtori, doktor. 
Söderbohm, K., H., läkkiseppä,

bleckslagare.
♦Tallqvist. Hj., tohtori, doktor. 
♦Thylin, Otto, kauppias, handlande. 
Tolkkila. G. A., talonomistaja, gårds-

egare.
Tourunen, J., kirjansitoja, bokbin

dare.
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*Tudeer O. E., professori, pro
fessor.

*Trygg, Alli, neiti, fröken. 
*Tötterman, K. A. R., professori,

professor.
*Vasenius, Valfrid, tohtori, doktor. 
*Vos8-Schrader, Alb., valtionmeije-

risti. statsmejerist.
*Wadeen, Job. Dan., bovineuvos,

hofråd.
*Wahlberg, C. F., bovineuvos, 

hofråd.
*Wahlfors, K. R., professori, pro

fessor.
Wallén. A. E., kirjailija, literatör. 
Walinqvist, H., rouva, fru 
Wanselin, G. Th., kirjansitoja, bok

bindare.
*Wasastjerna, O., professori, pro

fessor.
*Wasenius, A. F., konsuli, konsul. 
Wasenius, E., maalari, målare. 
*Weber. Th., tohtori, doktor. 
*Wegelius, M., tirehtööri, direktör. 
Wehmas, H., suutari, skomakare. 
*Weissenberg, A. v. prokuraatori,

prokurator.

Wester, H. G., läkkiseppä, bleck- 
slagare.

*Westling, Ö. G., kamreeri, kam- 
rerare

*Widerholm, O. Th., agronoomi, 
agronom.

*Wickström, C. F., kirjakauppias, 
bokhandlare

Wickström, F. O., kirjansitoja, 
bokbindare.

Wiikman, S. A. O., kirjansitoja, 
bokbindare.

Wiljakainen, Lina, ompelijatar, 
sömmerska.

Wiliandt, O., leipuri, bagare. 
Wirtanen, G. E., suutari, skorna- 
„ kare.
Åström, Sofia, ompelijatar, söm

merska.
*Ayräpää, Matti, tohtori, doktor. 
-Öhman, E., pormestari, borgmä- 
. stare.

Österberg, Hanna, kirjansitojatar, 
bokbinderska.

Österberg, J., kirjansitoja, bokbin
dare.

1891.

Adamsson, H., muurari, murare. 
Ahde, O., rakennusmestari, bygg

mästare.
Ahti, E., puuseppä, snickare. 
Ahvenainen, Emil, koneenkäyttäjä,

maskinist.
Andersson, I. A., sorvari, svarf- 

vare.
Andersson, N., muurari, murare. 
Aro, A., puuseppä, snickare. 
Aspegren, E., kirjansitoja, bokbin

dare.
Aspholm, E. A., satulantekijä, sa- 

delmakare.
*Basilier, F., pankinkonttoristi, 

bankkontorist.
Bast, J. E., nyörinpunoja, snörma- 

kare.
*Bergbom, O., yli-insinööri, öfver- 

ingeniör.
Björnholm, Elis, konetyöntekijä, 

mekanisk arbetare.
Bjömi, E., puuseppä, snickare. 
Blomvall, R. A., sokerileipoja, kon

ditor.

Borg, E., puuseppä, snickare. 
*Brander, A., tohtori, doktor. 
Bruun, A. R., vaskiseppä, koppar

slagare.
Burstein, H. W., verhoilija, tapet

serare
Catani, J., sokerileipuri, konditor. 
“Cederholm, Th , senaatori, senator. 
Dannbäck, A. J., peltiseppä, plåt-

slagare.
Ekholm, E., murari, murare. 
Eklund, A., puuseppä, snickare. 
Eklund, G. E., satulantekijä, sa-

delmakare.
Ekman. K. A., rautasorvari, järn- 

svarfvare.
Engström, Maria, taituri, typograf. 
Fagerholm, E., viilaaja, filare. 
Forsselius, Mimmi, ompelijatar, söm

merska.
Eorsström, Amanda, neiti, fröken 
Friman, Ji A., satulantekijä, sadel-

makare.
Friman, K. E., verhoilija, tapetserare.



107

“Grönberg, Joh., apteekkari, apo- 
thekare.

Grönlund, O., kivenhakkaaja, sten
huggare.

Grönqvist, A. K., viilaaja, filare. 
Gustafsson. J. E., viilaaja, filare. 
Haapanen, M., puuseppä, snickare. 
Hackman, J. F., puuseppä, snickare. 
”Hagelstam. Jarl. tohtori, doktor. 
Halen. Olga, neiti, fröken. 
*Hamfelt. W., kauppias, handlande. 
Halme. Kaarle, näyttelijä, skåde

spelare.
Hartell. K. F., leipuri, bagare. 
Hedman, Julius, räätäli, skräddare. 
Heinonen, G., leipuri, bagare. 
Helander, J. A , kirjapainonoppilas,

boktryckerielev.
Helenius, G., muurari, murare. 
Helenius, H., satulantekijä, sadel-

makare.
Helenius, Hilma, ompelijatar, söm

merska.
Helenius. K., kirjansitoja, bokbin

dare.
Helenius, K., muurari, murare. 
Helenius, T. T., muurari, murare. 
Hellgren, K. A., puuseppä, suickare. 
Hemmilä, Anna ompelijatar, söm

merska.
Hemmilä, Marge, ompelijatar, söm

merska.
Hend, Johan, valuri. gjutare. 
Hermansson, H, muurari, murare. 
Hildén. O., muurari, murare. 
Hoikkanen, Wilho, räätäli, skräd

dare.
Holmberg, Fanny, neiti, fröken. 
*Hohnström, A., rakennusmestari,

byggmästare.
“Hougberg. W., senaatori, senator. 
Huttunen, J.. puuseppä, snickare. 
Hyvärinen, D., verhoilija, tapet-

serare.
Hällfors, Olga, ompelijatar, söm

merska.
Hänninen, K., räätäli, skräddare. 
Idström, Ida. kauppa-apulainen,

handelsbiträde.
Ihalainen, F., puuseppä, snickare. 
Ihanainen, Aurora, neiti, fröken. 
“Ingman, S., maisteri, magister. 
“Inha, I., kirjailija, litteratör. 
Jaeckell, E., muurari, murare. 
Johansson, A., muurari, murare.

| Johansson, Adéle, kirjansitojatar. 
bokbinderska.

Johansson, J. W., muurari, murare. 
Jokinen, A., muurari, murare. 
Jokinen. J. K., mallintekijä, mo-

dellsnickare.
Jokinen, J. W., muurari, murare. 
Juntunen, J. E., leipuri, bagare. 
Juselius, I., puuseppä, snickare. 
Juselius, R. J., läkkiseppä, bleck-

slagare.
Jussila, V., rakennusmestari, bygg

mästare.
Juvonen, J., verhoilijamestari, ta- 

petseraremästare.
Juvonen, P.. suutari, skomakare. 
“Järnefelt, E., taiteilija, artist. 
Järvinen, J., läkkiseppä, blecksla-

gare.
Järvinen, Johanna, rouva, fru. 
Kakriainen, K., suutari, skoma

kare.
Kandelin, Ida, paperinlaskija, pap- 

persräknerska.
Karenius, G. K., puuseppä, snickare. 
Karjalainen, A., puuseppä, snickare. 
Karlsson, Sofia, työläinen, arbe-

terska.
Kaukonen. O., kirjansitoja, bokbin

dare.
Kauppinen, Aatu, muurari, murare. 
Kauppinen, A., muurari, murare. 
Kiialainen, V., muurari, murare. 
Kokkonen. H. J., leipuri, bagare. 
Korhonen, A. F., viilaaja, filare. 
Kosonen, B, räätäli, skräddare. 
Kotto, A., sorvari, svarfvare 
Krohn, Ilmari, säveltäjä, musiker. 
Kumpunen, O., puuseppä, snickare. 
Kylliäinen, T., maalari, målare. 
Kyllönen, M., puuseppä, snickare. 
Lahti, A., puuseppä, snickare. 
Laine, O., muurari, muurare. 
Laitinen, W., konttoristi, kontorist. 
Lang, K. K., muurari, murare. 
Larsson, Betty, hierojatar, mas-

sörska
Lehtinen, A., puuseppä, snickare. 
Lehtisalo, J„ piirustaja, ritare. 
Lehtonen, W. H., maalari, målare. 
Lilius, A. A., muurari, murare. 
Liljeström, Ida, ompelijatar, söm

merska.
Lindberg, K., rautasorvari, järn- 

svarfvare.
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Lindberg, J. B., leipuriinestari, 
bagaremästare.

Lindberg, K. F., muurari, murare. 
Linden, G., muurari, murare. 
Lindh, B. W„ leipuri, bagare. 
"Lindh, K., insinööri, ingeniör. 
Lindfors, F. E. leipuri, bagare. 
Lindfors. F. J., rakennusmestari,

byggmästare.
Lindfors, K. G, puuseppä, snickare. 
Lindgren, A., maalari, målare. 
Lindgren, K., muurari, murare. 
Lindholm, C., muurari, murare. 
Lindholm, K., verhoilija, tapetse-

rare.
Lindqvist, K. G , satulantekijä, sa- 

delmakare.
Lindroos, G. A., leipuri, bagare. 
Lindström, Eva, ompelijatar, söm

merska.
Lindström, Oskar, maalari, målare. 
Ljungell, Maria, ompelijatar, söm

merska.
Lohman, J. W., leipuri, bagare. 
Lund, K. F., leipuri, bagare. 
Luukkonen, Josefina, ompelijatar,

sömmerska.
Löfmau, J. E., muurari, murare 
Lönn, F. A., leipuri, bagare. 
Lönnroth, J. E., puuseppä, snickare. 
Magnusson, K., konetyöntekijä, me

kaniskarbetare.
Mahlberg, Linda, ompelijatar, söm

merska.
Malenius, K., viilaja, filare. 
Malenius, K. W., muurari, murare. 
Malinen, D., puuseppä, snickare. 
Mast. A., leipuri, bagare.
Mela,Mauri, rakennusmestari, bygg

mästare.
Merikanto, Oskar, musiikkitaitei- 

lija, musiker.
Meriläinen, Gustava, ompelijatar, 

sömmerska.
Minkkinen, J., muurari, murare. 
“Molander, H., senaattori, senator. 
Mustonen, E., puuseppä, snickare. 
Mutikainen, Lyyli, ompelijatar, söm

merska.
Mynttinen, T., puuseppä, snickare. 
Mäntynen, N., suutari, skomakare. 
Mäntynen, P., puuseppä, snickare. 
Möller, O. leipuri, bagare.
Niemelä, Maria, ompelijatar, söm

merska.

; Nieminen, J., vaskiseppä, koppar
slagare.

"Nordman, J. A., esittelijäsihteeri, 
referendariesekreterare.

"Nordqvist, O., tohtori, doktor. 
Nordström, E., läkkiseppä, bleck-

slagare.
Nordström, T., läkkiseppä, bleck- 

slagare.
Norppa, Maria Johanna, kirjansi- 

tojatar, bokbinderska.
Nummelin, Sanny, kauppapalvelija, 

handelsbiträde.
Nurminen, J., leipuri, bagare. 
*Nyberg, C. A. J., sotakamreeri,

fältkamrerare.
Nyberg, Weli. ylioppilas, student. 
"Nybom, F. K., pankintirehtööri,

bankdirektör.
Nyholm, F. J., maalari, målare. 
Nyman, J., läkkiseppä, bleckslagare. 
Nyyssäneu, A. W., muurari, murare. 
Oikkonen, viilaaja filare.
Oksanen, P.. muurari, murare. 
Olenius, O. W., leipuri, bagare. 
"Palmen, J. Ph., senaatori, senator. 
Pastell, K. A., muurari, murare. 
Pekonen, W., ylioppilas, student. 
Pesonen, A., pannuseppä, pannsmed. 
Platé, Aug., leipuri, bagare. 
Porkka, L., leipuri, bagare. 
Puupponen, Ida, ompelijatar, söm

merska.
Rantala, K., kuvanveistäjä, bild

huggare.
Rauhala, Hilda, ompelijatar, söm

merska.
Rautio, K., suutari, skomakare. 
Reuter, Ossian, kirjailija, litteratör. 
Riineläinen, I., muurari, murare. 
Riipinen, Maria, hoitajatar, före

ståndarinna.
Rintala, J. V., räätäli, skräddare. 
Rissanen, S., puuseppä, snickare. 
Rosengren, K., puuseppä, snickare. 
Rikberg, Johanna, nyörinpunoja,

snörmakeriarbetare.
Rukkila, Evelina, kauppa-apulainen,

handelsbiträde.
Rukkila, Katharina Maria, kirjan- 

sitojatar, bokbinderska.
Rutanen, Olga, ompelijatar, söm

merska.
Saarinen, J. H., puuseppä, snic

kare.
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Salminen, J. W„ suutari, skomakare. 
Salo, K. K., viilaaja, filare. 
Salonen, Wilhelmina, rouva, fru. 
Salonius, F., muurari, murare. 
Sanngren, G. F., kelloseppä, ur

makare.
Sanngren, Mathilda, rouva, fru. 
Savolainen, D., puuseppä, snickare. 
Savolainen, E. J., satulantekijä, sa-

delmakare.
Savolainen, O., muurari, murare. 
Sax, E., sokerileipuri, konditor. 
Silén, K. K., muurari, murare. 
*Silvonen, W., konttoristi, kon

torist
Sivenius, Ida, nyörinpunoja, snör- 

makare.
Sjöblom, W., maalari, målare. 
*Snellman, E., tuomari, härads-

höfding.
Sohlberg, O., leipuri, bagare. 
Sohiman, Amanda Victoria, kirjan-

sitojatar, bokbinderska.
Spiring, H. C., kirjansitojatar, bok

binderska.
Sten. Oskar, soittaja, musiker. 
^Stenius. B., oikeusraatimies, ju-

stitierådman.
Stenroos, F. S., muurari, murare. 
Stjerlund, Mathilda, ompelijatar,

sömmerska.
Streng, H., maalari, målare. 
Strömsten, E., läkkiseppä, bleck-

slagare.
Ståhlberg, H. V., muurari, murare. 
Suhonen, M., suutari, skomakare. 
Sundell, J. A., leipuri, bagare. 
Sundman, T. K., läkkiseppä, bleck

slagare.
Sundström, K. W., leipuri, bagare. 
Sundvall, Ida, sairastenhoitajatar,

sjuksköterska.
Suo, K„ puuseppä, snickare. 
*Svanljung, J., tuomari, härads-

höfding.
Söderlund. G., viilaaja, filare. 
*Söderman, J. G., isännöitsijä, dis

ponent.

Tallgren, A., läkkiseppä, blecksla- 
gare.

Tallgren, K., leipuri, bagare. 
Tolonen, H., puuseppä, snickare. 
*Toppelius. G. L, hovineuvos,

hofråd.
Torniainen, A„ muurari, murare. 
Tourunen, Aina, ompelijatar, söm

merska.
Träsk. K., leipuri, bagare, 
Tuominen, N., puuseppä, snickare. 
Tynander, Fanny, neiti, fröken. 
Uski, S., läkkiseppä, bleckslagare. 
Uutinen, A., puuseppä, snickare. 
Wadén, F., tehtailija, fabrikant. 
Walkonen, K., suutari, skomakare. 
Walenius, J. K., muurari, murare. 
Wallenius, J. W., muurari, murare. 
Waltonen, G. A., muurari, murare. 
*Wasenius, E., hammaslääkäri,

tandläkare.
*Wasenius, G., palomestari, brand- 

mästare.
Weckman, A. W., suutari, skoma

kare.
Wenman, A., malliseppä, rnodell- 

snickare.
Wesa, M. K., muurari, murare. 
Westerberg, F. W., leipuri, ba

gare.
Westergren, J., suutari, skoma

kare.
Wilén, F. M., muurari, murare. 
Wilén, J. J., suutari, skomakare. 
Wilenius, Alma, kiiltosilittäjä,

glansstrykerska.
Willman, R,, muurari, murare. 
Wirtanen, J. F., leipuri, bagare. 
Wirtanen, J., sorvari, svarfvare. 
Wirtanen, K., puuseppä, snickare. 
Wirtanen, O. W., muurari, murare. 
Åkerberg, 0., koneniekka, meka

niker.
Ölund, Ida, kauppa-apulainen, han- 

delsbiträde.
Österman, A. W., satulantekijä, sa- 

delmakare. •

Jäseniä on yhteensä 750, joista 21 vakinaisia jäseniä ja 729 vuosi- 
jäseniä. (V. 1890 oli jäsenten luku 715 ja v. 1889 379).

Antalet medlemmar är 750, däraf ständiga medlemmar 21 och års- 
medlemmar 729. (År 1890 utgjorde medlemsantalet 715 och år 1889 379).
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