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Johtokunta on valmistellut useimmat yhdistyksen rat
kaisemista asioista. Kokouksia on pidetty 22 ja ovat niissä 
olleet saapuvilla v. Wright 21 kert., Järvenpää 20, Pehko
nen ja Ekman 19, Willandt 17, Hindström 9, Hellman 13 
14:sta, Schwenzon 8 9:stä, Lönnbohm (sairauden vuoksi es
tetty) 8 22:sta, Vasenius 7 14:sta, Schybergsson 5 ll:sta, 
Pettersson 3 8:sta ja Sohlberg 2 8:sta kokouksesta.

Yhdistyksen huoneistossa, 4 salia ja 6 pienempää huo
netta, entisessä paikassaan Henrikinkadun esplanaadin var
rella, ovat 15 yhdistykseen liittäynyttä seuraa pitäneet ko- 
kouksiansa ja on huoneita annettu muidenkin käytettäviksi 
työväen parasta tarkoittavia kokouksia varten.

Yhdistys on hankkinut työväenasian harrastajina erit
täin tunnetuiksi tulleiden eteväin miesten valokuvia.

Etehisen vartijan on yhdistys ottanut palvelukseensa; 
vartijan paikkaavat yhdistyksen eri osastot.

Oman talon hankkimiseksi ei huonojen aikojen vuoksi 
ole voitu muuta hankkia kuin käsityöosaston lahjoittamat 
500 Smk.

Kuukauskokouksia on pidetty 12 ja on niissä käsitelty 
seuraavia asioita:

Yleistä Suomen työväenkokousta, jota yleensä pidettiin 
erittäin tarpeellisena ja jota työväenyhdistys väsymättömällä 
innolla valmisteli vuodeksi 1892, ei H. ylh. kenraalikuver
nööri kreivi Heiden sallinut pitää, katsoen sen tarpeetto
maksi, sopimattomaksi ja mahdollisesti epäjärjestyksiin ai
hetta antavaksi. Kokouksen asiakirjat ovat toimitetut ko
koukseen ilmoittautuneille 33 yhdistykselle ja on niitä ke- 
hoitettu ottamaan ne keskusteltavakseen. Kun pöytäkirjat 
näistä keskusteluista saapuvat, sovitetaan päätökset yhteen.

Yleistä työväenkokousta V. 1893 ehdotti Viipurin työ
väenyhdistys, koska työväen pyrinnöt kaipaavat yleisen ko
kouksen yhdistävää vaikutusta. Ehdotus vastaanotettiin suo
siolla, mutta hylättiin koska sen toteuttaminen tällä kertaa 
pidettiin mahdottomana.

Ehdotuksen työväeneduskunnasta, jonka muodostaisivat 
keskuskomitea Helsingissä' ja maaseutuyhdistysten valitsemat
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edusmiehet, jotka tarpeen sattuessa kutsuttaisiin yhteiseen 
neuvotteluun tai joiden mielipiteet kirjallisesti esiintuotai
siin, on yhdistys hyväksynyt ja lähettänyt muiden yhdis
tysten harkittavaksi. Tämä valiokunta muodostaisi maamme 
työmiesten edustajakunnan ja semmoisena tulisi käsittele
mään maamme työväkeä yleensä koskevia asioita.

Työväen sanomalehden perustamisesta on ehdotus tehty, 
mutta asia jätettiin toistaiseksi, koska voimia sen aikaan
saamiseksi puuttuu ja sanomalehdistömme on suosiolla työ- 
väenasiaa käsitellyt. Asia lykättiin kuitenkin työväenedus- 
tajakunnan ratkaistavaksi.

Lausuntoa, joka sisältäisi yhteenvedon työväen mieli
piteistä sairasvakuutusasiassa koetetaan aikaansaada ehdo
tetun työväenedustajakunnan ja kaikkien yhdistysten avulla.

Lausuntoa sairasvakuutusasiasta valmistelee Helsingin 
työväenyhdistyksen asettama komitea, joka on pyytänyt 
asiasta lausuntoa sekä Helsingin yleiseltä sairas- ja hautaus- 
apurahastolta että käsityö-ja tehtaantyömiesten apurahastolta.

Tapaturmavakuutusasiassa on Saksan valtion vakuu- 
tushallituksen presidentiltä tohtori Bödikeriltä pyydetty tie
toja siitä onko, kuten on väitetty, pakollinen työväenvakuu- 
tus Saksassa laimentanut työväen varovaisuutta ja vaikut
tanut tapaturmain lisääntymistä, ja on toht. Bödiker lau
sunnossaan osoittanut semmoisen väitteen perättömäksi.

Ammattiyhdistysasiassa ehdotettiin Teollisuushallituk- 
selle, että olisi perustettava työntekijöille ja työväelle yh
teisiä vapaaehtoisia yhdistyksiä, jotka jakaantuisivat keskus- 
komiteain kautta toistensa kanssa yhteydessä oleviin osas
toihin eri ammatteja varten. Nämä yhdistykset perustaisi
vat ammattikouluja, antaisivat apurahoja opintoja varten, 
toimittaisivat ammattikirjallisuutta y. in.

Käytännöllisiä ammattikouluja on yhdistys Teollisuus- 
hallitukselle ehdottanut virallisten ammattiyhdistysten toi
mesta valtion ja asianomaisten kuntain avulla ensi tilassa 
perustettavaksi etupäässä tavallisimpia ammatteja varten.

Teollisuuskouluista ja niiden tarkoituksesta on yhdis
tys, Teollisuushallituksen pyynnöstä, koettanut levittää tie
tojen työväestöön.

Luetteloja kansankirjastoille ja nuorisolle soveltuvista 
kirjoista laatimaan asetetussa komiteassa on yhdistys ollut 
edustettuna.

Ehdotukseen huvien toimeenpanemisesta syntyvien ra
sittavien maksujen alentamisesta ei kaupungin poliisimestari
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ole voinut suostua, koska mainitut maksut ovat laissa mää
rätyt, mutta kustannukset poliisivalvonnasta ovat asetetut 
mahdollisimman alhaisiksi.

Koululasten sanomalehtikaupasta on yhdistys lausu
nut pitävänsä sitä lapsille turmiollisena, mutta ei ole tehnyt 
mitään ehdotusta asiassa, koska opettajayhdistys jo on siinä 
toimiin ryhtynyt.

Valtion tilaukset ulkomailta ovat työväessä herättäneet 
mielipahaa, koska niiden kautta paljon rahaa joutuu maasta 
pois. Komitea on asetettu ottamaan selkoa onko puheena
olevia tilauksia tehdessä oman maan etuja huomioon otettu.

Saksan taloudellisista yhdistyksistä, jotka teollisuutta 
ja työväen parasta ovat suuresti edistäneet käytettävinänsä 
olevien satojen miljoonain markkojen avulla, on hankittu 
lähempiä tietoja, koska meillä niistä voitaisiin jotain oppia; 
näiden yhdistysten yleisen liiton sihteeriltä hra H. Häntsch- 
keltä onkin kertomus saatu ja annettu Teollisuushallituksen 
julaistavaksi.

Työnpuutteen vähentämiseksi on maaseudun työväkeä 
varoitettu pääkaupunkiin tulemasta ja kehoitettu kaupungin 
tyänantajia työhönsä ottamaan etupäässä kunnan omia 
asukkaita. Työnantajia keinutettiin myöskin mikäli mah
dollista välttämään työväen vähentämistä ja vaikkapa työ
aikaa lyhentämällä koettaa hankkia työväelleen edes niuk
kakaan toimeentulo.

Ehdotus paloviinan vähittäinmyynnin sekä anniskelun 
lakkauttamisesta talveksi 1892—93, raittiusseurain tekemä, 
saavutti kannatusta, koska yhdistys arveli siten voitavan 
lieventää hätää työväestössä, jonka tuloista tavallisesti suuri 
osa kulutetaan väkijuomiin. Vähemmistö pelkäsi tämmöi
sen toimeenpiteen synnyttävän salakapakoitsemista ja luuli 
raittiutta aikaansaatavan ainoastaan vähitellen.

Kesälomalle maalle on yhdistys sanomalehdissä keinut
tanut työväkeä pyrkimään, siten parantaakseen terveyttään 
ja virkistääkseen voimiaan.

Päivystäjälääkärejä sunnuntaipäiviksi kesäaikana on 
terveyslautakunta, yhdistyksen ehdotuksesta, luvannut toi
mittaa.

Koleeran uhatessa pyydettiin terveyslautakuntaa la- 
kaatin muotoon painettuna levittämään toimittamaansa kir
jasta koleerataudista.

Kaupungin valtuusmiesten vaalin aika muutettiin yhdis
tyksen pyynnöstä siten että työmieketkin ajan hukatta saat
tavat vaalilippunsa antaa.
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Ehdokaslistan valtuusmiesvaalia varten laativat, raittius* 
seurain keskuskomitean ehdotuksesta, yhteisesti useain yh
distysten edusmiehet. Ehdokaslistaa tarkastaessaan pani 
yhdistys huomiota ainoastaan työväen edustajiin ja niiksi 
asetti faktori J. Pehkosen ja tehtailija V. v. Wrightin. 
Ruotsalainen puolue ei ottanut listaansa kumpaistakaan 
näistä ehdokkaista ja suomalainen puolue ainoastaan hra 
Pehkosen, joka sai 6,101 ääntä, ollen kolmas järjestyksessä 
vähimmän ääniä saaneesta valituksi tulleesta lukien, joka 
sai 12,093 ääntä. Korkein äänimäärä ainoastaan n. s. kan
sanvaltaisessa listassa, jota molemmat kielipuolueet vastus
tivat, olleella ehdokkaalla oli 665.

Kaupunginvaltuusmiehet ovat, yhdistyksen ehdotuksesta, 
edustettuina opetuskomiteassa, jossa heillä on 2 jäsentä.

Uuteen työväenasuntorakennusyhtiöön osallisiksi on yh
distyksen jäseniä kehoittanut „ Arbetets vänner“ niminen 
yhdistys.

Panttilaitososakeyhtiön voitosta on ammattiyhdistysten 
keskuskomitea toivonut jonkun osan kaupunginvaltuusmies- 
ten käytettäväksi, mutta yhdistyksen johtokunta, ei voi
nut ehdotusta kannatta, koska se olisi yksityisen yhtiön toi
miin sekaantumista.

Sääntöjä on vahvistettu Suomal. puhuja- ja keskuste
luseuran naisklubille, Leipuri-ja kondiittori-ammattiosastolle, 
soittoklubille ja raittiusklubille.

Valtioneuvos J. Pippingskiöldin muistoa on vietty pu
heella vuosikokouksessa, koska vainaja on eläessään harras
tanut työnväensuojelemista.

Kirjanpainajain 250-vuotiseen juhlaan lähetettiin adressi, 
johon saatiin sydämmellinen vastaus.

Lahjana on yhdistys saanut useiden eteväin miesten 
valokuvia, Uno Cygnaeksen rintakuvan, Teollisuushallituk
sen julkaisut, vuosikertomukset Ruotsin työväen opistoilta, 
Kyöpenhaminan Teollisuusyhdistykseltä ja v. 1866 perus
tetun työväenyhdistyksen julkaisut sekä Tampereen, Turun, 
Viipurin ja Vaasan työväenyhdistysten vuosikertomukset.

Käsiteltävinä ovat työväenopetuksen laventamista, pros- 
titutsioonia, terveellisiä työväen asuntoja, työväenkalenteria, 
pakollisten ammattiyhdistysten mahdollisuutta, voimistelu- 
klubia, margariinin valmistusta, koko maalle yhteistä sairas- 
ja hautausapurahastoa, työmiesten leipoma-osakeyhtiöä, Suo
men työväen valtuuskuntaa, sairasvakuutusta, progressiivista
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veroitusta, sekä valtion tilauksia ulkomailta koskevat asiat, 
joista muutamain käsitteleminen on jätetty toistaiseksi.

Kirjastossa jota on pidetty avoinna joka päivä, löytyy 
1,133 ruotsal. ja 632 suomal. teosta. Kirjoja lainattiin: 
suomalaisia 1,490 ja ruotsalaisia 940.

Lukusalissa, jota on pidetty avoinna k:lo 8:sta aamulla 
k:lo 10:neen illalla, on ollut 26 suomal. 19 ruotsalaista koti- 
ja ulkomaalaista sanomalehteä ja aikakauskirjaa.

Järjestysvaliokunta, jonka kokoonpano näkyy virkaili- 
jaluettelosta, on v. 1892 kokoontunut 25 kertaa ja yhdis
tykseen jäseniksi hyväksynyt 207 kutsutuksi jäseniksi ehdo
tettua henkilöä, sekä 77 muuta jäseniksi pyrkijää, joista 19 
naisia.

Järjestys yhdistyksessä on vuoden kuluessa, muutamia 
pienempiä epäkohtia lukuun ottamatta, ollut hyvä ja saapi 
valiokunta sen vuoksi täten lausua mielihyvänsä yhdistyk
sen huoneustossa käyvien jäsenten käytöksestä.

Järjestysvaliokunnan puolesta:
Fridolf Numberg.

A. N. Lahtinen.

Juhlatoimikunta saapi täten antaa katsauksen toimin
taansa v. 1892.

Edelliseltä vuodelta jäivät juhlatoimikuntaan hrat W. 
Ekman, J. E. Sanngren, G. Paulsson ja neiti Ida Seger; 
heidän lisäkseen valittiin hrat E. Numberg, Hj. Hammar, 
A. Lindgren ja neiti M. Hellman. Hra Lindgren halusi 
kuitenkin pian tästä toimestaan erota, jonka vuoksi hänen 
sijaansa valittiin hra F. Lindholm.

Juhlatoimikunnan perustavassa kokouksessa Maalisk. 
30 p. valittiin puheenjohtajaksi konttoristi W. Ekman, vara
puheenjohtajaksi työnjohtaja F. Numberg, sihteeriksi kello
seppä J. E. Sanngren, rahastonhoitajaksi neiti M. Hellman 
sekä kalustonhoitajiksi neiti Ida Seger ja Iira Hj. Hammar.

Juhlatoimikunta on toimeenpannut 10 huvit, nim. 1 
lastenjuhlan, 4 kansankonserttia, 3 iltamaa, 1 kansanjuhlan 
ja 1 huviretken Seurasaareen.
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Tili juhlatoimikunnan toiminnasta Tammik. 1 p:stä Jouluk. 
31 p:ään v. 1832.

Tuloja. Menoja. Voitto. Tappio.

7>« im fl&

m. i Lasten juhla . . . 804 50 407 95 3A6 55
31,i Kansankonsertti . . 159 — 148 15 10 85 — —
2h'ä Iltama......................... 133 50 210 25 _ 76 75
22/5 Kansankonsertti . . 73 — 54 20 18 80 _ .—
1(l/7 Retki Seurasaareen . 345 25 370 80 — 25 55
2t*/a Kansanjuhla Hespe-

rian puistossa. . . 773 95 762 32 11 63 — —
18 a Konsertti Alppilassa 51 25 282 85 — — 231 60
2/10 Kansankonsertti . . 307 — 235 15 71 85 — —

66/10 Iltama.................... 41 75 49 75 — — 8 —
26/ia Iltama..................... 363 50 141 65 221 85 —

Mnp 3,052 70 2,663 7 731 53 341 90
Säästö „ 389 63 389 63

3,052 70 731 53

im im.

Tuloja:
Säästöä huveista . .
Tuloja pianosta . .
Anniskelu osakeyh
tiöltä 3 kansankon- 
sertista....................

Hra E. Forsbäckiltä .

389
80

300
104

63
Menoja:

Siirto v. 1891 . . .
Laulukunta . . . .
Kaikell. menoja 
Kustannuksia pianosta 
Säästöä.........................

104
611

94
37
26

12
873 75 873

Vuoden lopulla olivat juhlatoimikunnan varat:
Kalusto.................................................................... 660: —
Saatava hra U. Gallénilta............................................56: 38
Säästöä..........................................................................26: 26

742: 64
Velkoja:

Laina Työväenyhd. rakennusrahastosta .... 500: —-
Laskuja.................................................................... 119: 53
6 ®/o korko Mnfi 619: 53 18Vi92—18Vi93 37: 17

656: 70
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Laulukunta on toiminnastaan viimeksikuluneen vuoden 
ajalla antanut seuraavan kertomuksen:

29 p. Maaliskuuta kutsuttiin laulukunta vuosikokouk
seen jossa tapahtui puheenjohtajan ja toimikunnan y. m. 
vaalit. Tulos vaalista, joka tapahtui suljetilla lipuilla, oh 
seuraava: Puheenjohtajaksi tuli jälleen hra Fred. Lindholm, 
toimikuntaan: neidit Lydia Mutikainen, Maria Höilund sekä 
hrat K. K. Ahlstedt, A. Caselius, E. L. Wasenius sekä va
rajäseniksi neiti Ida Ölund ja hra K. Rosengren. Myöhem
min kuin lirat K. K. Ahlstedt ja A. Caselius erosivat lau- 
lukunnasta, tulivat heidän sijaansa varajäsenet neiti Ida 
Ölund sekä hra K. Rosengren.

5 p. Huhtikuuta sai laulukunta johtajakseen hra ur
kuri O. Merikannon, jonka johdolla laulukunta on työsken
nellyt tämän vuoden ajalla. Laulukunnan jäsenten har
rastus ei ole ollut niinkuin olisi pitänyt ja voi odottaa. 
Syyksi täytyy otaksua että kaksi laulukuntaa on olemassa 
yhdessä yhdistyksessä; ja niin kauvan kun niin on laita, on 
myös vaikea saada innokkaita ja pysyväisiä jäseniä laulu- 
kuntaan. Näistä syistä laulukunta ei ole voinutkaan edistyä 
niinkuin sen olis pitänyt ja voi vaatia.

Laulukunta on ollut huvitoimikunnalla apuna 2:ssa 
konsertissa, useammissa iltamissa ja muissa huveissa.

Laulukunnan toimikunta on hankkinut laulumerkkejä, 
joita saa laulukunnan rahastonhoitajalta 1 m. 50 p. kppl.

Laulukunnassa nykyjään on olemassa seuraavat 39 
jäsentä:

Sopraano: neidit Lydia Mutikainen, Ida Ölund, 
Ida Liljeström, Johanna Rickberg, Ida Sundlivall, Maria 
Rukkila, Ida Henriksson, Hilda Liljeberg, Johanna Wester
man, Sigrid Westerman, Ida U. Henriksson ja Hilda Poi- 
konen.

Altto: neidit Maria Norppa, Anni Paananen, Maria 
Höilund, Eine Spiiring, Hanna Spiiring, Mimmi Kilkki ja 
Mathilda Lysenius.

Tenori: hrat Fred. Lindholm, N. Tuominen, H. Paa
vilainen, R. Magnusson, E. Ahvenainen, J. Laukkanen, A. 
Henriksson, A. Wenman ja F. Drake.

Basso: hrat K. Rosengren, J. Honkaniemi, E. L. Wa
senius, A. Wahlman, O. Åkerberg, E. Wirtanen, R. Koso
nen, N. Heinonen, K. Silvenius, J. Löfman ja E. A. Hä
tinen.
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Tässä on laulukuunnan kertomus viimeksi kuluneelta 
vuodelta päätetty ja toimikunta saa lausua lämpimät kiitok
set kaikille jotka ovat laulukunnalle olleet avullisina.

Laulukunnan toimikunnan puolesta:

Fred. Lindholm.

K. A. Rosengren.

Käsityöosaston kertomus vuodelta 1892, 9:s vaikutus-
vuosi.

Nytkin kuluneena vuotena on osaston kokouksia pi
detty keskiviikkoisin k:lo 8—10 i. p.

Työväenyhdistyksen arpajaisiin Huhtikuun 4 p:nä suos
tui noin 70 kaupunkimme naisista hyväntahtoisesti voittoja 
keräämään.

Voitot, joita oli kaikkiaan noin 600, asetettiin näyt
teille Seurahuoneen suureen saliin ja pidettiin yleisön nähtä
vinä arpajaispäivänä k:lo 4—6 i. p., jolla aikaa seitsikko 
kaartin soittokunnasta soitteli. Pääsymaksu näyttelyyn oli 
25 p.

Arpajaisten ohjelmassa oli:
1. Runo (suomal.) lausui hra K. Weckman.
2. Laulua. Yhdistyksen laulukunta.
3. Kertomus kansanmurteella. Hra A. Slotte.
4. Piaanon soittoa. Hra O. Merikanto.
5. Lausuntoa (ruotsal.). Hra E. Brander.
6. Soololaulua. Neiti W. Baranoff.
7. Kuvaelma, A. Edelfeltin „Jumalanpalvelus Uudenmaan 

saaristossa" nimisen taulun mukaan, taiteilija K. Wuo- 
ren järjestämä.

8. Kansallistanssi, rouva E. Littsonin harjoittama, jonka 
tanssivat kansallispukuihin puetut 6 naista ja 6 herraa.

Yleinen tanssi.
Arpajaisista saatu puhdas voitto 1,500 m. jaettiin si

ten, että yhdistyksen yleinen rahasto sai 1,000 mk ja ra
kennusrahasto 500 mk.

Osaston toimikunta käyttää tätä tilaisuutta lausuakseen 
sulimmat kiitoksensa kaikille niille, jotka tavalla tai toisella 
ovat elleet avullisina arpajaisten aikaansaamisessa.
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Vuoden kuluessa on osasto toimeenpannut yhden ilta
man, siten hankkiaksensa varoja tarve-ainetten ostamiseen.

Osasto ei ole voinut toimeenpanna arpajaisia tänä ke- 
vännä, koska työttömyys ja rahan puute työväestössä on 
niin yleinen ettei heidän puoleltansa voitu apua odottaa ja 
kaupunkimme liikemiehilläkin on ollut kova aika kestettä
vänä, joten hekään eivät luultavasti olisi halukkaita voittoja 
lahjoittamaan. Sen vuoksi on osasto pitänyt velvollisuute
nansa odottaa soveliaampaa aikaa arpajaisten toimeenpane
miselle. Osaston jäsenet ovat kuitenkin nyt, kuten ennen
kin, määrättyinä iltoina kokoontuneet valmistelemaan sieviä 
ja käytännöllisiä teoksia vastaisia arpajaisia varten.

Helsinki, Helmik. 5 p. 1893.

Hilda Pehkonen.

Mathilda Sanugren.

Opetuskomitean kertomus vuodelta 1892. Sivistystä 
levittääkseen työväestöön on työväenyhdistyksen asettama 
opetuskomitea v. 1892, paitsi esitelmiä ja alkeisoppijaksoja, 
toimeenpannut myöskin kansanopisto-kursseja.

Esitelmiä pitivät kevätlukukaudella lehtori A. J. Mela 
maantieteen alalta ja professori Ernst Bonsdorff fysiikasta. 
Molemmat luentosarjat pidettiin suomeksi ja ruotsiksi ja oli 
niissä, etenkin suomalaisissa, paljon kuulijoita. Kustannuk
set ovat olleet:

Kevätlu- Syyslu- 
kuk. kuk

Ilmoitukset...................................................... 23: 85 18: —
Valo ja puhdistus .............................„ 28: — 31: 25
Palkkioita luennon pitäjille .... „ 300: ■— 300: —

Summa 351: 85 349: 25
Alkeisoppijaksoissa on opetettu laskentoa, oikokirj u

tusta ja kaunokirjoitusta sekä syyslukukaudella myöskin kir
janpitoa. Suomalainen kurssi jaettiin, oppilaiden paljouden 
vuoksi, kahteen osastoon, ja tuli siten vastaalkavaisten osas
toon 30 ja varttuneimpain osastoon 19 oppilasta. Ruotsa
laisessa oppijaksossa oli 22 oppilasta. Oppijaksot kestivät 
8 p:stä tammikuuta 13 p:ään huhtikuuta, 2 tuntia viikossa
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laskentoa, 2 tuntia oikokirjoitusta ja 1 tunti kaunokirjoitusta. 
Syyslukukaudella kesti opetus Lokak. 18 p:stä Joulukuun 
20 p:ään; kirjanpitoa opetettiin 4 tuntia viikossa, suoma
laista oikokirjoitusta 3 ja ruotsalaista 2 tuntia. Oppilaitten 
lukumäärän lisäännyttyä jotta niitä lukukauden loppupuo
lella oli kirjanpidossa 38, suomal. oikokirjoituksessa 45 ja 
ruotsalaisessa 8, jaettiin oppilaat kahteen osastoon ja annet
tiin kummallekkin osastolle opetusta kirjanpidossa ja suo
malaisessa oikokirjoituksessa kahtena tuntina viikossa kum- 
paisessakin aineessa. Kirjanpidossa on opetettu yksinker
taista, pääasiallisesti käsityöläisen liikkeeseen soveltuvaa kir
janpitoa. Jokaista oppilasta on opetettu erikseen, jotta se, 
joka on halunnut kotona työskennellä, on voinut pikemmin 
oppijakson suorittaa. Suuria vaikeuksia on syntynyt siitä 
että oppilaita on ollut paljon ja huoneisto pieni.

Alkeisoppijaksojen opettajan maisteri K. A. Liliuksen 
antamassa seikkaperäisessä kertomuksessa lausutaan vastai
suuden varalle tärkeä toivomus. Oppilaitten, niinhyvin kir
janpito- kuin oikokirjoituskursseissakin pitäisi ilmoittautua 
määrätyn ajan kuluessa, jotfei samaa asiaa tarvittaisi mo
neen kertaan kertoa. Oikokirjoitusta on kirjoitettu sanelun 
mukaan ja kirjoitusvihkot on opettaja korjannut kotonansa, 
josta hänelle tietysti on tullut paljon lisätyötä. Vastaisuu
dessa pitäneekin siitä opettajalle erittäin korvata.

Kustannukset alkeisoppijaksoista ovat olleet:

Opetusvälikappaleita ...
Kevätlu-

kuk.
79: 50

Syyslu-
kuk.

67: 90
Ilmoituksia.................................. 39: 14 37: 45
Valaistus, lämmitys y. m. . . 110: — 83: —
Puolen vuoden vuokra 500: — 500: —
Palkkioita opettajille .... V) 951: 50 528: —

Yhteensä ttnf 1,680: 14 1,216: 35
Erityistä huomiota ansainnevat vuoden kuluessa toi

meenpannut kansanopistokurssit, koska työväenyhdistys nii
den kautta on voinut edistää koko maassamme suurta myö- 
tätuntoisuutta herättänyttä uutta asiaa.

Tämän uuden yrityksen alullepano kävi mahdolliseksi 
siten, että Kansanvalistusseura antoi 500 mkan suuruisen 
apurahan ja myöskin oli saatavissa apua asiaa harrastavilta 
henkilöiltä, jotka yhdessä Kansanvalistusseuran sihteerin, toh
tori A. Granfeltin kanssa, olivat laatineet opetussuunnitel-
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man. Työväenyhdistys otti, kansanvalistusseuran kanssa 
asiasta sovittuansa, huolekseen yrityksen toimeenpanemisen 
ja kurssien alkamispäiväksi määrättiin tammikuun 19 p. 
Oppilaiksi halullisia oli paljon ja suomalaiseen osastoon pyr
kivistä 6O:stä otettiin ainoastaan 29 miestä ja 4 naista, 
koska suomalaisessa normaalilyseessä kursseja varten käy
tettäväksi saatuun luokkahuoneeseen ei useammalle tilaa ol
lut. Niitä varten, jotka eivät ensimmäiseen kurssiin pääs
seet, toimeenpantiin melkein heti uusi oppijakso, mutta sii
henkään ei voitu vastaanottaa useampaa kuin 35 oppilasta. 
Pyrkijöiltä vaadittiin että ovat täyttäneet 18 vuotta ja tai
tavat tyydyttävästi lukea ja kirjoittaa. Oppilaista oli osa 
kansakoulun käyneitä, toiset olivat kansakoulua jonkun 
verran käyneet tai saaneet opetusta muissa oppilaitoksissa 
tai työväenyhdistyksen alkeisoppijaksoissa. Useimmat heistä 
olivat käsityöläisiä, ulkotyömiehiä tai neulojattaria; joukossa 
oli myöskin joku puotipalvelija, työnjohtaja ja lukkarinop- 
pilas j. n. e. Opetus oh maksutoin. Opetusaika oli iltasin 
k:lo 7—9 (myöhemmin V28—V2IO).

Opetusta annettiin yleisessä sekä Suomen historiassa, 
suomenkielessä (ainekirjoitusta), kirjallisuudessa (erittäinkin 
Kalevalan tuntemisessa), maantieteessä, fysiikassa ja terveys- 
opissa. Opetus on ollut esitelmien muodossa; kun aika on 
myötenantanut on oppilailta myöskin kyselty. Perjantai- 
iltoina, jolloin opetustunteja oli ainoastaan yksi, pidettiin 
keskusteluharjoituksia. Keskustelujen aineeksi on valittu 
asioita, joiden on arveltu parhaiten koskevan oppilaita, n. 
k. kirjallisuuden valitseminen, raittiusasia, itsekasvatus, le
popäivän käyttäminen. Yksi oppilaisista on vuoron perään 
ollut puheenjohtajana, kaksi pöytäkirjan laatijana. Näissä 
kokouksissa on myöskin aineita kirjoituksia varten annettu 
ja- oppilaat ovat olleet tilaisuudessa opettajilta kyselemään 
asioista, joita he edellisinä oppitunteina eivät ole käsittäneet.

Ruotsalaiseen kurssiin ilmoittausi 24 oppilasta, 12 miestä 
ja 12 naista ja opetusaineet olivat samat kuin suomalaises
sakin kurssissa ja lisäksi vielä uskonto.

Opettajina olivat suomalaisella osastolla fil. maist. R. 
Saikku ja W. Wallin, neidit Hilda Käkikoski ja Anna Luuk
konen, lääket. kand. V. Manner, fil. kand. J. Gr. Toivonen 
ja ylioppilas V. P. Juuma. Ruotsalaisella osastolla olivat 
opettajina pastori Amirchanjanz sekä neidit I. Frelander, 
B. Hermansson ja Lavonius.

Syyslukukaudella on opetusta koetettu antaa samaan
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tapaan kuin keväälläkin; vaikeuksia on kuitenkin tuottanut 
se, että taitavia opettajia ei ole saatu kaikkiin aineisiin, 
jonka vuoksi opetusta onkin annettu vähemmässä määrässä.

Kulunkeja näistä kursseista on ollut:

Pahvia ja havaintoesineitä .... ■5^

Syyslu-
kuk.

Kevätlu-
kuk.

49: 15 16: 50
Ilmoituksia....................................... 65: 85 49: 20
Opettajien palkkioita................... 1,302: — 549: —
Huoneenvuokra, valaistus, palvelijat 188: 25 9i: 20

Yhteensä ifmfi 1,605: 25 705: 90
Vaikka tämänlaatuiselle opetukselle tuottaa suuria vai

keuksia kulunkien suuruus ja hyvien opettajavoimien puute, 
ei komitea voi muuta kuin pitää sitä erittäin tärkeänä ja 
toivoa, että kansan valistamiseksi työskentelevien voimien 
yhtymisen kautta vastaisuudessa puheenaoleva opetuksen 
haarakin tulee varmemmalle pohjalle.

Tilastokomitea. Komitean jäseninä ovat olleet: herrat 
tohtori Aug. Hjelt, puheenjohtajana, rakennusmestari G. F. 
Willandt, kelloseppä J. F. Widemark ja työnjohtaja F. Num
berg. Sihteerin tointa on suosiollisesti hoitanut fil. kand. 
Oskar Groundstroem.

Tulokset siitä tutkimuksesta koskeva Helsingin työväen 
palkka-, asumus y. m. elämänsuhteita, joka täällä teh
tiin v. 1891, ovat par aikaa tohtori Aug. Hjelt’illä valmistel
tavana ja ennen pitkää ne voidaan toimittaa painoon. Tämä 
laatujaan ensimmäinen julkasu meidän maassa ainakin jos
sain määrin tullee valaisemaan eri puolia täkäläisen työväen 
yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa elämässä.

Aina v:sta 1885 tavanmukaisiksi käyneet kokoukset 
eri ammateista saatavien tilastollisten tietojen kokoamiseksi 
ovat tänäkin vuonna tavallisessa järjestyksessä sanomalehdissä 
ilmotettu ja pidetty.

Kuten edellisinä vuosina täällä ilmestyvät enemmän 
levinneet sanomalehdet ottivat maksuttomasti julkaistavak- 
seen näin kuuluvan kehotuksen:
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Helsingin työmiehille.
Helsingin Työväenyhdistys on jo useiden vuosien kuluessa 

tilastokomiteansa kautta kutsunut pääkaupungin työntekijöitä ko
mitean kokouksiin antamaan tietoja työväenluokan oloista ja am- 
mattisuhteista. Niinkuin edellisenä vuonna on nytkin kysymyk
sessä hankkia samanlaisia tietoja, siis tietoja palkka- ja asunto- 
suhteista, työajan pituudesta, oppilaisten asemasta, työpajain laa
dusta y. m. seikoista, jotka työntekijäin asemaan vaikuttavat.

Sellaisten hankittavain tietojen hyödystä ja tarpeellisuu
desta lienevät pääkaupungin työntekijät selvän käsityksen saa
neet. Edellisten vuosien kokemus sitä kyllin näyttää. Tilasto- 
komitean tiedusteluilla on ilmisaatu ja poistettu epäkohtia ja puut
teellisuuksia, 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 tuo
daan esiin.

Etenkin nykyisinä vaikeina aikoina olisi työntekijöillä syytä 
lukuisasti saapua komitean kokouksiin. Siitä ei voi niille itselle 
lähteä muuta kuin hyötyä.

Jotta yksipuolisuutta ja nurinpäisyyttä saaduissa tiedonan
noissa niin paljon kuin mahdollista vältettäisiin, kehoitetaan ys
tävällisesti myöskin työnantajia ja työnjohtajia kokouksiin saa
pumaan.

Niinkuin ennenkin pidetään kokoukset eri aikoina eri am
matteja varten. Kokoukset pidetään Työväenyhdistyksen huo
neistossa Kaivokadun talossa n:o 12, seuraa vassa järjestyksessä :

Sunnuntaina Helmikuun 12 p:nä: k:lo 9 kirjansitojat, vii- 
vottajat y. m.; k:lo V2IO nahkurit, satulantekijät ja tapitseeraa- 
jat; k:lo 10 porsliini- ja kaakelitehtaiden työväki; k:lo Väli 
kulta-, hopea- ja kellosepät; k:lo 11 tupakkatehtaiden työväki; 
k:lo 1/al2 ompelijattaret, pesijät ja silittäjät; k:lo 12 kirjan- ja 
kivipainajat; k:lo Vai puutarhurit; k:lo 1 maalarit, kultaajat ja 
lasimestarit; k;lo Va2 kirvesmiehet ja sahain työväki; k:lo 2
puusepät, sorvarit ja vaununtekijät.

Sunnuntaina Helmikuun 19 p:nä; k:lo 9 kivenhakkaajat; 
kilo Valo muurarit; k:lo Väli läkki-, levy- ja vaskisepät; k;lo 
Vai2 konepajain työväki, torvenlaskijat ja sepät; k:lo Vai rää
tälit; k:lo Va2 leipurit ja sokurileipurit; k:lo 2 muut ammatit.

Koska Työväenyhdistyksen varoista ei kannata kustantaa 
kalliiksi tulevia ilmoituksia kokouksista, niin pyydämme, että 
työntekijät tahtoisivat levittää tietoja asiasta sekä itse sitä in-
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nolla harrastaisivat ja koettaisivat saada kumppanejakin sitä te
kemään.

Kaikki Helsingin työntekijät, olipa ne siten Työväenyhdis
tyksen jäseniä tahi ei, ovat tervetulleet.

Helsingissä 7 p:nä Helmikuuta 1893.

Helsingin Työväenyhdistyksen puolesta:

Sen tilastokomitea.

Osanotto ilmotettuihin kokouksiin oli kovin laimeata, 
kokouksiin saapuneita oli vielä vähemmän kuin edellisinä 
vuosina. Monesta ammatista ei tullut ainoatakaan edustajaa. 
Tämä asianhaara osottaa, että meidän työmiehet eivät enään 
samalla innolla kuin ennen käy tilastokomitean kokouksissa 
senjälkeen kuin useimmat ammatit ovat muodostaneet am
mattiyhdistyksiä. Mutta eivätpä ammattiyhdistyksetkään ole 
komitealle antaneet niitä tietoja eri ammateista, joita komi
tea työhönsä olisi tarvinnut.

Tästä syystä täytyy tilastokomitean rajoittaa kerto
muksensa lyhyemmäksi kuin se koskaan on ollut.

Saatujen tietojen nojalla komitea on tehnyt seuraavan 
entiseen tapaan tehdyn taulun:
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Tietoja alempana lueteltujen ammattien työntekijäin pal
leoista ja työajan pituudesta Helsingissä v. 1892.

Ammatti.

työntekijän työ
ansio päivässä.

O
m

assa ruuassa ja
asunnossa olevan

asunnossa olevalle
työväelle.

Työpäivän pituus
om

assa ruuassa ja

Työansio päivässä 
isännän rim

assa ja 
asunnossa ollen.

ja ruuassa olevalle
1

työväelle.

Työajan pituus 
isännän asunnossa

Päivä
palkalla.

K
appale-

palkalla.

V
ar

sinais.

N
im

ellis.

Päivä
palkalla.

sinais.

SO

N
im

ellis.

M. p- M. p- T:a. M:a T:a. M: n M. p- T:a. M:a T:a. M:n

Leipurit............
Kaakelityöläi-

set..................

—

3 11 30 13

1 50 ? ? ? ?

Mekaaniset työ
miehet .... 3 11 12 30

Räätälit............ — — 3 — 12 — 13 — — — — — — —
Puusepät .... 2 50 3 — 11 30 13
Kirvesmiehet. . 2 50 — —- 12 — 13 —■ — — — — — —
Kirjanpainajat . 4 50 — 12 30 — — — — — — — —
Sahatyömiehet . 2 — — — 12 — — — — — — — —

Sanomalehdissä julkaistujen torikertomusten avulla on 
insinööri R. Hindström tehnyt seuraavan taulun ruokatava
roiden ja polttopuiden vähittäisistä keskihinnoista.

Ruokatavarain ja polttopuiden vähittäiset keskihinnat 
v. 1892 kuluessa:

Ruisleipä, 10 kilolta 
Ruisjauhot „ „ . . . .

ffhgp pH 
3: 13
2: 83

Herneet, 5 „ . . . . 1: 22
Perunat, 5 litralta .... 0: 46
Raavasliha, veres, 10 kilolta . 5: 92
Sianliha, „ „ „ 11: 95

„ suolattu „ „ 13: 82
Voi, tuore, kilolta .... 2: 42

„ ruoka-, 10 kilolta . 21: 17
Silakat, tuoreet, kilolta o: 40
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Silakat suolatut, 10 kilolta 2: 58
Maito, kuorimaton, litralta o: 20

„ kuorittu 0: 10
Piimä 0: 09
Halot, koivu-, m. syli . . . 15: 45

„ mänty-, „ n . 12: 10
„ kuusi-, „ . 10: 35

Tänäkin vuonna ilahuttavana tosiasiana huomattiin, että 
osa niitä epäkohtia, joista työntekijät ennen ovat valittaneet, 
on otettu huomioon ja poistettu, tulos, jonka tilastokomitean 
selvitykset osaltaan, mutta vielä enemmän ammattiyhdistys
ten lausunnot ovat tuottaneet. Vielä on kuitenkin toivo
muksia täyttämättä sekä epäkohtia, jotka vaativat paran
nusta. Mitä siinä suhteessa komitealle ilmotettiin selvite
tään alempana.

Työaika.
Ilmotukset työajan pituudesta olivat pääasialtaan sa

mat kuin ennen. Sama oli lyhyempää työaikaa koskevain 
toivomusten laita. Erittäinkin kirvesmiehet uudistivat toivo
muksensa 12-tuntisen työpäivän lyhentämisestä 10-tuntiseksi. 
Muutamissa kirjapainoissa työpäivä kestää k:lo 7:stä aamulla 
aina k:lo 8:aan illalla, eli tuntia tavallista työpäivää kau- 
vemmin. Semminkin mitä oppilaisiin tulee pitäisi työaika 
rajoittaa korkeintaan l‘2:ksi tunniksi nimellisesti. Räätälit 
valittivat sitä joutuisuutta, johon kappaletyössä kiireisinä 
aikoina pakotetaan. Leipurit halusivat yötyön vähentämistä.

Terveydelliset suhteet.
Räätälit valittivat työhuoneiden, semminkin pienem

pien verstaiden, ahtautta ja huonoa ventilatsioonia. Kirjan
painajat, leipurit ja konetehtaiden työmiehet myönsivät että 
työasuntoja terveydellisessä suhteessa on parannettu. Epä
kohtana mainittiin kuitenkin eräästä tehtaasta, että ahjot 
ovat viilaverstaan alla, joka ei ainoastaan ole tulenvaarallista, 
vaan lisäksi levittää työhuoneisiin katkua, jota venttiilit ei
vät jaksa vetää ulos.

Oppilaitten asema.
Yleensä huomautettiin monta epäkohtaa vallitsevan op

pilaitten asemassa. Niitä käytetään ylen huonosti palkat
tuna työväen lisäjoukkona jonka ammattikeliityksen sekä



opetuksen ja siveellisen kasvatuksen hyväksi tehdään kovin 
vähän, jos sitäkään. Muutamat kirjanpainajat lisäksi väit
tivät, että työnantajat säännöllisesti koettavat estää oppilaita 
heidän sivistysriennoissaan; eräässä täkäläisessä painossa sa
nottiin olevan 13 taituria ja — 19 oppilasta. Räätälit mainit
sivat samantapaisia kohtia. Leipurit sitä vastaan tunnusti
vat isäntänsä tässä suhteessa valvoneen oppilaitten parasta. 

Työpalkat.

Työpalkat näkyvät yleensä olleen pienemmät edellisenä 
vuonna, johon on syynä vallitseva työn- ja rahain puute.

Kirvesmiehet lausuivat toivomuksenaan, että heidän 
palkkaansa maksettaisiin tunnilta eikä päivältä, niinkuin teh
taissa on tavallista. Puusepät valittivat että työnantajat 
yleisesti lakkaavat kappaletyötä käyttämästä ja kääntyvät 
päiväpalkka-j ärj estelmään.

Erilaisia lausuntoja ja toivomuksia.

Tapaturmavakuutusta ei vielä ole monessa ammatissa 
olemassa, eipä edes kaikissa konetehtaissa. Yleistä työmies
ten tapaturmavakuutusta pidettiin kovin suotavana. Sairas- 
kassoja kyllä on useita, mutta osanotto niissä on laimeaa.

Epäkohtana mainittiin että työmiesten ja työn-antajain 
välillä ei käytetä kontrahtia, josta syystä edellisten asema 
tulee vieläkin epävarmemmaksi kuin tarpeellista olisi. Uu
distus tässä suhteessa pitäisi lähteä työnantajista. Yksityi
sille työmiehillle se välistä saattoi tuottaa ikäviä seurauksia. 
Samoin tulisi yleisemmin käyttää työtodistuksia.

Ammatti tarkastajan virasta ja tehtävistä useimmat työ
miehet olivat tietämättömät ja lausuivat toivomuksena että 
hän mikäli mahdollista kävisi pienemmissäkin verstaissa.

Konetehtaiden työmiehet valittivat niitä kohtuuttoman 
kovia sääntöjä, joita moneen konetehtaaseen on hankittu ja 
joiden mukaan työmies voidaan velvottaa maksamaan va
hingonkorvaus, jollei hänen työnsä tule kelvollista, vaikkapa 
vika onkin hänelle annetussa piirustuksessa.

Myös tänäkin vuonna uudistettiin vanhat valitukset 
siitä pahasta tavasta, jota täällä harjoitetaan monihaaraisen 
urakkajärjestelmän kautta, varsinkin rakennusammatissa. 
Urakoitsija ja hänen alaurakoitsijansa kolmannessa ja nel
jännessä kädessä eivät välitä itse työstä ja sitä paitse puut-
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tuu heiltä tarvittavaa ammattitaitavuutta, mutta yhtä kaikki 
he pidättävät itselleen runsaan osan urakkasummasta. — 
Toinen tämän urakkajärjestelmän tuottama varjopuoli on se, 
että tunnottomat henkilöt siten saavat tilaisuutta etumaksu
jen nostamiseen ja pitkiin aikoihin he eivät maksa palkkaa 
työmiehille sekä lopuksi antavat vähäpätöisen maksun tai 
jättävät heidät tykkänään palkatta. Kun sellaisia petoksia 
on tehty — ja monta esimerkkiä on kerrottu — työmiehet, 
tietysti useimmin turhaan, ovat kääntyneet alkuperäisen ura
koitsijan puoleen saadakseen palkkaansa. Kulut ja mutkat 
oikean asiansa perille pääsemisessä ovat tähän saakka vai
kuttaneet, että työmiehet eivät ole vetäneet oikeuteen niitä 
henkilöitä, jotka heidät ovat pettäneet. Työmiehet lausui
vat mielipiteenään, että sen, joka ottaa urakoitsijan tulisi 
vastata siitä että tämä säännöllisesti maksaa määrätyt työ
palkat.

Taaskin lausuttiin tyytymättömyyttä sen johdosta että 
maalaistyömiehiä, jotka eivät suorita veroja kaupungille, 
käytetään työhön jopa otetaan mielemminkin kuin kaupun
gin omia työläisiä.

Aug. Hjelt.

J. F. Widemark. 
Fr. Numberg.

G. F. Willandt. 
O. Groundstroem.

Yleinen sairas- ja hautausapurahasto, jonka yhdistys 
on perustanut, on edelleenkin saanut käyttää yhdistyksen 
huoneita.

Ammattiyhdistysten keskuskomitea on pitänyt kokouk
sensa yhdistyksen huoneistossa.

Shakkiklubi,
Rakennusmestariklubi sekä
Satulantekijäin ja tapetsieraajain ammatti-osasto ovat

kuolleet.
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Helsingin 1 yöväenyhdistylesen
Leipuri- ja Kondiittori-ammattiosaston vuosikertomus 

vuodelta 1892, 5:s toimintavuosi.
Vuosikokouksessa Helmikuun 6 p:nä oli käsiteltävänä 

osaston sääntöjen muutos, jotka kiivaan keskustelun jälkeen 
paranneltiin ajanmukaisemmaksi, joten osaston nimikin muu
tettiin Leipuri- ja Kondiittori-ammattiosastoksi.

Herra V. v. Wright, joka oli ollut toimikunnassa neljä 
vuotta Työv. yhdist. edustajana sekä herra Alarik Biese, 
joka on neljä vuotta osaston rahastoa hoitanut, ovat vuoden 
kuluessa toimikunnasta eronneet; osasto antoi heille muis
toksi ja vilpittömän kiitollisuuden osotteeksi taulun, johon 
on kuvattu osaston tämän vuotinen toimikunta. Kuukaus- 
kokouksia on pidetty säännöllisesti, joissa tärkeimmät kes
kustelualueet ovat olleet:

Panttilainasto-kysymys, jonka oli osastolle lähettänyt 
Ammattiyhdistysten keskuskomitea. Tässä kysymyksessä 
yhdyttiin muihin ammatti-yhdistyksiin nimittäin ettei olisi 
perustettava uutta panttilainastoa, vaan että nykyinen an
taisi osan nettovoitostaan kaupungin valtuusmiesten käytet
täväksi yleishyödyllisiin, etupäässä työväen tarpeita tyydyt
täviin hankkeisiin.

Eaittiusklubin perustaminen työväenyhdistykseen. Ky
symyksen esitti herra H. Hukka; lyhyen keskustelun jälkeen 
päätettiin kutsua erityiseen kokoukseen kaikki työv. yhdist. 
raittius-aatetta kannattavat jäsenet. Kokouksen tuloksena 
oli että sellainen klubi syntyi työväenyhdistykseen.

Soittokunnan perustaminen. Noin kymmenkunta lei- 
purityömiestä esittivät osastoon perustettavaksi soittoseuran, 
mutta osasto vähien varojensa tähden ehdotti, että olisi so
pivampi jos semmoinen klubi tulisi perustettavaksi Työväen
yhdistykseen, joka sittemmin siihen suuntaan perustettiin.

Yötyökysymys (katso edellisiä vuosikertomuksia). Sit
tenkuin viime vuonna Marraskuulla pidetyssä yleisessä lei
purien kokouksessa annettiin osaston toimeksi hankkia tie
toa kaikilta leipuriliikkeiden omistajilta, kutka olisivat ha
lulliset lakkauttamaan yötyön, niin suostui tähän ainoastaan 
yksi ja kolme merkitsi itsensä puolueettomiksi, jota vastoin 
kaikki muut ilmoittivat ei lakkauttavansa yötyötä. Tämän 
johdosta lausui osasto mielipahansa sekä asetti komitean tut
kimaan josko vielä on alaikäisiä yötyön tekiöitä ynnä muita, 
josta ennen on valitettu. Komitean tutkimuksista tuli sei-
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ville ettei mitään parannusta ollut tapahtunut. Tämän vii
meksi tehdyn tutkimuksen johdosta sekaantui asiaan vir- 
kansa puolesta ammattitarkastelia kanslianeuvos K. L. Lin- 
deberg, josta seurauksena oli että noin 10 liikkeenharjoitta
jaa sakotettiin poliisioikeudessa.

Tili osaston tuloista ja menoista tilivuodelta 1892. 

Tuloja:
Säästöä vuodelta 1891 ............................................ 404: 13
Sisäänkirjoitusmaksuja........................................... 13; —
Kuukausmaksuja.....................................................  256: 50
Tuloja iltamista..................................................... 104:35

Yhteensä tfbnfi 777: 98

Menoja:
Sisäänkirjoitusmaksuja Työv. yhd........................... 13: —
Kuukausmaksuja Työv. yhdist............................ : 128: —
Ekbergin koulustipendi........................................... 25: —
Rakennusrahastoon................................................ 10: 43
Kaikenlaisia menoja................................................ 279:55
Jäännös vuodelle 1893 ...........................................  322: —

Yhteensä 777: 98

Eri rahastojen varat;
Osaston jäsenien rahasto....................................... 276: 50
Osaston yksityis rahasto.......................................45: 50

Yhteensä tfinf 322: —

K. E. Hartell. K. A. Hildén.

Osaston virkailijat:

Puheenjohtaja T. v. Schrowe, varapuheenjohtaja G. 
Lindholm, sihteeri J. Koivistoinen, rahastonhoitaja J. Ro
senberg, työväenyhdistyksen edustaja, J. Pehkonen, muut 
jäsenet O. Willandt ja N. Leino, tilintarkastajat K. A. Hil
den ja K. E. Hartell.
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Osaston jäsenet:
Appelqvist, A. 
Avellan, J. A. 
Bergholm, E. 
Björklund, A. 
Blomqvist, F. 
Catani, J. 
Eriksson, E. A. 
Grönholm, Hj. 
Hartell, K. F. 
Helin, J. A. 
Hukka, H. 
Johansson, J. L. 
Jääskeläinen, E. 
Juntunen, I. E. 
Kaartinen, K. P. 
Kaselius, A. 
Koivistoinen, J. 
Leino, N. 
Lindberg, G. E 
Lindroos, G. 
Lindholm, G. 
Leivonen, J. V.

Lund, K. F.
Mast, N.
Mattsson, J. 
Maukkola, H.
Möller, O.
Nurminen, J. 
Nohrström, G. B. L, 
Nyström, A. 
Paattinen, A.
Polen, V.
Porkka, L.
Platé, Aug. 
Rantanen, A. 
Rosenberg, J. 
Salonen, W. F. 
Schrowe, T. A. von 
Stenroos, W. F. 
Sundell, J. A. 
Tallgren, K. 
Tirkkonen, J. P. 
Wirtanen, O. 
Willandt, O.

Yhteensä 45 jäsentä vuonna 1891 oli 71. 
Helsinki, 1 p. Helmikuuta 1893.

T. v. Schrowe.

Helsingin Työväenyhdistyksen
Konetehtaalaisten ammattiosaston kertomus toiminnas

tansa vuodelta 1892, viidenneltä vaikutusvuodelta.
Osaston toimikuntaan ovat vuoden kuluessa kuuluneet 

seuraavat jäsenet: edelliseltä vuodelta jääneet sorvari K. 
Liljeroos, viilaaja K. Lindroth sekä valaja K. Nyman. Vuo
sikokouksessa, Helmikuun 28 p:nä valittiin: Mekaanikko V. 
Sohiman 12:ta, viilaaja P. Ek (uudelleen) 10:llä sekä seppä 
Hj. Hammar 9:llä äänellä. Työväen yhdistyksen edusmie
henä on ollut konttoristi W. Ekman.

Toimikunnan perustavassa kokouksessa Maaliskuun 6 
p:nä valittiin puheenjohtajaksi mekaanikko V. Sohiman va
rapuheenjohtajaksi viilaaja K. Lindroth sekä sihteeriksi 
viilaaja Pietari Ek, sitäpaitsi valittiin osaston rahaston hoi
tajaksi piirustaja J. Lehtisalo.
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Samassa kokouksessa valittiin, juhlatoimikuntaan 5 hen
kilöä nimitt.: viilaaja A. And, seppä Hj. Hammar vaski- 
seppä Luukanen, valaja K. Nyman ja sorvari Wirtanen. 
Ammattiyhdistyksien keskuskomiteassa ovat osastoa edusta
neet: sorvaajat K. Liljeroos ja J. M. Tilander.

Toimikunta on vuoden kuluessa pitänyt 11 kokousta. 
Kuukausikokouksia on pidetty 8. Kaikissa muissa on ko
kousta johtanut varsinainen puheenjohtaja, paitsi yhdessä 
varapuheenjohtaja, ja on keskusteltu muun muassa seuraavia 
asioita:

Ammattiyhdistyksien muodostamisesta virallisiksi.
Panttilaitos-kysymys.
Varokeinoista huonon työajan sattuessa.
Ammatti-opetusasia.

Tilintarkastajain kertomus. 

Tuloja:

Säästö vuodelta 1891   93: 80
Jäsenmaksuja...............................................................185: 50
Sisäänkirjoitusmaksuja........................................... 18: —■
Tuloja iltamista........................................................... 60: 10

Yhteensä tfinf 357: 40

Menoja:

Työv. yhdistyksen yleiseen rahastoon .... 92: 75
Sisäänkirjoitus maksuja.......................................... 18: —
Takaisin maksettu jäsenille...............................18: —
Keskuskomitealle............................................ 6: —
Sanomalehti ilm. ja painattamisista y. m. ... 166: 30
Helsingin sairas- ja hautaus-apukassan arpajaisiin 35: —
Häviö iltamista.......................................................11: 05
Säästö vuodelle 1893   10: 30

Yhteensä ifinf 357: 40

Kun emme ole olleet tilaisuudessa tarkastaa osaston 
pöytäkirjoja, emmekä myöskään kaluston arvioluetteloa, pe
rustuu ylläoleva kertomus ainoastaan kassan hoitajan kir
joihin, sekä hänen että juhlatoimikunnan kuitteihin. Ehdo
tamme kuitenkin tilinvapautta Toimikunnalle sekä kassan
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hoitajalle, jonka kirjat ovat yhtäpitävät meidän tekemämme 
kertomuksen kanssa.

Helsingissä 12 p:nä Helmikuuta 1893.

J. M. Tillander. W. Grahn.

Koska toimikunta on arvostellut kalustonsa yhteensä 130: — 
Ja säästö tilintarkastajain kertomuksen mukaan . 10: 30
On siis osaston koko omaisuus................... ffinfi 140: 30

Toimikunnan puolesta:

V. Sohiman.

Osaston virkailiat ovat olleet v. 1892. 

Puheenjohtaja:
V. Sohiman, mekaanikko, s. 187/i57 v. 1892—1893.

V arapuheenjolitaja:
K. Lindroth, viilaaja, s. 1811/258 v. 1892—1893.

Muut jäsenet:
Pietari Ek, viilaaja, s. I8V166 v. 1889—1893.
Gustaf Nyman, valaja, s. I8V116O v. 1891—1893.
K. Liljeroos, sorvaaja, s. 1829/960 v. 1891—1893.
Hj. Hammar, seppä, s. 1818/359 v. 1892—1893.
Willehad Ekman, konttoristi, s. 1818/a62 v. 1890 —1893. Työ

väenyhdistyksen edustaja.

Kirjuri:
Pietari Ek, s. I8V166 v. 1890—1893.

1892 vuoden tilintarkastajat ovat:
Petter W. Grahn, varastonhoitaja, s. 1813/s50 v. 1891—1893. 
M. Tillander, sorvaaja, s. 1817/457 v. 1891—1893.

Ammattiosaston kassanhoitaja:
J. Lehtisalo, piirustaja, s. 1823/265 v. 1892--1893.
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Osaston jäsenet ovat:
Ahvenainen, Emil, koneenkäyttäjä. 
And, August, viilaaja.
Andersson, A., sorvari.
Ek, Pietari, viilaaja.
Ekman, Willehad, konttoristi. 
Falenius, Gustaf, konetyömies. 
Flinkman, Johan, „
Grahn, Pietari, varastonhoitaja. 
Grönqvist, Karl, viilaaja. 
Gustafsson, Johan Emil, viilaaja. 
Hammar, Hjalmar, seppä. 
Hautamäki, Samuel, viilaaja. 
Hollo, Wilhelm, piirustaja.

Yhteensä 25 jäsentä.

I Jokinen, Johan, mallinikkari. 
Lehtisalo, Jaakko, piirustaja. 
Liljeroos, Karl, sorvari. 
Lindholm, Karl, viilaaja. 
Lindroth, Karl, „
Lind väli, Karl, sorvari. 
Magnusson, Richard, viilaaja. 
Mattila, Simo. raut. työm. 
Paavilainen, Wilhelm, sorvari. 
Sohiman, Viktor, mekanikko. 
Tillander, M., sorvari. 
Wenman, A., mallinikkari.

Helsingin työväenyhdistyksen
Kirjansitojain ammattiosaston kertomus v. 1892, kol

mas vaikutusvuosi.
Keskusteluaineina on ollut: Teollisuushallituksen eh

dotus ammattiyhdistysten järjestämiseksi, keskustelukysy
mykset aijottuun yleiseen työväenkokoukseen, panttilainasto- 
kysymys, työväen leipomalaitos, työnpuutteesta, ammattiope
tuksesta y. m., josta viimemainitulla on ollut niin paljon mer
kitystä että oppikurssi käsikultauksessa on todellakin saatu 
toimeen. Tulokset siitä kuuluvat kuitenkin seuraavaan vuo
sikertomukseen.

Keskinäiseksi elähyttämiseksi on paitsi vuosijuhlaa 
pantu toimeen 1 perheiltama, ja erittäin hauskasti onnistu
nut saariretki.

Osaston edustajana ammattiyhdistysten keskuskomi
teassa on ollut hra J. Österberg.

Toimikunnan jäseninä on ollut: puheenjohtajana: O. J. 
Lilja synt. 1819/n61, varapuheenjohtajana: A. W. Diktonius, 
rahastonhoitajana edelleen A. Järvenpää synt. 182/556, sa
moin pöytäkirjurina: O. W. Paulsson synt. 1826/564, työ
väenyhdistyksen edustajaksi nimitettynä on ollut: tohtori 
V. Vasenius.
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vuodelta 1890: 
Oksanen, J. F.
Paulsson, G. W.
Saari, P.
Wickström, F. O. 
Wijkman, S. A. O.
Wirta, F. W.
Österberg, J.

tulleet jäsenet;
Rukkila, Maria Katarina. 
Spiring, Hanna Charlotta.

Osaston jäsenet
Forss, K. G.
Hellman, Maria Wilhelmina. 
Henrikson, Ida, Maria.
Hilden, Amanda Maria.
Järvenpää, A.
Lilja, O. J.
Liljeroos, N.

Vuonna 1891
Aspegren, E.
Kaukonen. O.
Norppa, Maria Johanna.

V uonna 18 92
Helin, W. W.
Henriksson, Ida Wilhelmina.

sentä. 
vaan 23.

tulleet jäsenet:
I Kandelin. Ida.

Spiring, Eine Elvira.
Osastoon on vuoden ajalla kuulunut kaikkiaan 33 jä- 

Jäsenten lukumäärä vuoden lopussa oli kuitenkin

Helsingissä 3 p. Helmik. 1893.
Toimeksi saanut:
Gust. Paulsson.

Tilintarkastajain kertomus v. 1892.
Tuloj a:

Säästöä vuodelta 1891 ...........................................  147: 03
Ilmoitusmaksuja..................................................... 3: —
Sisäänkirjoitusmaksuja........................................... 5: —
Kuukausimaksuja..........................................................160: —

Yhteensä ffinf 315: 03
Menoja:

Työväenyhdistykselle ilmoitus maksuja......................... 3: —
„ sisäänkirjoitus maksuja . . 5: —■
„ 5 % kuukausi „ ... 80: —

Huveiliin........................................................................ 68: 20
Ilmoituksiin y. m. kulunkeihin................................. 84: 55
Jäännös vuodelle 1893   74: 28

Yhteensä ifni/.: 315: 03 
Ylläolevan tilin todistavat oikeaksi.
Helsingissä 2 p. Helmik. 1893.

P. Saari. E. Aspegren.
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Helsingin työväenyhdistyksen
Neulojatar-ammattiosaston vuosikertomus vuodelta 1892,

kolmannelta vaikutusvuodelta.
Vnoclen kuluessa on pidetty 14 toimikunnan ja 11 kuu- 

kauskokousta. Edellisiin on osanotto ollut laimeata, joka 
lieneekin syynä siihen että osaston toiminta ei ole ollut erit
täin vilkasta. Siitä huolimatta on kuitenkin keskusteltu 
useita asioita, joista mainittakoon:

Kuinka on opetus järjestettävä neulojattaren amma
tissa, jotta siitä olisi mahdollisimman hyvä tulos? Osasto 
lausui mielipiteenänsä, että jokaisen isommassa liikkeessä 
työskentelevän taitavan neulojattaren pitäisi saada yhden tai 
pari oppilasta opetettavakseen. Siten tulisi oppilaiden työ tar
kemman valvonnan alaiseksi kuin nykyjään jolloin johtaja
tar, jolla on paljon muuta tekemistä, yksinään antaa ope
tusta kaikille oppilaille.

Kotimaisen teollisuuden kohottamiseksi on osasto päät
tänyt Teollisuushallitukselta pyytää matka-apua jollekin neu- 
lojattarelle, joka olisi halukas lähtemään ulkomaille, etu
päässä Pariisiin, ammattiansa opettelemaan ja takaisin tul
tuansa perustamaan liikkeen, jossa valmistettaisiin ulkomaa
laisen kanssa kilpailemaan kykenevää tavaraa.

Kymmenes kysymys v. 1891 pidettäväksi aiotun työ- 
väenkokouksen asiakirjoista oli myöskin keskustelun alaisena 
ja päätti osasto yhtyä kysymyksen pohjustajan, neiti A. 
Gripenbergin lausumaan toivomukseen, että naisille on suo
tava sama oikeus ja tilaisuus kuin miehillekin hankkia am
mattitaitoa sekä että naisille on maksettava sama palkka 
kuin miehille, jos heillä on samat tiedot ja sama taito kuin 
miehillä.

Samoin kuin edellisinäkin vuosina on nytkin emäntiä 
ja neulomamakasiinien omistajia kehoitettu erityisiin helpoi- 
tuksiin työssä n. k, työajan lyhentämiseen y. m.

Toimikunta on toimeen pannut yhden iltaman „Maryn 
apurahaston“ hyväksi, jouluklubin, naamiohuvit ja kaksi il
tamaa.

Edustajakseen ammattiyhdistysten keskuskomiteassa on 
osasto valinnut neiti Aina Liljeroosin.

Osaston toimikuntana olivat jouluk. 31 p:nä: Ida Nord
man, puheenjoht., Fanny Lindstedt, varapuheen]olit. ja ra
hastonhoitaja, Ida Liljeström, sihteeri, sekä Sofia Kumpu
lainen^ Hilda Lilleberg, Lina Wiljakainen, V. v. Wright ja 
Soile Arström.
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Osaston jäseninä olivat jouluk. 31 p. 1892. Alexandra 
Ahlfors, Emelia Dahlström, Ljuba Jefimoff, Laura Jalo, Sofia 
Kumpulainen, Fanny Lindstedt, Hilda Lilleberg, Aina Lil
jeroos, Ida Liljeström, Gfustafva Meriläinen, Lydia Mutikai
nen, Katharina Mäkelä, Ida Nordman, Hanna oRosendahl, 
Mathilda Stjerlund, Augusta Toivonen ja Sofia Arström.

Tuloja: 291: 48. Menoja 287: 6. Säästö: 3: 88. »Ma
ryn rahasto11 130: —

Helsingin työväenyhdistyksen
Suomenkielisen puhuja- ja keskusteluseuran vuosikerto

mus vuodelta 1892.
Vaikkei voikaan kieltää, ettei seura olisi kuluneenkin 

vuoden ajalla osoittanut jonkunlaista vireyttä, täytyy kui
tenkin myöntää, että entinen henkinen vireys on muodos
tunut enemmän käytännöllisiä puuhia tarkoittavaksi. Aat
teellisesti innostuttavia keskusteluja ei ole nimittäin juuri 
sanottaviksi ollut. Naisklupikaan, jonka säännöt on saatu 
vahvistetuksi, ei ole osanottajain puutteessa vielä voinut al
kaa toimintaansa. Kansallinen laulukunta on kuitenkin edel
leen harjoitellut, sanomalehti „Aäni“ silloin tällöin ilmesty
nyt, kilpailu lausunnossa ja asiallisessa ainekirjoituksessa 
pantu toimeen.

Huvitusten alalla tärkeinnä tuloksena lienevät ne kaksi 
seuranäytelmää, jotka seuran toimesta viime syksynä Arkadia 
teatterissa annettiin, jolloin Minna Canthin tunnettu näy
telmä »Kovan onnen lapsia11 jommoisellakin menestyksellä 
näyteltiin. Muista huveista mainittakoon pari hauskaa kä- 
velyretkeä, kansanhuvit ja perheiltama, joissa myöskin näy
telmiä on toimeen pantu.

Seuran jäsenluku on vuoden kuluessa ollut 41. Var
sinaisia kokouksia on pidetty 5 ja harjoituskokouksia 21. 
Toimikuntaan ovat kuuluneet: hrat F. M. Orrela puheenjoh
tajana, F. Numberg varapuheenjohtajana, A. Järvenpää ra
hastonhoitajana, toimikunnan jäseninä neiti I. Seger ja hra 
W. Wirta sekä hänen erottuaan P. Saari. — Kokouksia on 
toimikunta pitänyt 13.

Seuran liuvitoimikuntaan ovat kuuluneet: hra A. Jär
venpää puheenjohtajana, muina jäseninä neidit: O. Hällfors, 
M. Schneider, L. Jalo ja S. Kumpulainen, sekä hrat: J. 
Hedman, P. Ek, A. Uutinen, J. Matilainen ja hänen erot
tuaan F. Kumpuniemi.
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Rahastojen asema.
Seuran rahasto:

Tuloja:

Säästöä edelliseltä vuodelta.................................. 82: 95
Tuloja jäsenmaksuista, huveista y. m.....................  1,298: 74
Tappio................................................................... 93: 26

.S&yr 1,474: 95
Menoja:

Kilpailupalkkioihin, huvien toimeenpanoon ja
ilmoituksiin y. m........................................... 1,474: 95

®n£ 1,474: 95

Kansallisen lautakunnan rahasto.

Tuloja:

Säästö edelliseltä vuodelta ......................................... 19: 06
Konsertista, ammattiyhd. y. m................................ 645: —■
Tappio.................................................................... 11: 72

675: 78

Menoj a:

Laulunj ohtaj an palkkioon, ilmoituksiin y. m. . 675: 78
Smf 675: 78

Yllä olevat seuran tilit olemme tarkastaneet ja huo
manneet oikein hoidetuiksi ja ehdotamme toimikunnalle ti- 
linvapauden.

Helsingissä Helmikuun 19 p. 1893.

Pietari Ek. And. Tukiainen.
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Suomalaisen puhujaseuran Kansallisen laulukunnan vuo
sikertomus V. 1892, toinen vaikutusvuosi.

Laulnkunnan toimikuntaan ovat kuuluneet: hra A. 
Lindgrén puheenjohtajana, rouva W. Salonen varapuheen
johtajana, hra G. Salonen taloudenhoitajana, hra J. Matilai
nen kirjurina, neidit S. Kumpulainen, M. Schneider ja hra 
J. Hedman.

Vuoden kuluessa on toimikunnassa tapahtunut muutos, 
niin että siihen nykyään kuuluu seuraavat: puheenjohtajana 
hra P. Saari, varapuheenjohtaja, neiti M. Schneider, talou
denhoitajana hra W. Tenhonen, kirjurina hra F. Kumpu- 
niemi, neidet O. Hällfors, A. Koponen ja hra J. Karhu.

Laulukuntaa johti alussa vuotta musiikkitaiteilia hra 
O. Merikanto. Sittemmin on laulukuntaa johtanut musiikki
taiteilia hra A. Ikonen.

Maaliskuussa antoi laulukunta ensimmäisen konserttinsa 
saaden runsaasti suosion osoitusta, sekä edullista arvostelua 
kaupungin sanomalehdissä.

Syynä ettei laulukunta sittemmin ole huomattavasti 
edistynyt on se, että laulukunnasta on eronnut paljon van
hoja jäseniä, osaksi myöskin laulukunnan pitämä kolmen 
kuukauden kesäloma.

Vaikka laulukunta onkin kärsinyt paljon paikkakun
nalta poismuuton, sekä välinpitämättömyyden tähden, löy
tyy kuitenkin innokkaitakin jäseniä jotka ansaitsevat kii
tosta. Mitä sopuun tulee on se ollut laulukunnassa erittäin 
hyvä. Laulukunnassa on nykyään seuraavat 35 jäsentä:

Sopraanot: neidit Maria Schneider, Olga Hällfors, So
fia Kumpulainen, Adéle Henriksson, Laura Jalo, Hulda 
Svärd, Alma Wilenius, Olga Rutanen, Maria Forström.

Altot: neidit Ida Kandelin, Elvi Lindström, Mandi 
Forström, Mimmi Idström, Aino Tourunen, Maria Pesola, 
Sofie Meckelberg.

Tenorit: hrat A. Blomendahl, U. Rautell, A. Mast, A. 
Tallgren, J. Suhonen, J. Karhu, V. Ellonen, F. Kylliäinen,

Bassot: hrat H. Bergström, E. Isto, W. Teuhunen, F. 
Kumpuniemi, P. Saari, P. Ek, J. Oksanen, J. Tattari, A. 
Keto ja A. Uutinen.

Lopuksi lausuen sydämmellisimmät kiitokset laulun joh
tajalle, musiikkitaiteilia hra A. Ikoselle, ja kaikille niille
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henkilöille jotka ovat näyttäneet harrastusta laulukunnalle 
ja sen edistymiselle.

Helsingissä Tammikuulla 1893.

Toimikunnan puolesta:

P. Saari.
Trans Kumpuniemi.

Helsingin työväenyhdistyksen

Ruotsinkielisen keskusteluseuran kertomus v:lta 1892.
Kolmannesta vaikutusvuodestaan saapi seura antaa seu- 

raav n kertomuksen:
Kuluneena vuonna on pidetty 26 keskustelu- ja 6 toi

mikunnan kokousta.
Kokouksissa keskusteltavina olleet asiat, joiden käsit

telemiseen seuran jäsenet ovat vilkkaasti osaa ottaneet, ovat 
enimmäkseen olleet yleistä laatua, jotka ovat olleet omiansa 
totuttamaan osanottajia näkemään eri näsökohtia ja oloja 
elämässä sekä harjoittamaan heitä suullisesti ajatuksiansa 
lausumaan. Keskusteluaineista mainittakoon.

„Onko romaanien lukeminen vahingoksi vai hyödyksi?"
«Mitä on sivistys?"
„Olisiko suotava että naisia valittaisiin työväenyhdis

tyksen johtokuntaan ja mitä hyötyä siitä voitaisiin toivoa?"
«Mille kannalle tulee työväenyhdistyksen asettautua 

n. s. „kansankotien“ suhteen?"
„Ovatko tavanmukaiset kunnianosoitukset joko eläville 

tai kuolleille, enemmän tai vähemmän eteville henkilöille 
oikeutettuja?"

„Onko tanssi vahingollinen vai hyödyllinen?"
«Progressiivisesta veroituksesta".
Ruotsinkielen käyttäminen kirjallisesti, josta on osaksi 

pidetty huolta siten että seuran jäsenet ovat vuorotellen 
laatineet pöytäkirjan seuran kokouksista, on vuoden loppu
puolelta ollut tarkemman valvonnan alainen.

Vuoden kuluessa on klubi toimeenpannut huviretkiä 
kaupungin läheisyyteen ja on toisinaan joku osanottajista 
antanut niistä seikkaperäisen kertomuksen.
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„Försöket“ nimisen sanomalehden julkaiseminen kes
keytyi päätoimittajan eroamisen vuoksi. Sitä koetettiin uu
delleen eloon herättää ja valittiin sille uusi toimitus, mutta 
sen toiminnasta ei ole vielä mitään merkkiä näkynyt.

Vuoden kuluessa on seura saanut kauan tuntemansa 
puutteen poistetuksi siten, että neiti Kaarola Avellan hy
väntahtoisesti on ruvennut antamaan opetusta kaunolukemi- 
sessa.

Vuoden alussa olivat toimikunnassa: hra Gr. Wanselin, 
puheenjohtaja J. Rosenberg, varapuheenjohtaja ja H. Forss, 
sihteeri, rouva M. Engström rahastonhoitaja sekä neiti F. 
Lindstedt. Rouva Engströmin ja hra Wanselinin sittemmin 
erottua, on heidän sijaansa toimikuntaan valittu hrat A. 
Nordman ja J. Höilund, joista ensiksi mainittu valittiin pu
heenj ohtajaksif Rahastonhoitajaksi rouva Engströmin sijaan 
valittiin neiti F. Lindstedt.

Toimekseen saanut:
Ad. Nordman.

H. Forss.

Allekirjoittaneet ovat tarkastaneet työväenyhdistyksen 
ruotsinkielisen keskusteluseuran tilit vuodelta 1892 ja ha
vainneet sillä olleen:

Tuloj a:
Säästöä vuodelta 1891   32: 65
Jäsenmaksuja.................................................... 30: 50
Tuloja iltamista...........................................  27: 25 90: 40

Menoj a:
Sanomalehti-ilmoituksiin................................... 9: —
Iltamiin.............................................................. 31: 30
Vuosikertomukset vuosilta 1890 ja 1891 . 36: 25
Säästöä v:lle 1893 ...................................... 13: 85 99; 40

Toimikunnalle ehdotamme täydellisen tilipäästön. 
Helsingissä, Tammik. 28 p. 1893.

T. Kytö. G. F. Willandt.
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Helsingin Työväenyhdistyksen
Soittoklubi saapi antaa seuraavan kertomuksen toimin

nastansa vuodelta 1892'
Sitten kun komitea, Herrat J. Rosenberg, O. Wir

tanen, J. Koivistoinen ja J. Pehkonen, (Työv. yhd. johto
kunnan puolesta) oli valmistanut säännöt Soittoklubia var
ten Työv. yhdistyksen keskuudessa, jotka säännöt vahvis
tettiin Työv. yhd. kuukauskokouksessa 25 p. Elok. 1892, 
julistettiin kokous mainitun klupin perustamista varten 2 p. 
Lokak. Kokouksessa kirjoitti 12 henkilöä itsensä jäseneksi, 
jonka jälestä valittiin puheenjohtaja ja toimikunta. Puheen
johtajaksi valittiin J. E. Bergholm, toimikuntaan O. Wir- 
tanen, A. Werner, A. Björklund ja Työv. yhd. johtokunnan 
puolesta herra V. Ekman. Toimikunnan kokouksessa, 9 p. 
Lokak. valittiin klupin varapuheenjohtajaksi ja soitonopetta
jaksi herra A. Werner, taloudenhoitajaksi J. E. Berg
holm, rahastonhoitajaksi O. Wirtanen ja pöytäkirjuriksi A. 
Björklund,

Klupi näyttää hyvin edistyneen soittotaidossansa, josta 
sen on kiittäminen ahkeraa opettajaansa sekä jäseniänsä. 
Klupilla on 30 harjoiteltua soittokappaletta ja on toimitta
nut soittoa 6:sa iltamissa sen 3 kuukauden ajassa kun se 
on toiminut. Jos mainittu lyhykäinen aika otetaan huo
mioon, niin ei ole syytä epäillä sen taloudellisesta tilasta. 
Ilman kenenkään avutta on klupi, ainoastaan 10 jäsenellä 
keskimäärin ja soittokunnan yleensä jotensakin kalliilla me
noilla, ollut pakoitettu kannattamaan itseänsä. Sittenkään 
klupi ei ole ollut epätoivossa vaan ottanut huomioonsa kaik
kia seikkoja jotka ovat voineet hyödyttää sen taloutta. 
Klupin taloudellisen kannan näyttää tilintarkastajien ker
tomus.

Tilintarkastajien kertomus vuodelta 1892.
Tarkastaessa olemme huomanneet Soittoklupin asennon 

sl/ia92 olevan seuraava:

Tuloj a:
Iltamista.................................................................... 75: 85
Soitosta..........................................................................45: —
Jäsenmaksuja.......................................................... 8: —

Yhteensä ifmf 128: 85
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Menoja:
Ilmoituksista................................................ . . l: 50
Opettajanpalkka Loka- ja Marrask. . . ,. . . 40: —
Ostettu kassakiija .................................. . . . 2: —
Ulosmenoja soittajien edusmiehille . . . . . . 11: 50
Säästö vuodelle 1893 ............................. . . . 73: 85

Summa ifimfi 128: 85

Koska me olemin» katsoneet ylläolevan tilinkertom.uk- 
sen olevan oikean, niin saamme ehdottaa toimikunnalle ja 
rahastonhoitajalle täydellisen tilivapauden.

J. G. Enbom. G. F. Blomqvist.

Lopuksi saa klupin toimikunta lausua kiitoksensa niille 
jotka ovat klupin soittokuntaa käyttäneet iltamissaan ja sen- 
kautta edistäneet klupia ja rolikenee toimikunta toivoa että 
kunnioitettavat Työv. ylid. ammattiosastot ja klupit vast’- 
edeskin hyväntahtoisesti tällä tavalla edistäisivät klupia.

J. E. Bergholm.

Helsingin ammattiyhdistysten keskuskomitean kertomus 
vuodelta 1892. Komiteassa ovat vuoden kuluessa olleet 
edustettuina yhteensä 20:llä edustajalla seuraavat eri am
mattiyhdistyksistä nimittäin:

Kirjanpainajainyhdistyksen puolesta: lirat Stampell, O. 
Wikström ja G. H. Cajander.

Kirjansitojain ammattiosaston: hra Österberg.
Koneteht. ammattiosaston: K. E. Liljeroos ja M. Til

lander.
Neulojattarien ammattiosaston: S. Kumpulainen ja F. 

Lindstedt.
Suutarien ammattiyhdistyksen: A. Moilanen.
Räätälien ammattiyhdistyksen: A. Kontunen ja A. 

Thomasson.
Puusep. ammattiyhdistyksen: H. Tolonen ja Tähtinen.
Lakki- pelti- ja vaskiseppäin ammattiyhdistyksen: K. 

F. Loliman ja K. Lindqvist.
3
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Leipurien ammattiosaston.’ Joh. Rosenberg.
Maalarien ammattiyhdistyksen: E. Isto ja Wasenius.
Muurarien ammattiyhdistyksen: J. K. Wallenius.
Uunintekijäin ammattiyhdistyksen: J Sevon.
Vuosikokouksessa valittiin toimikuntaan hrat K. E. 

Liljeroos, A. Thomasson, O. Wikström ja E. Isto sekä neiti 
F. Lindstedt. Toimikunnan keskuudessa valittiin hra K. E. 
Liljeroos puheenjohtajaksi, A. Thomasson varapuheenj., O. 
Wikström kirjuriksi ja Isto rahastonhoitajaksi.

Kokouksia on pidetty 8, joissa on käsitelty seuraavia 
kysymyksiä: Viime vuodelta jäänyt kysymys työn lopet
tamisesta lauvantai- ja juhla-aattoiltoina k:lo 6? Kysymys 
on lähetetty Käsityö- ja Tehdasyhdistykselle. Mikä on syynä 
usein valitettavaan asunhuoneitten epäterveellisyyteen? Ky
symys jätettiin rakennusm.-klubille. Onko Panttilainalaitok- 
sen perustaminen kaupungissamme tarpeellinen? Tätä ei 
katsottu voitavan ajan huonouden takia perustaa. Olisko 
mihinkään toimeen ryhdyttävä kaupungissamme löytyvien 
välikauppiaitten suhteen? Kysymyksestä ei katsottu voita
van ryhtyä mihinkään toimenpiteesen, koska laki myöntää 
kaupunkilaisten harjoittaa kauppaa maalaistavaroilla. Vai
vaishoito- ja poliisikamarimaksujen huojentamisesta huveja 
toimeenpantaessa työväenyhdistyksessä päätettiin jättää 
pyyntö polisikamarille.

Osanotto kokouksiin on ollut laimeata, joten komitea 
ei ole voinut tarkoitustansa täyttää siinä määrässä kuin suo
tava olisi ollut.

Tilintarkastajina olivat neiti S. Kumpulainen ja hra 
Joh. Rosenberg, jotka kertoivat seuraavaa: Tuloja oli viime 
vuodella 95 mk. 80 p. Menoja 54 mk. 35 p. säästöä 41 mk. 
45 p. Täydellinen tilinvapaus myönnettiin toimikunnalle.

Kertomus

Läkki-, pelti- ja vaskiseppäyhdistyksen toiminnasta 
vuonna 1892.

Yleinen taloudellinen pula on masentanut mieliä ja vä
hentänyt toimintahalua. Niinpä on jäänyt 4 kertaa kuukaus- 
kokouskin pitämättä, syystä ettei ole saapunut osanottajia.
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Johtokunnan kokouksia on pidetty 9. Useimmista ko
kouksissa keskustelluista asioista ei ole vielä ollut mitään 
todellista tulosta, mutta onhan asioita selvitetty, ja keskus
telun kautta kylvetty siemeniä, jotka aikanaan saattavat kan
taa kauniita hedelmiä; kuten mittausoppikurssi, joka 3 vuotta 
sitten oli keskusteltavana mutta jäi siiloni itämään. Viime 
syksynä kun asia otettiin uudestaan käsiteltäväksi oli oppi- 
kurssin tarpeellisuus kaikille niin selvä että Marraskuun 27 p. 
pidetyssä kuukauskokouksessa päätettiin se aivan yksimieli
sesti toimeen panna. Oppikurssi alkoi 3 p. Joulukuuta. 
Osanottajiksi kurssiin tulivat melkein kaikki joiden olosuh
teet sen sallivat. Kurssin kustannuksista suoritti yhdistys 
kassastaan Smk 40, Käsityö- ja Tehdasyhdistys on myön
tänyt Smk 100, loput ovat osanottajien suoritettavat.

Johtokuntaan ovat kuuluneet herra Sohlberg, puheen
johtaja, Holmberg, varapulieenj., Janhunen, rahastonhoitaja, 
Lindroos, kirjurina sekä Lohman, Lagerbom, Ringbom, En- 
bom, Järvinen ja Hätinen.

Yhdistyksen jäsenet: vuoden kuluessa on tullut 6 uutta 
jäsentä, ja eronnut 27; vuoden lopussa oli 24 jäsentä.

Yhdistyksen tilit: Säästöä edelliseltä vuodelta Smk 
150: 82, tuloja Smk 222: 50, menoja 263: 25. Siis jää vuo
delle 1893 Smk 110: 07.

Huvitoimikunnalla on säästöä Smk 47: 35. 
Johtokunnan puolesta:

U. TV. Holmberg.

Maalarien ammattiyhdistyksen vuosikertomus vita 1892.
Yhdistys on tänä viidentenä vaikutusvuotenaan pitänyt 

12 kuukauskokousta, joista i:si ylimääräinen. Johtokunta 
on kokoontunut niin usein kuin asiat ovat sitä vaatineet.

Näissä kokouksissa on paitsi yhdistyksen omia talou
dellisia asioita, käsitelty myöskin muutamia kysymyksiä, 
jotka koskevat työväen yleisiä pyrintöjä. Kokousten pää
töksistä mainittakoon tässä muutamia.

Kokouksessaan Huhtikuun 26 p:nä päätti yhdistys puo
lestaan antaa 50 m:kkaa Työväenyhdistyksen vahtimestarin 
palkkaamiseksi sillä ehdolla, ettei iltamissakaan erityistä mak- 
soa vaatteiden säilyttämisestä otettaisi.
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Kokouksessa Toukokuun 31 p:nä keskusteltiin Helsin
gin Käsityö- ja Tehdas-yhdistykseltä tullutta oppilas järjes
telmää koskevaa mietintöä, jonka johdosta päätettiin pöytä
kirjan otteella ehdottaa mainitulle yhdistykselle, että täkä
läistä Taideteollisuuskoulua laajennettaisiin siten, että maa- 
larinammatin tavallisissa jokapäivä kysymykseen tulevissa 
töissä, niinkuin puiden ja kivien jäljennöksissä y. m. s. an
nettaisiin enempi opetusta.

Kokouksessaan Kesäkuun 29 p:nä päätti yhdistys viet
tää ensimmäisen kerran vuosijuhlaansa Heinäkuun puolivä
lissä. Julila sovittiin vietettäväksi luonnon helmassa jossain 
saaressa.

Heinäkuun 2:na p:nä kutsui varapuheenjohtaja hra Or
rela yhdistyksen kokoon puheenjohtajan hra A. H. Järven 
kuoleman tähden. Tämän ikävän tapauksen johdosta päätti 
yhdistys ostaa seppeleen laskettavaksi vainajan haudalle 
muistoksi hänen ansioistaan, sekä niin lukuisasti kuin mah
dollista saattaa vainajaa haudalle, jossa yhdistyksen entiset 
laulajat päättivät laulaa sitävarten harjoitetun koraalin.

Kokouksessa Elokuun 17 p:nä valittiin hra F. M. Or
rela puheenjohtajaksi ja hra E. L. Wasenius varapuheen
johtajaksi.

Samassa kokouksessa päätti yhdistys toimia kaikin voi
min siihen suuntaan, että kaikki sen jäsenet tulisivat kuulu
maan johonkin sairaus- ja liautausapukassaan. Sitä varten 
asetettiin kolmimiehinen komitea.

Kokouksessaan Syyskuun 14 p:nä päätti yhdistys panna 
toimeen keväällä v. 1893 ammattimaa]arien näyttelyn Hel
singissä ammattitaidon edistämiseksi. Näyttelyä toimimaan 
valittiin 10-miehinen komitea, joka paraillaan tehtäväänsä 
puuhaa.

Kokouksessaan Tammikuun 11 p:nä 1893 päätti yhd. 
hra J. Matilaisen pyynnöstä antaa hänelle puoltolauseen 
matka-apurahan saamiseen ammattitaitonsa kehittämiseksi ul
komailla.

Yhdistystä on ammattiyhdistysten keskuskomiteassa 
vuoden kuluessa edustaneet hrat E. L. Wasenius ja E. Isto.

Yhdistyksen virkailijoina ovat olleet vuoden kuluessa:
Puheenjohtaja: A. H. Järvi, sittemmin E. M. Orrela.
Varapuheenjohtaja: F. M. Orrela, sittemmin E. L. 

Wasenius.
Johtokunnassa: A. Lindgren, E. L. Wasenius, G. A. 

Salonen, A. Gustafsson, E. Isto, E. V. Lindholm ja K. E. 
Bäckman.
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Rahastonhoitaja; F. M. Orrela.
Pöytäkirjurit: E. Isto ja E. L. Wasenius.
Kantomies: A. Gustafsson.
Tilintarkastajat: J. Matilainen ja H. Bergström. 
Juhlatoimikunnassa: Nieminen, Salonen, Tiiainen, Lind

holm, Isto, Caselius, Matilainen, Lehtonen, Ahlstedt, Sahl
berg, Rautel ja Streng.

Vuoden kuluessa on yhdistykseen yhtynyt 7 uutta jä
sentä ja eronnut 20.

Jäsenluku nykyjään on 26.
Toimeksi saanut:

E. Isto.

Yhdistyksen tili v. 1892.

Tuloja:
Säästö viime vuodelta...................................... ffinp 47: 32
Jäsenmaksuista, huveista y. m............................ „ 266: 25

Yhteensä tfrnf 313: 57

Menoja.............................................................. &mf. 289: 75
Rahaa kassassa............................................... „ 23: 82

Yhteensä ffinfi 313: 57

Tilit tarkastettu ja hyväksi katsottu.

J. Matilainen. H. Bergström.

Helsingin Suutarien ammattiyhdistyksen vuosikertomus 
vuodelta 1892. Kuukausikokouksia on pidetty kerran kuu
kaudessa paitsi Heinä- ja Elokuussa. Johtokunta on ko
koontunut siten kuin asiat ovat vaatineet. Keskustelun alai
sina olleiden kysymysten joukosta mainittakoon seuraavat:

Suomalainen ammattisanasto on saatu valmiiksi ja tu
lee lähetettäväksi useampiin Suomen kaupunkeihin muistu
tuksien tekemistä varten.
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Vallitsevan työnpuutteen johdosta päätettiin vedota sii
lien yleisöön, joka tavallisesti käyttää ulkolaisia tehdasjalki- 
neita, että tekisivät poikkeuksen ja ottaisivat tarpeensa koti
maisilta ammattilaisilta.

Yhdistys on antanut lausuntonsa teollisuushallitukselle 
ammattiyhdistysten perustamisasiassa.

Edusmiehenä ammattiyhdistysten keskuskomiteassa on 
ollut A. Moilanen.

Oven vartian palkkaamiseen on myönnetty 20 mk. 
Yhdistyksessä on 24 jäsentä.

Yhdistyksen johtokunta: J. Salmi puheenjohtaja. J. 
Sali varapuheenjohtaja, J. A. Ollila rahastonhoitaja, A. W. 
Markkanen sihteeri; muut jäsenet: A. Moilanen, J. Honka
niemi, J. W. Salminen, G. E. Wirtanen, G. Gref, H. Weh- 
mas, varajäsenet: Lehtinen ja K. Kakriainen.

Yhdistyksen varat Joulukuun 31 p:nä v. 1892.
Säästöä edelliseltä vuodelta................................-/mf 242: 15
Tuloja vuoden kuluessa....................................... „ 113: 10

Yhteensä Mm#: 355: 25

Menoja................... ........................................... „ 191: 10
Jäännös ensi vuodeksi 164: 15

Yhdistyksen puolesta:

Ä. W. Markkanen.

Helsingin Puuseppien ammatti yhdistyksen vuosikerto
mus vuodelta 1892, neljäs vaikutusvuosi.

Puuseppien ammatti-yhdistys on viime kalenteri vuo
tena kokoontunut 10 varsinaista, 2 ylimääräistä kertaa jota 
paitse on toimikunta kaikkiaan kokoontunut 16 kertaa, joista 
11 varsinaista, 5 ylimääräistä, yhdistys vietti kesälomaa 
Heinä- ja Elokuulla.

Kokouksien päätöksistä mainittakoon tässä muutamia:
Kokouksessa 13 p. Maaliskuuta valittiin tapaturma-ko

mitea joka toimeksi sai merkitä tapaturmat jotka sattuu tä
käläisissä työpajoissa.
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24 p. Huhtikuuta valittiin komitea jonka tulee kehot
taa työnantajat yleisemmin vakuuttamaan työväkensä tapa
turman varalta. Samassa kokouksessa myönnettiin Työväen
yhdistyksen oven vartijan palkkaan 50 m. vuoden ajaksi.

19 p. Kesäkuuta päätettiin perustaa Puumuseo puu
seppien kesken.

18 p. Syyskuuta saatiin Piirustuskoulu toimeen herra 
Aimo Eklundin vaikutuksella. Samassa kokouksessa pää
tettiin kannattaa työväen leipuriliikkeen perustamista.

18 p. Joulukuuta päätettiin kutsua työnantajat yleiseen 
kokoukseen keskustelemaan vallitsevan työnpuutteen takia. 
Samassa kokouksessa valittiin komitea ottamaan selkoa kuinka 
paljo on tätä nykyä työttömiä puusepän työntekiöitä Hel
singissä.

Puuseppien ammatti-yhdistyksen tili v. 1892. 

Tuloja:

Säästöä vuodelta 1891 ........................................... 179: 55
Jäsenmaksuja............................................, . . 202: —
Huveista ,.......................................................... 300: 5
Vekseli lunastettu ja korko........................................ 615: 85
Sääntöjen myymisestä........................................... — 25

Summa Ifmf 1,297 70

Menot:

Sanomalehti ilmoituksiin....................................... 49: 30
Lainattu rahaa..................................................... 778: —
Jäsenmaksuja työväenyhdistykselle................... 135: 50
Keskuskomitealle................................................ 6: —
Huvitoimikunnalle.......................................................120: —
Yhdistyksen piirustuskoulun menot.................... 20: 75
Sekalaisia menoja................................................ 76: 10
Entisen yhdistyksen rahastonhoitajan Neittamon

hävittämät rahat............................................ 42: 80
Rahaa kassassa..................................................... 69: 25

Summa 1,297: 70
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Varoj a:
Rahaa kassassa........................................................... 69: 25
Kaluston ja kirjaston arvo.................................. 200: —
Lainassa olevat rahat...........................................  328: —

Summa -Jmf 597: 25
Koska olemme havainneet yllä olevat tilit kaikin puo

lin oikeiksi niin ehdotamme toimikunnalle ja rahastonhoita
jalle täydellisen tilinpäästön.

Helsingissä, 28 p. Tammikuuta 1893.

Aimo Eklund. Otto Kumpunen.

Yhdistyksen virkailiat:
Puheenjohtaja, M. Haapanen, varapuheenjohtaja, N. 

Wilander, toimikunnan muut jäsenet, I. Björn, F. Ihalainen, 
H. Tolonen, M. Kyllönen, A. Karjalainen, E. Borg, H. Hei
nänen, P. Mäntynen, E. Lönroth, varajäsenet, A. Lahti, K. 
Suo, T. Mynttinen, sihteeri, E. Borg, rahastonhoitaja M. 
Kyllönen, kantomies E, Lönroth.

Huvi toimikunta:
J. Juselius, E. Mustonen, F. Tähtinen, A. Uutinen, N.

Ahti, varajäsenet A. Lahti, T. Mynttinen.

Tilintarkastajat:
A. Eklund, O. Kumpunen, varamiehet Hellgren, Saarinen. 

Yhdistyksen koko jäsenluku 59.
Helsingissä, Helmikuulla 1893.

Toimeksi saanut:

•Edvard Borg.



Loppukatsaus. Yhdistyksen pyrinnöt ovat v. 1892 etu
päässä tarkoittaneet yhteistyön aikaansaamista maamme työ
väestön kesken. Siinä tarkoituksessa puuhattiin yleistä työ- 
väenkokousta ja myöhemmin työväen edustajakuntaa. Mo
lemmat ehdotukset otettiin mielihyvällä vastaan laveissa pii
reissä ja kylvetyt siemenet saattavat tuottaa kauniita hedel
miä. Kun työväenkokouksen pitäminen kiellettiin, herätti 
työväenkokousasia paljon huomiota. Kokousta koskevat, pai
nettuina julaistut asiakirjat valaisevat tärkeän osan maamme 
työväen pyrintöjen historiaa ja sisältävät osaksi erittäin opet
tavaisia selvityksiä useista asioista, joista työväestömme on 
keskustellut.

Työväenedustajakunta, jos se saapi tarpeeksi kanna
tusta maamme työväenyhdistyksiin yhtyneeltä työväestöltä, 
tulee kehittymään laitokseksi, joka voipi suuresti edistää työ
väen parasta tarkoittavia pyrintöjä.

Erityisellä huomiolla on käsitelty myöskin sairasvakuu- 
tusasiaa. Maaseuduilla olevien yhdistysten avulla on han
kittu maamme eri osissa asuvien työmiesten mielipiteitä 
asiassa valaiseva lavea selvitys, joka tulee annettavaksi hal
litukselle lausuntona sairasvakuutusta koskevista lakiehdo
tuksista.

Työnpuutteen lieventämiseksikin on toimiin ryhdytty.
Opetustoiminnasta on pidetty huolta alkeisoppijaksoja, 

esitelmiä ja kansanopistokursseja toimeenpanemalla ja on 
ehdotettu työväenopetuksen edistämiseksi että mainittua ope
tusta harrastavat yhdistykset tarkoitustensa toteuttamiseksi 
yhteisesti toimisivat.

Useita muitakin työväelle tärkeitä asioita on, kuten 
vuosikertomuksesta näkyy, vuoden kuluessa keskusteltavana 
ja tutkittavana ollut.

Vuodesta 1892 voidaan siis sanoa että yhdistyksessä 
on sen kuluessa virkeästi toimittu. Tämän toiminnan tu
lokset olisivat voineet olla paremmatkin, jos ei johtavien 
henkilöiden toimintakykyä olisi masentanut huoli niistä oloista 
joissa yhdistyksen on täytynyt toimia.
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Moneen vuoteen ei ole anniskeluylitiöltä saatu mitään 
apurahaa, arpajaisista saatiin v. 1892 pienempi voitto kuin 
muina vuosina, jäsenten lukumäärä on huonojen aikojen ja 
siitä johtuneen työväen poismuuton kautta pienentynyt, jo
ten yhdistyksen tulot ovat entisestään melkoisesti vähenty
neet. Menoja, esim. huoneiston vuokraa, ei ole parhaalla 
tahdollakaan voitu samassa määrässä pienentää, jonka vuoksi 
yhdistyksen taloudellinen tila on mitä huolettavin.

Mitään uutta yritystä, joka olisi vaatinut taloudellisia 
uhrauksia, ei ole siitä syystä voitu aloittaa, vaikka moni- 
puoleinen toiminta työväestön tilan parantamisessa epäile
mättä olisi suureksi hyödyksi.

Ja puute oi ole ollut ainoastaan aineellisista vaan myös
kin henkisistä voimista. Yhdistyksessä on tosin jäseninä 
melkoinen joukko eteviä kansalaisia, miehiä ja naisia, ja hei
dän tukeansa tvöväenasialle onkin suuressa määrässä kiittä- 
minen siitä että yhdistys on voinut asettaa tarkoitusperänsä 
kauvas, mutta näiltä monilla muilla toimilla rasitetuilta hen
kilöiltä ei voi vaatia että he sihteerin y. m. tehtävissä aut
taisivat yhdistystä juoksevia asioita hoitamassa. Työmiehet, 
joilla olisi kykyä semmoisten tehtäväin kunnolliseen hoita
miseen ovat vielä harvinaisia ja niillä harvoilla on siksi pal
jon tehtävää etteivät he voi uusia toimia vastaanottaa.

Tämmöisissä oloissa on enemmän kuin ennen, jolloin 
taloudellinen tila oli parempi, valitettavaa että vieläkin koi
tetaan hajoittaa työväestöä kahteen eri yhdistykseen ja siten 
heidän omaksi vahingokseen heikontaa heidän sekä henkisiä 
että taloudellisia voimiaan. Paheksumiseen on sitä enem
män syytä kun, kuten ennakolta arvattiin, periaatteellisiakin 
erilaisuuksia näiden molempain yhdistysten välillä on alka
nut ilmestyä. Se yhdistys, jonka ainoana virallisena kielenä 
on ruotsi, on nim. ollut välinpitämätöin työväen vakuutus- 
asiain suhteen ja myöskin työväestön yhteistoiminnan aikaan
saamista koskevassa asiassa, joita työväenyhdistys on erityi
sellä huomiolla käsitellyt.

Nykyisinä aikoina on edistystä tarkoittava työ työ
väestössäkin erittäin tärkeää. Mutta jos yksimielisyyttä puut
tuu, ei voida suurempaa menestystä toivoa.

Tehkööt siis kaikki kansalaiset ja etupäässä työmiehet 
itse minkä suinkin voivat vahvistaakseen työväenyhdistyk
sen asemaa. Helsingissä, 15 p. Maalisk. 1893.

Toimekseen saanut:
V. v. Wright.
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Tilientarkastuskertomus vuodelta 1892.
Valittuina tarkastamaan Helsingin työväenyhdistyksen 

tilejä vuodelta 1892 saamme täten todistaa että tilit ovat 
huolellisesti ja tarkkuudella hoidetut.

Yhdistyksen taloudellinen tila näkyy alempana ole
vasta taulusta. Kun yhdistyksen menot mainitun taulun 
mukaan ovat 1083 m. 25 p. tuloja suuremmat ja yhdistyk
sen kirjoihin merkityt varat ovat ainoastaan 1073 m. 26 p. 
velkoja suuremmat, on välttämätöintä että menoja mikäli 
mahdollista vähennetään, ja tahtoisimme etupäässä huomaut
taa että vuosikertomus olisi tehtävä lyhemmäksi, koska se 
entisessä muodossaan on tuottanut yhdistykselle menoja, 
jotka ovat nousseet melkein puoleen vuoden kuluessa saa
duista jäsenmaksuista. Yhdistyksen laulukunta on vuoden 
kuluessa toiminnastaan saanut voittoa 26 m. 26 p. Juhla
toimikunnan velkaa yhdistykselle ei siis ole voitu lyhentää. 
Helsingissä maalisk. 17 p. 1893.

J. F. Widemark. Uho Staudiuger. G. Keinänen.

Helsingin työväenyhdistyksen tila Jouluk. 31 p. 1892.
Vastaavata:

Kassa...............................................................3,182: 14
Kalusto....................................................... 2,568: 50
Kirjasto....................................................... 4,000: —
Saatava juhlatoimikunnalta..................... 619: 53

ifinf 10,370: 17
Vastattavaa:

Yleinen rahasto........................................ 4,273: 37
Esitelmärahasto........................................ 881: 17
Rahasto koululasten maalla oleskelua varten . 162: 93
J. Th. Lagerbohmin rahasto varattomien kou

lulasten vaatettamista varten........... 79: 59
Rahasto kertomuksen antamista varten työväen-

asiain käsittelystä valtiopäivillä .... 49: 30
Rahasto työväenoloja koskevan tilaston julkai

semista varten................................... 235: 90
Opetusrahasto............................................. 1,595: 26
Rakennusrahasto........................................ 3,092: 65

tfnf 10,370: 17
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Yleinen rahasto. 
Tuloja:

Säästöä v. 1891:
Kirjasto................................................  4,000: —
Kalusto................................................  2,547: ■—
Saatavaa juhlatoimikunnalta .... 619: 53

7,166: 53
vähennetään velkaa rakennusrahastoon 1,809: 90 5,356: 63
Työväenyhdistyksen arpajaisista . . 1,030: 05
Korkoja................................................ 7: 24
Sisäänkirjoitusmaksuja........................ 128: 50
Ravintolan vuokra............................. 7oo: —
Kuukausmaksuja.................................. 2,377: 25
Ilmoitusmaksuja.................................. 80 50 4,323: 54

Mnf 9,680: 17
Menoja:

Vuokra................................................ 2,800: —
Työväenkokous.................................. 3: 80
Lukusali ................................................. 309: 57
Kuluja................................................. 2,164: 97
Kirjasto................................................ 128: 46 5,406: 80

Säästöä v. 1893:
Kirjasto................................................ 4,000: —
Kalusto................................................ 2,568: 50
Saatava juhlatoimikunnalta .... 619: 53

7,188: 03
vähennetään velka rakennusrahastoon 2,904: 66 4,28ä: 37

Mnf 9,690: 17
Luentorahasto.

Tuloja:
Säästöä v. 1891............................. .... 1,538: 02

Menoja:
Palkkioita............................................ . 600: —
Ilmoitukset ja puhtaanapito • 56: 85 656: 85
Säästöä v. 1893 ............................. • . . . 881: 17

tönfi 1,538: 02
Rahasto koululasten maalla oleskelua varten. 

Tuloja:
Säästöä v. 1891 ................................................ 155: 17
Korkoja.................................................................... 7: 76

&nf 162: 93
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Menoja:
Säästöä v. 1893 ................................................ 162: 93

J. Th. Lagerbohmin rahasto varattomani koululasten 
vaatettamista varten.

Tuloja:
Säästöä v. 1891 .......................................................... 75: 79
Korkoja.................................................................... 3: 80

Ifafi 79: 59
Menoja:

Säästöä v. 1893   79: 59
Rahasto kertomuksen antamista varten Työväenasiain 

käsittelystä valtiopäivillä.
Tuloja:

Säästöä v. 1891 ..................................................... 49: 30
Menoja:

Säästöä v. 1893 ..................................................... 49: 30
Rahasto työväenoloja koskeva tilaston julkaisemista 

varten.
Tuloja:

Säästöä v. 1891 ..................................................... 835: 90
Menoja:

Maksettu tohtori Aug. Hjeltille........................ 600: —
Säästöä v. 1893   235: 90

Hnf 835: 90
Opetusrahasto.

Tuloja:
Säästöä v. 1891 ................................................ 947: 53
Takaisin saatuja ennakkomaksuja . . 200: —
Apurahaa kaup. valtuusmiehiltä. . . 5,500: ‘—

„ kansanvalistusseuralta . . 500: — 6,200: __
7,147: 53

Menoja:
Palkkioita opettajille........................ 3,299: —
Opetuskalusto....................................... 210: 40
Kuluja (vahtimestari, puhtaus, kaasu, 

painotusko stannuksia j. 
n. e.)............................. 550: 90

Ilmoitukset........................ 191: 97 742: 87
Ennakkomaksuja.................................. 300: —
Vuokra................................................. 1,000: — 5,552: 27
Säästöä v. 1893 ............................. .... 1,595: 26

7,147: 53
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Rakennusrahasto.
Tuloja:

Säästöä v. 1891:
Saatavaa yleiseltä rahastolta . . . 1,809: 90
Rahaa.................................................. 586: 05 2,395: 95
Yhdistyksen arpajaisista................... 500: —
Ammattiosastoilta............................. 57: 60
Korkoja........................................... 139: 10 696: 70

Jmf 3,092: 65
Menoja:

Säästöä v. 1893:
Saatava yleiseltä rahastolta . . . 2,904: 66
Rahaa........................................... 187: 99 3,092: 65

Mnf. 3,092: 65
Helsingissä 14 p. Maalisk 1893.

Alrik Biese.

Helsingin Työväenyhdistyksen virkailijat v. 1892.

Johtokunta:
(v. ensi kerran v. 1884).

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

87, 88, 89, 90, 91, 92.

Varapuheenjohtaja:
Richard Hindström, insinööri, :!: 1823/349, v. 90, 91, 92;joht. 

jäsen. 84, 86, 88, 90, 92.

Muut jäsenet:
Willehad Ekman, konttoristi, * 1818/s62, v. 90, 92. 
Wilhelmina Hellman, johtajatar, * 184/n59, v. 92.
Alexander Järvenpää, viivoittaja, * 182/556, v. 90, 91.
Viktor Lönnbohm, rakennusmestari, * 181B/964, v. 90, 91. 
Jaakko Pehkonen, faktori, * 1826/i260, v. 86, 90, 92.
Emil Schybergsson, oikeusraatimies, * 18s/i 56, v. 92.
Valfrid Vasenius, yliopist. kirjastonhoitaja. * 1812/io48, v. 92. 
Gustaf Fredrik Willandt, rakennusmest., * 182/ä47, v. 91.
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Sihteeri::
A. Järvenpää, v. 91, 92.
Adolf Nordman, kansakoulunopettaja, v. 92.

Järjestys valiokunta:
Puheenj ohtaja:

Fridolf Numberg, työnjohtaja, * 181B/956, v. 91, 92, valiok.- 
jäsen 87, 88, 89, 90, 91.

Varapuheenjohtaja:
F. M. Orrela, maalari, * 18-8/s50, v. 92, valiok. jäsen 89,

90, 91, 92.
Sihteeri:

J. N. Lahtinen, turkkuri, *18B/iä65, v. 92, valiok. jäsen 91.

Muut jäsenet:
A. And, mekaanikko, * 187/i64, v. 92.
E. Aspegren, kirjansitoja, * 182%69, v. 92.
G. H. Cajander, kirjap. taituri, 1818,'s57, v. 92.
H. Hukka, leipuri, * 1816/960, v. 92.
F. F. Ihalainen, puuseppä, * lSVsöO, v. 92.
M. S. Kumpulainen, neulojatar, * 187d67, v. 92.
I. Mattsson, leipuri, * 1816/960, v. 92.
K. A. Pastell, muurari, * I8V163, v. 92.
Lina Wiljakainen, neulojatar, * 18-°/567, v. 92.

Juhlatoimikunnan, laulukunnan, ammattiosastojen ja 
klubien toimikunnat näkyvät niiden kertomuksista.

Opetuskomitea:
(v. ensi kerran v. 1885).

Puheenjohtaja:
Ernst Gustaf Paimen, vapaaherra, professori, * 1828/n49, 

v. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92.

Muut jäsenet:
Fridolf Gustafsson, professori, * 1819/653, v. 90, 91, 92. 
Richard Hindström, insinööri, * 1823/s49, v. 85, 86, 87, 88,

89, 90, 91, 92.
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F. M. Orrela, maalari, * 1828/s50, v. 91, 92.
Jaakko Pehkonen, kirjap. tait., * 1826/i260, v. 89, 90, 91, 92,

Tilastokomitea:

Puheenj ohtaj a:
Aug. Hjelt, fil. tohtori, aktuaario, * 1829/e62, v. 88, 89, 90, 

91, 92.

Jäsenet:
Fridolf Numberg, työnjohtaja, * 1815/9Ö6, v. 91.
Johan Fredrik Widemark, kelloseppä, * 183/e56, v. 90, 91, 92. 
Gustaf Fredrik Willandt, rakennusmest., * 182/a47, v. 90,

91, 92.

Sihteeri:
Oskar Groundstroem, maisteri, * 187/568, v. 92.

Tilientarkastajat:
G. Keinänen, työnjohtaja, *182%64, v. 92.
Uno Staudinger, konttoristi, * 1821/i261, v. 88, 89, 90, 91. 
Johan Widemark, kelloseppä, * 185/e56, v. 90, 91, 92.

Rahastonhoitaja:
Alrik Biese, konttoripäällikkö, * 1830/758, v. 87.

Kirjastonhoitajat:
Ruotsal. kirjall. varten, ensi kerran valittu 1884.

Richard Hindström, insinööri, v. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92.

Suomat kirjall. varten, ensi kerran v. 1890.
Alexander Järvenpää, viivoittaja, v. 90, 91, 92.

Ravintoloitsija:
Sofia Wesström, neiti, * 182,959. "Otettu 90.



Helsingfors Arbetareförenings medlemmar
den 31 december 1892.

Helsingin Työväen-yhdistyksen jäsenet
joulukuun 31 päivänä 1892.

Ständiga medlemmar. — Vakinaiset jäsenet.

1884.
Borgström, L., kommerseråd, kaup

paneuvos
Carlsson, C. H., målaremästare, 

maalarimestari.
Chmelevski, P., brukspatron, ruu- 

kinisäntä.
Hindström, B., ingeniör. insinööri. 
Huber, R., ingeniör. insinööri, 
af Lindfors, J, generalmajor, ken

raalimajuri.
Lundblad, K., ingeniör, insinööri.

Nissinen. J., fabrikant, tehtailija. 
Salin, N., arkitekt, arkkitehti. 
Schauman, A., magister, maisteri. 
Sinebrychoff, Anna, enkefru, leski

rouva.
Sinebrychoff, N., handlande, kaup

pias.
Sinebrychoff. P., handlande, kaup

pias.
Stude, Th., handlande, kauppias.

1885.
Landén, A., kommunalråd, kunnal- I Nyblin, D., fotograf, valokuvaaja, 

lisneuvos.

1886.
Heikel, V., lektor, lehtori.

1887.
Kullman, H. M., byggmästare, rakennusmestari.



2

1890.
Heimberger, R., fabrikant, teh

tailija.
"Hjelt, Vera, slöjdlärarinna, veisto- 

opettajatar.
Mechelin, L., jurisdoktor, senator.

Af arbetare i Helsingfors behed- 
rad med ständigt ledamotskap. 
Lakitieteen tohtori, senaattori. 
Helsingin työväen kunnioittama 
alituisella jäsenyydellä.

Årsmedlemmar. — Vuosijäsenet. 

1884.
Bergman, K. V., stenhuggare, ki- 

venhakkaaja.
Blomqvist, G., restauratör. ravin- 

tolanpitäjä.
Brandstake, W., lithograf, kivi- 

piirtäjä.
Enbom, A. V., plfttslagaremästare, 

peltiseppämestari.
Fagerroos, Hj., guldsmed, kulta- 

seppä.
Favorin, A. E., fabrikant, tehtai

lija. j 1831/i93.
Grahn, P. W., kopparslagare, vaski- 

seppä.
Heikel, E., byggmästare, rakennus

mestari.
Henriksson, H., källarmästare, kel- 

larinpitäjä.
Höilund, J., rottingsarbetare, rot- 

tinki työntekijä.
Järvenpää, A., linjerare, viivottaja. 
Keinänen, G., byggmästare, raken

nusmestari.
Kytö, T.. körsnär, turkkuri.
Laine, G., dräng, renki.
Lindroth, K., filare, viilaaja. 
Lindstedt, Fanny, sömmerska, om

pelijatar.
Lindstedt, Ida, fröken, neiti. 
Nevalainen, O., skräddare, räätäli. 
Nordman, Ida, sömmerska, ompe- 

liatar. •

Nordiin, H. W., handlande, kaup
pias.

Numberg, F., verkmästare, työn
johtaja.

Nyman, H. J., slöjdlärare, puu
seppä.

Olander, O., skräddaremästare, rää- 
tälimestari.

Pehkonen, Hilda, fru, rouva. 
Pehkonen, J., faktor, faktori. 
Pettersson, V., tryckeriegare. 
Pilsudski, B., handelsbiträde, kaup- 

papalvelija.
Rosenberg, K. W., snörmakare, 

nyörinpunoja.
Schwenzon, K. E., bokhållare, kir

janpitäjä.
Schwenzon, S„ fru, rouva.
Sivenius, K. G., byggmästare, ra

kennusmestari .
Sohlberg, G. W., bleckslagaremä- 

stare, läkkiseppämestari.
Staudinger, Uno, kontorist, kont

toristi.
Stigell, H J., stenhuggare, kiven- 

hakkaaja.
Söderbom, K. A., urmakare, kello- 

I seppä.
Tallberg, J., handlande, kauppias. 
Widemark, J. F., urmakare, kello

seppä.

*) De personer, framför hvilkas namn står en stjärna (*), äro 
enligt föreningsbeslut inbjudna till medlemmar. Ne henkilöt, joiden ni
men edellä on tähti (*), ovat yhdistyksen päätöksellä jäseniksi kutsutut.
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Willandt, G. F., byggmästare, ra
kennusmestari.

Wirtanen, J., skomakare, suutari. 
Wright, A. v., mekaniker, kone-

niekka.

18
Assver, E., portier, ovenvartija. 
Barck, A. Ä., bleckslagare, läkki

seppä.
Ekberg, E., kontorist, konttoristi. 
Fagerholm, K. F., bokhållare, kir

janpitäjä.
Holmberg, W, V., bleckslagare, 

läkkiseppä.
Heinänen, N, snickare, puuseppä. 
Jakobson, Ch., kapten, kapteeni.

Wright, M. v., skulptör, kuvan
veistäjä.

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

Lindroos, K. 0., kopparslagare, 
vaskiseppä.

Nyman, J., skeppsbyggmästare, 
laivanrakentaj a.

Palmén, E. G„ professor, profes
sori.

Salmi, J., skomakare, suutari. 
Strand, W., bleckslagare, läkki

seppä.

Biese, Alarik, kontorschef, kont
toripäällikkö.

Biese. Hulda, fru. rouva.
Ekman, W., kontorist, konttoristi. 
Hahl, A. G., kontorist, konttoristi. 
Hindström, Adéle, fru, rouva. 
Janhunen, G., kopparslagare, vaski-

seppä.
Lappalainen, M., skräddare, räätäli. 
Lindblad, M. L., byggmästare, ra

kennusmestari.
Lindholm, F. W., målare, maalari.

Markkanen, A. W., skomakare, suu
tari.

Moilanen, A., skomakare, suutari. 
Schneider, Maria, bokbinderska,

kirjansitojatar.
Sihvola, E., byggnadsritare, raken- 

nuspiirustaja.
Sundbäck, K. A., handlande, kaup

pias.
Tukiainen, A., maskinist, koneen

käyttäjä.

1887.
Falenius, G., eldare, lämmittäjä. | Hammar, K. Hj., smed, seppä.

1888.
Ek, P. J., fllare, viilaaja.
Forss, H., gravör, kaivertaja. 
Forss, K. G., bokbindare, kirjan

sitoja.
Hjelt, Aug., doktor, tohtori. 
Lahtinen, A. N., körsnär, turkkuri. 
Leino, N., bagare, leipuri.
Lilja, 0. J., bokbindare, kirjan

sitoja.
Lindholm, G., bagare, leipuri. 
Lönnbohm, V., byggmästare, ra

kennusmestari.

Mattsson, Job.., bagare, leipuri. 
Schrowe, T. von, bagare, lei

puri.
Sohiman, V., mekanisk arbetare, 

konetyöntekijä.
Stenroos, V. F., bagare, leipuri. 
Tillander, M., järnsvarfvare, rauta-

sorvari.
Wahlman, A. V., skräddare, rää

täli.
Wirtanen, 0., bagare, leipuri.
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1889.
And, Aug., filare, viilaja.
Andelin, Joh., körsnär, turkkuri. 
Bergholm, E., bagare, leipuri. 
Borgman, N., kakelugnsmakare,

uunintekijä.
Flinkman. J. E., fabriksarbetare, 

tebtaantyömies.
Hellman, Maria Wilhelmina, före

ståndarinna, johtajatar.
Holsti, A., smedmästare, seppä- 

mestari.
Liljeroos, K., järnsvarfrare, rauta- 

sorvari.
Nordberg, A., arkitekt, arkkitehti. 
Orrela, F. M., målare, maalari.

Paattinen, A., bagare, leipuri. 
Paulsson, G., bokbindare, kirjan-

sitoj a.
Rantanen, A., bagare, leipuri.
Salo, L. 0., student, ylioppilas. 
Seger, Ida, fröken, neiti.
Sevon, J. E., kakelugnsmakare,

uunintekijä.
Tirkkonen, Job. Petter, bagare, 

leipuri.
Usenius, A. E., tunnbindare, tyn- 

nyrintekijä.
Wirta, W. F., bokbindare, kirjan- 

sitoj a.
Wuori, A., skräddare, räätäli.

1890.
"Aalberg-Kivekäs, Ida, skådespe

lerska, näyttelijätär.
"Aejmelaeus, S., protokollssekrete

rare, pöytäkirjasihteeri.
*Ahde, J., byggmästare, rakennus

mestari.
Ahlfors, Alexandra, sömmerska, 

ompelijatar.
"Alfthan, K. von, medicinekandi- 

dat, lääketieteenkandidaatti.
"Almberg, A., lektor, lehtori. 
Andersson, G., kypare, viinuri.
'•' Aspelin, E., professor, professori. 
■'Bergbom, K., doktor, tohtori. 
Bergbom, Karl, ombudsman, asi-

oitsija.
'Bergroth, Elis, pastor, pastori. 
Bergström, H. A., målare, maalari. 
■'•Berndtson, G., artist, taiteilija. 
"Blomstedt, Jenny, enkefru. leski

rouva.
■'Blomqvist, E., skolförestånda

rinna, koulunjohtajatar.
*Bolin, Wiik., professor, professori. 
'■■Borgström, Lina, fröken, neiti. 
Boström, M., plåtslagare, pelti-

seppä.
Cajander, G. H., typograf, taituri. 
"Castren, K., viceliäradshöfding,

varatuomari.
"Chydenius, Anders, ingeniör, in

sinööri.
”Chydenius, Emilia, fröken, neiti.

"Chydenius, W., juris doktor, laki- 
tiet. tohtori.

'•'Dannholm, 0., folkskolelärare, 
kansakoulunopettaja.

"Danielson, J. R., professor, pro
fessori.

•Decker, Th.. arkitekt, arkkitehti. 
■'■'Donner, Anders, professor, pro

fessori.
'”Edelheim, Anna, fröken, neiti. 
"Edlund, G. W., kommerseråd,

kauppaneuvos.
"Elfving, Fredr., professor, pro

fessori,
"Ek, Viktor, konsul, konsuli. 
Eklund, Oskar, ingeniör, insinööri. 
"Ekroos, Viktor, magistratssekre-

terare, maistraatinsihteeri. 
Enbom, J. G., bleckslagare, läkki

seppä.
”Eneberg, W., senator, senaattori. 
•Engström, Otto, professor, pro

fessori.
'”Erkko, Eero, redaktör, sanoma- 

lehdentoimittaj a.
"Evensen, Eduard, konsul, konsuli. 
"Everth, F., doktor, tohtori. 

'”Estlander, C. G., professor, pro
fessori.

'"Fabritius, Ernst, publicist, kir
jailija.

"Falck, Emil, skådespelare, näyt
telijä.



lää- j Hildén,

•'•baltin, R., musikdirektör, mu
siikki tirehtööri.

"Fellman. Aug., kapten, kapteeni. 
"Fellman, I., senator, senaattori. 
“Florin, J. A., medicinalråd, 

kintäneuvos.
"Fontell, A. G., doktor, tohtori. 
•"Forsherg, A. W., doktor, tohtori. 
'•'■'Forssell, T., läneagronom, läänin- 

agronoomi.
"Forsman, Ernesti, landssekrete- 

rare, lääninsihteeri.
"Forsman, J., professor, profes

sori.
Fransson, K. J., bleckslagare, läkki

seppä.
-Frenckell, A. R., magister, mais

teri.
"Frenckell, Th. v., löjtnant, luut

ii anti.
"Gebhard, H., doktor, tohtori. 
"Godenhjelm. B. F., lektor, leh

tori.
"Granfelt, A. A., doktor, tohtori. 
Gref, G., skomakare, suutari. 
"Gripenberg, Alexandra, fröken,

neiti.
"Grotenfelt. Arvi, doktor, tohtori. 
'■'■'Grotenfelt, A., öfverdirektör, yli-

tirehtööri.
"Grotenfelt, K., doktor, tohtori. 
"Grotenfelt. N., öfverdirektör, yli-

tirehtööri.
-Grönqvist, F. W., kommunalråd, 

kunnallisneuvos.
Gustafsson. A., målare, maalari. 
"Hallberg, M., handlande, kaup

pias.
"Hallsten. Onni, magister, maisteri. 
"Hannikainen, P. W., skogsinspek-

tör. metsäntarkastaja.
"Hausen, C.. ingeniör, insinööri. 
"Hedman, Edvin, magister, maist. 
"Hedman, Ernst, trafikdirektör,

liikennetirehtööri.
Heimonen, A., kopparslagare, vas

kiseppä.
Helin, J. A., bagare, leipuri. 
Hellsten, K. K., dekorationsmå
lare. koristemaalari.

"Helsingius, G. A., fattigvårds-
inspektör, köyhäinhoidon tar
kastaja.

Henriksson, Ida Maria.

"Hermansson. R., professor, pro
fessori.

Hildén, Amanda Maria, bokbinder- 
ska, kirjansitojatar.

K. A., bagare, leipuri.
"Hjelt, Alma, gymnastiklärarinna, 

voimi stelunopettaj atar.
‘Hjelt, Otto, handlande, kaup

pias.
"Holm. K. E., bokhandlare, kirja

kauppias.
"Holm. K., doktor, tohtori. 
"Holmberg. A., doktor, tohtori. 
"Holmberg. M., filos, kandidat, fi

los. kandidaatti,
"Holmberg, Th., stadskamrer, kau

punginkamreeri.
"Holsti, H., professor, professori. 
Honkaniemi, J., skomakare, suu

tari.
"Hougberg, Emil, doktor, tohtori. 
“Hrimaly, B., kapellmästare, soitto-

kunnanjohtaja.
Hukka, H., bagare, leipuri. 
Huttunen, P., handel sbiträde, kaup-

pa-apulainen.
"Hällström, G. E. af, magister, 

maisteri.
Hätinen. M. F., kopparslagare, 

vaskiseppä.
'■'Ingman. Hanna, skolförestånda

rinna, koulunjohtajatar.
Isto, E., målare, maalari. 
"Jamalainen. P , vicehäradshöfding,

varatuomari.
"Jansson, Fr., vicehäradshöfding. 

varatuomari.
Jefimoff, Ljuba, sömmerska, ompe

lijatar.
Järvi, A.' H., målare, maalari, j 

1892.
"Kajanus, R., kapellmästare, soitto- 

kunnanjohtaja.
'•'Kasiin, Edvin, direktör, tireh

tööri.
"Karamsin. Aurora, enkefru, leski

rouva.
"Kihlman, A., öfverlärare, yliopet

taja.
"Kivekäs, Lauri, vicehäradshöf

ding, varatuomari.
Koivistoinen, J., bagare, leipuri. 
Kollin, W., kakelugnsmakare, uu-

nintekijä.
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"Koroleff, W. J., handlande, kaup- i 
pias.

"Krogius, Lars. konsul, konsuli. 
"Kullhem, S., direktör, tirehtööri. 
Kumpulainen, Sofia, sömmerska, 

ompelijatar.
•Kurtén, TL, assessor, asessori. 
"Laethen, N., fru, rouva.
"Laethen, R., bankdirektör, pan- 

kintirehtööri.
Lagerbohm, A. F., bleckslagare, 

läkkiseppä.
"Lagerborg, Hj., generaldirektör, 

ylipostitirehtööri.
Lahti, T., skomakare, suutari. 
"Lang, J. N., professor, professori. 
Leivonen, Viktor, bagare, leipuri. 
"Lemström, S., professor, profes

sori.
•Lille, W. O., ingeniör, insinööri. 
••Lilius, A., vioehäradshöfding, va

ratuomari.
Liljeberg. Hilda, sömmerska, om

pelijatar.
Liljeroos, Aina, sömmerska, om- [ 

pelijatar.
Liljeroos, N., bokbindare, kirjan

sitoja.
Lindberg, G., bagare, leipuri. 
"Lindeberg, K. L., kansliråd, kans-1 

lianeuvos.
"Lindelöf, L.. värkligt ' statsråd, | 

todellinen valtioneuvos.
"Linden, K. E., hofråd, hovineu- 

vos.
Lindeqvist, W., bleek- och plåt- 

slagare, läkki- ja peltiseppä.
"Link, Rosa, fröken, neiti. 
"Lindroos, C., fru, rouva.
"Lindroth, B. E., bankdirektör, 

pankintirehtööri.
"Lohman, H E., byggmästare, ra

kennusmestari.
Lukander, J. R., gjutare, valaja. 
"Löfgren, Elisabeth, fru, rouva. 
"Löfgren, V., magister, maisteri. 
Löfman, H J., målare, maalari. 
"Löfström, Th., doktor, tohtori. 
Matilainen, J., målare, maalari.
■ Mela, A. J., lektor, lehtori, 
"Messman, J. W., magister, mais

teri.
-Meurman, A., kommunalråd, kun

nallisneuvos.

Mäkelä. Katharina, sömmerska, 
ompelijatar.

"Neovius, F., general, kenraali. 
"Nissinen, Alli, fröken, neiti. 
"Nordblad, A. W., doktor, tohtori. 
“Nordman, T., doktor, tohtori. 
Nohrström. G. B. L., bagare, lei

puri.
Nyman, J. E., bleckslagare, läkki

seppä.
Nyström, A., bagare, leipuri. 
Oksanen, J. F , bokbindare, kirjan

sitoja.
Ollila, J. A., skomakare, suutari. 
Palén, W., bagare, leipuri. 
"Palmberg, A., doktor, tohtori. 
-Palmen, J. A., professor, profes

sori.
"Paimen, K. E., ingeniör, insi

nööri.
Palmén, K. A., plåtslagaremästare, 

peltiseppämestari.
"Palmgren, O., justitieborgmästare, 

oikeuspormestari.
"Palmroth, F., protokollssekrete

rare, pöytäkirjasihteeri.
”Pfaler, L. v., vicehäradshöfding, 

varatuomari.
"Rein, Th., kansliråd, kanslianeu

vos.
*Renlund, K. H., handlande, kaup

pias.
Ringbom, J., kopparslagare, vaski- 

seppä.
Rosenberg, J., bagare, leipuri. 
Rosendahl, Hanna, sömmerska, 

ompelijatar.
"Rothsten, F. W., magister, mais

teri.
"Runeberg, J. W., professor, pro

fessori.
"Ruuth, J. W., doktor, tohtori. 
Saari, P„ bokbindare, kirjansitoja. 
"Saelan, Th., professor, professorn 
■Sallisten, C. W., hofråd, hovi- 

neuvos.
Salonen, W. F., bagare, leipuri. 
"Sanmark, C. G., öfverintendent, 

yli-intendentti.
"Saurén, K. W., magister, mais

teri.
"Schildt, Hj., handlande, kauppias. 
"Schybergson, E., rådman, raati- 

mies.



7

“Selin, F. W., öfverstelöjtnant, 
everstiluutnantti.

'•'Sevonius, T., redaktör, sanoma- 
lehdentoimittaja.

*Sievers, R., doktor, tohtori. 
Sihvonen, D., målare, maalari. 
“Sihvonen. J. J., pastor, pastori. 
'■'■'Sjöberg. E. O., redaktör, sanoma

lehden toimittaja.
“Slotte, K. F., doktor, tohtori. 
*Slöör, K. A., hotråd, hovineu-

vos.
'^Snellman, J. L., protokollssekre

terare, protokollasihteeri.
*Sohlman, J. G., senator, senaat

tori.
■'■'Soini, W., magister, maisteri. 
'•'Solitander, C. P., bärgsintendent.

vuori-intendentti.
'■'■'Stenbäck, J., arkitekt, arkkitehti. 
"Stenroth, O., bankdirektör, pan

kin tirehtööri.
•'■'Stockman, G. F., kommerseråd, 

kauppaneuvos.
Stockman, K., konsul, konsuli. 

Stordell, J. A., målare, maalari. 
“Streng, Alex., öfverinspektor, yli

tarkastaja.
''S+ude, Aug., handlande, kaup

pias.
*Sucksdorff. W., doktor, tohtori. 
'■'■'Sundell, A. F , professor, profes

sori.
■'■'Sundvik, E., professor, professori. 
”Synnerberg, K., doktor, tohtori. 
Sali, J., skomakare, suutari. 
"Thylin, Otto, handlande, kaup

pias.
Toivonen, Augusta, sömmerska, 

ompelijatar.

“Tudeer, O. E., professor, profes
sori.

'■'Trygg, Alli, fröken, neiti. 
■Tötterman, K. A. R., professor.

professori.
-Vasenius, Valfrid, doktor, toh

tori.
■Voss-Sclirader, Alb., statsmeje- 

rist, valtionmeijeristi.
•'■Wadén, Joh. Dan., liofråd, hovi- 

neuvos.
“Wahlberg, G. F., liofråd, hovi- 

neuvos.
“Wahlfors, K. R., professor, pro

fessori.
Wallén, A. E., literatör, kirjailija. 
“Wasastjerna, 0., professor, pro

fessori.
'^Wasenius, A. F., konsul, konsuli. 
Wasenius, E., målare, maalari. 
'•'■'Weber, Th., doktor, tohtori. 
“Wegelius, M , direktör, tirehtööri. 
Wester, H. G., bleckslagare, läkki

seppä.
Wickström, F. O., bokbindare, 

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

kirjansitoja.
Willandt, O., bagare, leipuri. 
Wirtanen, G. E., skomakare, suu

tari .
Willstedt, V,, kakelugnsmakare, 

uunintekijä.
Åström, Sofia, sömmerska, ompe

lijatar.
■Äyräpää, Matti, doktor, tohtori.

* liman, E., borgmästare, por
mestari.

Österberg, J., bokbindare, kirjan
sitoja.

Ahti, S., snickare, puuseppä. 
Ahvenainen, Emil. maskinist, ko

neenkäyttäjä.
Andersson, I. A., svarfvare, sor

vari.
Aspegren, E., bokbindare, kirjan

sitoja.
"Basiiier, F., bankkontorist, pan- 

kinkonttoristi.

“Bergbom, O., öfveringeniör, yli- 
insinööri.

Borg, E., snickare, puuseppä. 
-Bränder, A., doktor, tohtori. 
Bruun, A. R., kopparslagare, vaski-

seppä.
*Cederholm, Th., senator, senaat

tori.
Eklund, A., snickare, puuseppä.
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Eriksson, E. A., bagare, leipuri. 
Forsström, Amanda, fröken, neiti. 
'■'Grönberg, Joli., apotliekare, ap

teekkari.
Grönqvist, A. K., fllare, viilaaja. 
Gustafsson, J. E., filare, viilaja. 
Haapanen, M., snickare, puuseppä. 
"Hagelstam, Jarl, doktor, tohtori. 
Halen, Olga, fröken, neiti. 
'■'■'Hamfelt, W., handlande, kaup

pias.
Halme, Kaarle, skådespelare, näyt

telijä.
Hartell, K. F., bagare, leipuri. 
Hedman, Julius, skräddare. 
Helenius, G., murare, muurari. 
Helenius, T. T, murare, muurari. 
Hilden, O., murare.
'"Holmström, A., byggmästare, ra

kennusmestari.
"Hougberg, W., senator, senaat

tori.
Hällfors, Olga, sömmerska, ompe

lijatar.
Idström, Ida, handelsbiträde, kaup- 

pa-apulainen.
Ihalainen, F., snickare, puuseppä. 
'"Ingman, S., magister, maisteri. 
"Inha, I., litteratör, kirjailija. 
Jaeckell, E., murare, muurari. 
Johansson, A., murare, muurari. 
Jokinen, J. K., modellsnickare,

mallintekijä.
Jokinen, J. W., murare, muurari. 
Juntunen, J. E., bagare, leipuri. 
Juselius, I., snickare, puuseppä. 
"Järnefelt, E., artist, taiteilija. 
Järvinen, J., bleckslagare, läkki

seppä.
Kakriainen, K., skomakare, suu

tari.
Kandelin, Ida, pappersräknerska, 

paperinlaskija.
Karjalainen, A., snickare, puu

seppä.
Kaukonen, 0., bokbindare, kirjan

sitoja.
Krohn, Ilmari, musiker, säveltäjä. 
Kumpunen, O., snickare, puuseppä. 
Kyllönen, M., snickare, puuseppä. 
Lahti, A., snickare, puuseppä. 
Lehtisalo, J., ritare, piirustaja. 
Liljeström, Ida, sömmerska, om

pelijatar.

"Lindh, K., ingeniör, insinööri. 
Lindgren, A., målare, maalari. 
Lindroos, G. A., bagare, leipuri. 
Lindström, Eva, sömmerska, om

pelijatar.
Lund, K. F., bagare, leipuri. 
Lönnroth, J. E., snickare, puu

seppä.
Magnusson, R., mekanisk arbetare, 

konetyöntekij ä.
Mast, A., bagare, leipuri.
"Melan, 0. O., senator, senaattori. 
Meriläinen, Gustava, sömmerska,

ompelijatar.
■Molander, H., senator, senaattori.
Mustonen, E., snickare, puuseppä. 
Mutikainen, Lyyli, sömmerska, om

pelijatar.
Mäntynen, N., skomakare, suutari. 
Mäntynen, P„ snickare, puuseppä. 
Möller, O., bagare, leipuri. 
Nieminen, J, kopparslagare, vaski-

seppä.
"Nordman, J. A„ referendariesek- 

reterare, esittelijäsihteeri.
"Nordqvist. 0., doktor, tohtori. 
Norppa, Maria Johanna, bokbin-

derska, kirjansitojatar.
Nurminen, J., bagare, leipuri. 
"Nyberg, C. A. J., fältkamrerare.

sotakamreeri.
"Nybom, F. K., bankdirektör, pan- 

kintirehtööri.
■'■'Paimen, J. Ph., senatör, senaattori. 
Pastell, K. A., murare, muurari. 
Platé. Aug., bagare, leipuri. 
Porkka, L., bagare, leipuri.
Rautio, K., skomakare, suutari. 
Riiheläinen, I., murare, muurari. 
Rosengren, K., snickare, puuseppä. 
Rikberg, Johanna, snörmakeriarbe-

tare, nöyrinpunoja.
Rukkila. Katharina Maria, bokbin- 

derska, kirjansitojatar.
Rutanen, Olga, sömmerska, ompe

lijatar.
Saarinen, J. H., snickare, puu

seppä.
Salminen, J. W., skomakare, suu

tari.
Sanngren, J. F., urmakare, kello

seppä.
Sanngren, Mathilda, fru, rouva. 
Sax, E., konditor, sokerileipuri.
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^Siivonen, W.. kontorist, kont
toristi.

"Snellman, E., häradshöfding, tuo
mari.

Spiring, H. C., bokbinderska, kir- 
jansitojatar.

“Stenius, B., justitierädman, oi- 
keusraatimies.

Stenroos, E. S., murare, muurari. 
Stjerlund, Mathilda, sömmerska,

ompelijatar.
Ståhlberg, H. V., murare, muurari. 
Sundell. J. A., bagare, leipuri. 
Sundman, T. K., bleckslagare,

läkkiseppä.
Sundvall, Ida, sjuksköterska, sai- 

rastenhoitai atar.
"Svanljung, J, häradshöfding, tuo

mari.
“Söderman, J. G., disponent, isän

nöitsijä.
Tallgren, A, bleckslagare, läkki

seppä.
Tallgren, K., bagare, leipuri.

Tolonen, H, snickare, puuseppä. 
“Toppelius, G. L., hofråd, hovi-

neuvos.
Torniainen, A., murare, muurari. 
Tourunen, Aina, sömmerska, om

pelijatar.
Tuominen, N., snickare, puuseppä. 
Tynander, Fanny, fröken, neiti. 
Tähtinen, F. F., snickare, puu

seppä.
Uutinen, A., snickare, puuseppä. 
“Warén, Filip, magister, maisteri. 
*Wasenius, E., tandläkare, ham

maslääkäri.
-Wasenius, G., brandmästare, pa

lomestari.
Wemnan, A., modellsnickare, mal- 

liseppä.
Wesa, M. K., murare, muurari. 
Wilén, J. J, skomakare, suutari. 
Wilenius, Alma, glansstrykerska,

kiiltosilittäjä.
Ölund, Ida, handelsbiträde, kauppa- 

apulainen.

1892.
*Ahnger, A., sånglärarinna, laulun- 

opettajatar.
Airaksinen, D., poliskommissarie, 

poliisikomisarius.
*Alfthan, A. E., magister, maisteri. 
“Antell, Axel, redaktör, toimittaja. 
Appelqvist, Alfred, bagare, leipuri. 
Avellan, J. A., bagare, leipuri. 
“Avellan, Kaarola, fröken, neiti. 
“Bell, Samuel von, dekorationsmå

lare, koristemaalari.
Bergholm. B., kakelugnsmakare. 

uunintekijä.
Bergström, H. A., målare, maalari. 
-Berndtson, Axel, redaktör, toi

mittaja.
-Biaudet, G., lektor, lehtori. 
Björklund. A., bagare, leipuri. 
“Björnberg, R.. arkitekt, arkkitehti. 
Blomqvist, F., bagare, leipuri. 
*Boldt, Jean, hofrättsauskultant.

hovioikeudenauskultantti. 
Brofeldt, K. F., målare, maalari. 
“Bonsdorff, Carl, docent, dosentti. 
'^Borenius, E., bankdirektör, pan

kinjohtaja.

“Borenius, Henrik, doktor, tohtori. 
“Bähr, M., enkefru, leskirouva. 
“Cajander, Paavo, lektor, lehtori. 
“Castren, E., senatskopist, senaa- 

tinkopisti.
“Christierson, G. von, referendarie- 

sekreterare, esitteliäsihteeri.
Dahlström, Emilia. sömmerska, 

ompelijatar.
“Dittmar, V., kammarråd, kamari- 

neuvos.
-Ehrstedt, S., stadskassör, kaupun- 

ginrahastonhoitaja.
“Einighorst, A., handlande, kaup

pias.
'“Ekman, C. A., apotekare, apteek

kari.
Ellanen, Viktor.
Enberg, F. W., murare, muurari. 
“Engström, C., maskindirektör, 

konetirohtööri.
Fagerlund, K. V., sotare, nuohoja. 
“Flodin, F., statsråd, valtioneu

vos.
“Friberg, Maria, folkskolelärarinna, 

kansakoulunopettajatar.
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■'■'Geitlin. G.. öfverdirektör. ylitireh- 
tööri.

Granholm. Hjalmar, bagare, lei
puri.

Gren. Oskar. kakelugnsmakare. 
uunintekijä.

Grotenfelt. M., fru. rouva. 
Grotenfelt. Vivi, student, yliop

pilas
■'•'Gustafsson, F., professor, profes

sori.
Hautamäki. S., mekanisk arbetare, 

konetyöntekijä.
Helin. W. W.. bokbindare, kirjan

sitoja.
Henriksson, Adele, fröken, neiti. 
Henriksson. Ida Wilhelmina, bok

binderska, kirjansitojatar.
'■'•'Hjelt. Edvard, professor, profes

sori.
Hollo, W.. mekanisk arbetare, kone- 

työntekijä.
Höilund, Maria, fröken, neiti. 
Imberg. Olga. bokbinderska, kir

jansitojatar.
Johansson, J. L.. bagare, leipuri. 
Jääskeläinen. Emil, bagare, leipuri. 
Kaarttinen. K. P., bagare, leipuri. 
Kallio, Hemmo, skådespelare, näyt

telijä.
Karlsson, E. W., målare, maalari. 
Kaselius. August, bagare, leipuri. 
Kastén, H. H., bleckslagare läkki

seppä.
'■'■Kellgren, S., enkeprofessorska, 

professorinleski.
Keto, Aug.. fångvaktare, vangin

vartija.
"Kihlman. O., docent, dosentti. 
Kilkki, Mimmi, arbeterska, työ

läinen.
"Kraemer, Carl von. senator, se

naattori.
Kunnas, J.. snickare, puuseppä. 
Kumpuniemi, Erans, bokbindare, 

kirjansitoja.
Kähkönen, Antti, kakelugnsmakare, 

uunintekijä.
Laaksonen, M. W.. snickare, puu-

ekspeditööri.
"Langolain. A., postförvaltare, poS' 

tinhoitaja.

Laukkanen. J.. snickare, puuseppä.
'Laurent. Algot, bokbindare, kir

jansitoja.
Lempinen. Oskar, mekanisk arbe

tare. konetyöntekijä.
Lindfors. K. A., kakelugnsmakare, 

uunintekijä.
Lindholm. K., mekanisk arbetare, 

konetyöntekijä.
"Lindroos. E., vicehäradshöfding, 

varatuomari.
"Lindroos. J. F., kommunalråd, 

kunnallisneuvos.
Lindström. Edv.. kakelugnsmakare, 

uunintekijä.
Lindvall. Karl, mekanisk arbetare, 

konetyöntekijä.
Lönnberg. Mimmi, sömmerska, 

ompelijatar.
Lönnholm. J. A., murare, muurari.
Mantila. M., kakelugnsmakare. uu

nintekijä.
Mast. Alfred, student, ylioppilas
Mattila. S., mekanisk arbetare, ko

netyöntekijä.
Meriläinen. Gustava, sömmerska, 

ompelijatar.
“Nandelstadh. Aug. von. assessor, 

asessori.
Nieminen. S., murare, muurari.
Nordman. A., folkskolelärare, kan

sakoulunopettaja.
Nurminen. K. W.. snickare, puu

seppä.
"Nybergh. Aug.. senator, senaattori.
Nyström. T. W.. målare, maalari.
Oila. K., murare, muurari.
"Ojanperä. A., sånglärare, laulun

opettaja.
Paavilainen. E. W.. mekanisk ar

betare, konetyöntekijä.
Paavilainen. Heikki, skräddare, 

räätäli.
"Kotkirch. Evert, referendariesek- 

reterare. esittelijäsihteeri.
Saarinen. H,, snickare, puuseppä, 

i “Saarinen. Santeri, juris kandidat, 
lakitiet. kandidaatti.

Santala. Herman, arbetare, työ
mies

Saxberg, K. E., snickare, puu
seppä.

Silvenius, K. B., målare, maalari.
Sissonen. P.
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'''Sivén. A., forstingeuiör, insinööri. 
■'■Sjölin. J„ direktör, tirehtööri. 
'■'•'Sourander. G. J., justitierådman.

oikeusraatimies.
Spiring. Eine Elvira, bokbinder- 

ska. kirjansitojatar.
'■'Strömberg. Gottfried. ingeniör, in

sinööri.
Suhonen. Johan.
Svärd. Hulda, kassörska, rahaston- 

hoitaj atar.
Tallgren. A., skräddare, räätäli. 
Tattari. Juho, slöjdlärare, teolli-

suudenopettaja.
Tenhunen. O. W., målare, maalari. 
Tiiainen. E.. målare, maalari. 
"'Toppelius. Sigrid, slöjdlärarinna.

käsityönopettajatar.

■Tschepurnoff, A., generallöjtnant, 
kenraaliluutnantti.

■'•'Vesque. Vivi, fru, rouva. 
"Wegelius. K. A., magister, mais

teri.
Weilin. Sigrid, fröken, neiti. 
Werner. A., skomakare, suutari. 
Westerlund, B., bagare, leipuri. 
Westerman, Johanna, sömmerska.

ompelijatar,
Westerman. Sigrid, fröken, neiti. 
'■'Wetterhoff, Rosina, fröken, neiti. 
Wilander. J., kakelugnsmakare,

uunintekijä.
Wilander, N„ snickare, puuseppä. 
Wäänänen. A., typograf, latoja. 
“Zetterlöf, Erik. föreståndare, isän-

nöitsiä.

Antalet medlemmar är 598. däraf ständiga medlemmar, 21 och 
årsmedlemmar 577. (Medlemsantalet utgjorde 1891 750. 1890 715 och 
1889 379.)

Jäseniä on yhteensä 598. joista 21 vakimaisia jäseniä ja 577 
vuosijäseniä. (V. 1891 oli jäsenten luku 750. v. 1890 715 ja v. 1889 379).




