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Johtokunta Oli pitänyt 15 kokousta, joissa saapuvilla 
on ollut puheenjohtaja v. Wright 15, jäsenet Järvenpää 15, 
Ekman 12, Willandt 11, Hellman 10, Nordman 9, Hind- 
ström ja Vasenius 8, Pehkonen ja Schybergsson 7 kertaa.

Yhdistyksen huoneisto, sama kuin edellisenäkin vuonna, 
on saatu siistimpään asuun.

Kuukauskokouksia on pidetty 12.
Ehdotuksen ohjelmaksi Suomen työväen pyrinnöille 

esitti puheenjohtaja johtokunnalle 1 p. Toukokuuta.
Suomen työväen edustajain kokous pantiin toimeen 

Helsingissä Syysk. 18—21 p:inä. Kaikki muut paitsi Por
voon ja Joensuun yhdistykset valitsivat edusmiehiä ja va
lituista 21 edustajasta saapui kokoukseen 20. Asetettiin 
valtuuskunta työväen etuja valvomaan, yhteinen ohjelma 
työväen pyrinnöille laadittiin, lausunto työväen vakuutuk
sesta annettiin, toivomuksia valtiopäiville lausuttiin, asteet- 
taista veroitustapaa puollettiin j. n. e. Pöytäkirjoja on saa
tavana työväen valtuuskunnalla.

Yhteenveto työväenyhdistysten vastauksista kielletyn 
työväen kokouksen keskustelukysymyksiin laadittiin ylem
pänä mainitulle kokoukselle.

Työväenkalenteri, ensimmäinen Suomessa, julkaistiin 
painosta useiden tunnettujen kirjailijain ia kaikkien paikka
kuntain - työväenyhdistysten avulla.

Lausunto työväen sairas-, tapaturma- ja vanhuuden 
vakuutuksesta on annettu Keis. senaatille ja hallituksen 
toimesta julkaistu. Samaten myöskin se selvitys näistä asi
oista, jonka työväenyhdistys on hankkinut muilta yhdistyk
siltä ja Saksan valtion vakuutushallituksen presidentti T. 
Bödikeriltä. Lavean perustelun nojalla puollustettiin pakol
lista sairas- ja tapaturmavakuutusta ainoana, jolla toivottu 
tarkoitusperä voidaan saavuttaa.

Raatimies E. Berghin pakollista työväenvakuutusta 
puoltavaan lausuntoon on työväen yhdistys koettanut kään
tää hallituksen huomiota.



Johteeksi päättäessä pakollinen vaiko vapaaehtoinen 
työväenvakuutus on hyväksyttävä on yhdistys, valtiopäiville 
annettaviksi pyytänyt lausuntoa Saksan valtion vakuutus- 
hallituksen presidentiltä T. Bödikeriltä sekä Tukholman, 
Kristiaanian ja Kööpenhaminan työväenyhdistyksiltä ja 
Riigan ammattiyhdistykseltä.

Ehdotus sekä työntekijöille että työnantajille pakolli
sista ammattiyhdistyksistä, perustuva siihen periaatteeseen 
että molemmilla jäsenryhmillä on oikeus hylätä tehtyjä eh
dotuksia, on tehty ja on intendentti L. Gripenberg ottanut 
sen laatimaansa ehdotukseen Elikeinolain III luvun muu
tokseksi.

H. Häntchken kertomus Saksan Taloudellisista yhdis
tyksistä on jo vuosi sitten Teollisuushallituksen toimesta 
käänetty, mutta ei vielä painosta julkaistu.

Äänestysoikeusasialle edullisempana pidettiin että työ
väenyhdistykset ottavat sen ohjelmaansa kuin että eri yh
distyksiä perustettaisiin.

Asteittaista veroitustanaa koskevaa asiaa on käsitellyt 
erityinen komitea sekä sittemmin työväenyhdistysten edus
tajain kokous.

Margariini asiasta saatiin laveat lausunnot kunnallis
neuvos A. Meurmannilta ja Suomen talousseuran sihteeriltä 
hra Ernst Rönnbuekiltä. Vilkkaan keskustelun perästä päätti 
yhdistys, vastoin johtokunnan ehdotusta, lausua että marga
riinin valmistusta ei pitäisi Suomessa sallia nyt eikä vas
takaan.

Prostitutsiooniasia. Yhdistys on asiasta tarkan selon 
otettuansa lausunut että haureuden järjestelemisestä ohje
säännöillä on lakattava koska se näyttää kielletyn elinkei
non luvalliseksi tunnustamiselta.

Kuppatautien levenemistä on yhteiskunta velvollinen 
vastustamaan samaten kuin muitakin tarttuvia tauteja. 
Toimenpiteet ovat yleisellä lailla säädettävät.

Kysymys onko valtion tilauksia ulkomailta tehdessä 
katsottu maamme parasta on ollut käsiteltävänä komiteassa 
jonka puheenjohtajana on yli-insinööri Th. Tallqvist.

Ehdotuksen työväenopiston perustamisesta hylkäsi 
työväenyhdistyksen asettama komitea ja myöskin kaup. val
tuusmiehet, joiden käsiteltäväksi „Arbetets vänner" niminen 
yhdistys asian lykkäsi.

työväen opetuksen keskuskomitean ovat asettaneet 
Työväenyhdistys, Uusmaalainen osakunta, Suomen Naisyh
distys ja Polyteknikkojen yhdistys.
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Kansakoulusta pohjakouluna, jota yhdistys on toivotta
vaksi lausunut, on yleinen kouluopettajani kokouskin anta
nut puoltavan lausunnon.

Vaalimiesten kokousta varten, jonka pääkaupungin val- 
tiopäivämiehet kutsuivat kokoon, valmistausivat työmiehet 
osaksi työväenyhdistyksen yleisessä, osaksi eri ammattiyh
distysten joululf. 31 p:nä pidetyissä kokouksissa. Yksimie
lisesti päätettiin tärkeimpänä toivomuksena lausua maamme 
perustuslaillisen aseman turvaaminen ja valtiollisen äänes
tysoikeuden ulottaminen työmiehiin.

Työttömyyden laajuudesta otettiin selkoa kyselemällä 
virastoilta ja yhdistyksiltä ja

Työväkeä kehoitettiin vakaasti olemaan lähtemättä pää
kaupunkiin, jossa heillä vaan kurjuutta on odotettavissa.

Työpajojen tarkastukseen on yhdistys ottanut osaa va
liokunnalla, jonka toimia on pontevuudella johtanut hra P. 
TY. Grahn.

Ehdotus että kiellettäisiin välikauppiaat ostamasta 
ruokatavaroita hyljättiin koska semmoinen kiplto on mah
doton aikaansaada.

Maalaisten oikeus myyskenneliä tavaroitansa vähittäin
köyliemmälle väestölle on asianomaisten lausunolla toteen 
näytetty.

Siivottomuuden poistamiseksi työväen kodeista on vaa
dittu terveydenhoidon tarkastajaa toimiin ryhtymään.

Työväen leipomosta ei huonojen aikojen vuoksi ole 
tullut mitään.

Säännöt on vahvistettu työväenyhdistyksen veistoklu- 
bille ynnä muutokset leipuri- ja kondiittoriammattiosaston 
sääntöihin.

Yhdistyksen muotokuvakokoelma on lisääntynyt senaat
tori L. Mechelinin, intendentti L. Griperiberyin, valtiopäi- 
vämies A. Hedinin toht. A. Nyströmin, neiti E. Keyn, lää- 
ninvouti A. Hölaasin, valtionvakuutusliallinnon presidentti 
T. Bödikerin, todell. valtiohallitusneuvos E. v. Woedtken, 
professori Leroy-Beaulieun, pääministeri TY. E. Gladstonen, 
yliopettaja H. Smithin ja toimittaja C. Y. Bimestedin valo
kuvilla, jotka ynnä selittävä kirjoitus ovat sovitetut yhdeksi 
tauluksi.

Yhdistyksen ravintolan päätti yhdistys 28 äänellä 24 
vastaan kesäk. 1 p:stä 1893 muuttaa raittiusravintolaksi.

Käsityöosasto, joka ennen oli yhdistykselle suurena 
taloudellisena tukena on menettänyt entiset innokkaat joh- 
tajattarensa ja lakannut olemasta. Sen sijaan aijottu
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Veistoblubi ei ole vielä antanut mitään kertomusta toi
minnastaan.

Z. Topeliuksen syntymäpäivää vietettiin iltamalla, jossa 
runoilijan vaikutuksesta eri aloilla kerrottiin.

Kesälomaa työväelle. Maamme kaikille tehtaan lääkä
reille, ammatintarkastajille ja sanomalehdille tehtiin nöyrä 
pyyntö että he koettaisivat aikaansaada kesäloman anta
mista työväelle. Työmiehiä kehoitettiin syksyllä ilmoitta
maan asian suhteen ryhdytyistä toimenpiteistä mutta tie
toja ei ole tullut yhtään.

Kirjasto, joka on pidetty avoinna joka ilta maksutonta 
lainausta varten, on kasvanut 49 niteellä ruotsalaista ja 39 
niteellä suomalaista kirjallisuutta, joten siinä nyt on 671 
suomal. ja 1,082 ruotsalaista teosta. Vuoden kulussa lai
nattiin 1,350 suomal. ja 680 ruotsal. kirjaa.

Lukusalissa, jota on pidetty avoinna klo 8 a. p. klo 
10:neen illalla, on ollut 16 suomalaista ja 15 ruotsal. koti
maista ja ulkomaalaista sanomalehteä ja aikakauskirjaa.

Yleinen sairas- ja hautausapurahasto, työväenyhdistyk
sen perustama, ou edelleenkin saanut käyttää yhdistyksen 
huoneita. Kassassa on nyt noin 300 jäsentä, miehiä ja 
naisia, eri ammateista ja kansallisuuksista.

Säästökassaliike Helsingin kansanpankissa, jonka pe
rustamisen työväenyhdistys on alulle pannut, on niiden mu
kavuuksien vuoksi joita pankki tarjoo tallettajille ja sääs
töjen ottajille kuin myöskin pankin maksaman edullisen ko
ron vuoksi nopeasti kasvanut. Talletukset nousivat nim.:

3 Vl2 1889 34,776: 97
30/6 1890 44,175: 4.5
3l/l» 64,784: 70
3% 1891 76,848: 16
31/l2 n 66,268: 71
30/fi 1892 74,982: 45
sVia 67,351: 35
3% 1893 79,055: —
31/'l2 V 154,156: 99
31/3 1894 181,826: 05

Lahjaksi on yhdistys saanut Teollisuushallituksen jul
kaisut, Ruotsin työväenopistojen vuosikertomukset, Teolli- 
suusyhdistyksen ja v. 1860 perustetun työväenyhdistyksen 
Kööpenhaminassa julkaisut, Tampereen, Viipurin, Vaasan
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ja Turun työväenyhdistysten vuosikertomukset, Hels. Käsi
työ- ja tehdasyhdistyksen vuosikertomuksen ynnä mietinnön 
ammattikouluasiasta, tohtori F. VcmeniukuMa kirjoja eri 
aineista ja valokuvaaja D. Nybliniltä äskenmainitun taulun 
sekä jäljennöksiä siitä.

Järjestysvaliokunta. Vuosikokouksessa oh valiokun
nassa jäljellä seuraavat jäsenet: mekaanikko A. And, kir- 
jap. tait. G. H. Cajander, kirjansitoja E. Aspegren, leipuri 
J. Mattsson sekä neulojattaret M. S. Kumpulainen ja Lina 
^Viljakainen.

Eronneiden sijaan valittiin turkkuri A. N. Lahtinen, 
puuseppä F. Ihalainen, muurari K. A. Pastell, (uudelleen) 
sekä maalari AV. Tenhunen, suutari G. E. Wirtanen ja vas
kiseppä R. Heimonen.

Perustuvassa kokouksessa Maalisk. 30 p. valittiin pu
heenjohtajaksi A. N. Lahtinen, v:puheenj. E. Ihalainen, kir
juriksi W. Tenhunen, sekä hänen erottuansa O. Kaukonen. 
Vuoden kuluessa ovat valiokunnasta eronneet R. Heimonen 
AV. Tenhunen, M. S. Kumpulainen ja Lina ^Viljakainen. 
Eronneiden sijaan valittiin puuseppä J. Lahti, läkkiseppä 
A. Tallgren, puuseppä R. Saarinen, ja kirjaus. O. Kaukonen.

Vuoden kuluessa on valiokunta kokoontunut kaikkiaan 
30 kertaa, joissa on hyväksytty jäseniksi yhdistykseen yh
teensä 106 henkeä, joista 38 naisia.

Tarkastaakseen että yhdistyksen huoneustossa kävijät 
olisivat jäseniä, sekä jäsenmaksut suoritettaisiin säännölli
sesti on pidetty yleisiä jäsenlippujen tarkastuksia. Valio
kunta lausuu ilonsa ettei huoneustossa ole tapahtunut mi
tään häiriötä, joka johtunee siitä että ravintolassa ei ole 
ollut saatavana päihdyttäviä juomia kuluneen vuoden ajalla.

Järjestysvaliokunnan puolesta:

H. V. Lahtinen.
O. Kaukonen.
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Juhlatoimikunta saa täten antaa seuraavan kertomuk
sen toiminnastaan vuoden 1893 kuluessa:

Edelliseltä vuodelta jäivät toimikuntaan jäseniksi seu- 
raavat henkilöt: Työnjohtaja F. Numberg, seppä K. Hj. 
Hammar, maalari F. Lindholm ja johtajatar M. W. Hellman. 
Seuraavat uudet henkilöt valittiin toimikuntaan jäseniksi: 
kelloseppä J. F. Sanngren, viilaja P. Ek, turkkuri T. Kytö 
sekä neiti Ida Kandelin.

Perustavassa kokouksessa valitsi toimikunta keskuu
destaan F. Numbergin puheenjohtajaksi, F. Kytön varapu
heenjohtajaksi J. F. Sanngrenin kirjuriksi, neiti M. W. Hell
maniini rahaston hoitajaksi, sekä K. Hj. Hammarin ja neiti 
Ida Kandelinin taloudenhoitajiksi. Sen johdosta että herra 
Lindholm on muuttanut pois paikkakunnalta valittiin hänen 
sijaansa rakennusmestari F. J. Lindfors.

Se ahdistava rahapula jota kaikki ovat saaneet tuntea 
kuluneen vuoden aikana on tuottanut myöskin toimikunnalle 
paljon hankaluuksia ja poistaakseen tätä aikoi juhlatoimi
kunta toimeen panna kesällä huvi- ja konsertti-matkan Vii
puriin ja Imatralle. Että tästä matkasta kuitenkaan ei tul
lut mitään toimikunnan aikomassa laajuudessa ei ole toimi
kunnan syy. Kuitenkin saatiin vihdoinkin 24 p. kesäkuuta 
aikaan konsertti-matka Viipuriin jossa annettiin 1 jotenkin 
väkirikas ja onnistunut konsertti. Tällaista hätävarassa 
määrättyä matkaa alettaissakin saattoi miltei huomata sen 
tuloksen — pelkkää tappiota. Vaikkapa juhlatoimikunta 
tämän käsittikin niin piti se kuitenkin velvollisuutenaan toi
meenpanna tuumansa tyydyttääkseen yhdistyksen laulukun- 
taa jota juhlatoimikunta oli vaivannut ylimääräisillä harjoi
tuksilla tätä aijottua huvi- ja konserttimatkaa varten.

Toinenkin vastus kohtasi juhlatoimikuntaa kun se syys
kuun 3 p. toimeenpani kansanhuvit Hesperiassa, jotka sa
teisen ja epäsuotuisan ilman tähden täydyttiin peruuttaa. 
Sitäpaitsi on juhlatoimikunta toimeenpannut vuoden kuluessa 
1 Lastenjuhlan, 6 Iltamaa, 5 Konserttia, nimittäin 2 täällä, 
1 Hämeenlinnassa, 1 Tampereella sekä- tuon yllämainitun 
konsertti- ja huvimatkan Viipuriin, joista kaikista tulokset 
selviää tähän liitetystä taulusta;
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Tili juhlatoimikunnan toiminnasta l p:stci Tamtnik. 
1893 31 p:ään Joulule. 1893.

Tuloja. Menoja. Voitto. Tapppio.

yus. »bif.

22/i Lastenjuhla .... 560 50 443 99 116 51
26/2 Kansankonsertti . 216 50 204 87 11 63 — —
16/4 Iltama.......................... 39 50 31 15 8 35 — —
25/6 Huvimatka Viipuriin 849 — 918 84 — — 69' 84
3/9 Kansanhuvit Hespe

riassa peruutettu. Il-
tania.......................... 109 50 114 55 — 5 05

l»/9 Iltama.......................... 440 50 237 70 202 80 — —
1/l0 Kansankonsertti . 265 50 162 65 102 85 — —

21 10, 22/10 Konsertit
Tampereella ja Hä
meenlinnassa . . 774 75 656 95 117 80

Ml Iltama.......................... 215 50 179 — 36 50 — —
3/l2 Iltama......................... 61 31 15 29 85 — —

26/12 Iltama.......................... 408 — 201 85 206 15 —
3,940 25 3.182 70 832 44 74 89

Säästö „ 757 55 757 55
Ml!}. 3,940 25 832 ] 44

JlHl

Tuloja:
Kassasäästö 1892 . . 26 26

Menoja:
Laulukunta .... 698

Säästöä huveista . . 757 55 Menoja piaanosta . . 13 —
Tuloja piaanosta . . 70 — Erityisiä menoja . 425 97
Erityisiä tuloja . . . 393 50 Säästöä v. 1894 . . . | 110 34

1,247 31 •M 1,247 31

Juhlatoimikunnan varat vuoden lopussa:
Säästö vuoteen 1894 ................................................  110: 34
Kalusto.................................................................... 600: —

710: 34
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Velkaa:
Laina työväenyhdist. rakennusrahastosta .... 500: —

Mnfi 500: —
Helsingissä 31 p. Joulukuuta 1893.

Minna Hellman.

Opetuskomitean kertomus vuodelta 1893. Samaan suun
taan kuin ennenkin on työväenyhdistyksen opetuskomitea 
toiminut vuonna 1893, pannut toimeen kansantajuisia esi
telmiä, alkeisoppijaksoja sekä kansanopistokursseja mikäli 
käytettävinä olevat varat ovat myöntäneet.

Esitelmiä piti keväällä professori Edvard Hjelt kemian 
alalta ja syksyllä professori Ernst Bonsdorff, fysikassa. 
Molemmat luentosarjat pidettiin maan kummallakin kielellä 
ja kuten ennenkin on suomalaisissa luennoissa käynyt ylen 
paljon väkeä. Yliopiston rehtorin suostumuksella saatiin 
pitää luennot yliopiston kemiallisessa oppisalissa. Kustan
nukset nousivat seuraavaan määrään:

Kevätlukuk. Syyslukuk.
Ilmoituksista............................. 24: 20 28: —
Puhdistuksesta........................ 3 8: —- 15: —
Palkkiota esitelmän pitäjälle . . 360: — 300: —

Yhteensä Xnf 402: 20 343: —

Alkeiskurssit alkoivat keväällä tammikuun alussa; sa
tunnaisen seikan tähden oli aluksi vähän osaa ottajia, mutta 
niitä tuli pian lisää. Niitä oli sitten kirjanpidossa 37, Suo
men kielen oikein kirjoituksessa 39, Ruotsin kielen oikein 
kirjoituksessa 18, kaunokirjoituksessa 48 ja luvunlaskussa 
14. Oppilaita ei tällä kertaa jaettu eri osastoihin, koska 
kokemus oli osottanut, etteivät voineet säännöllisesti tulla 
saapuville, ja oppilaitten lukumäärä on tälläkin lailla pysy
nyt jotenkin tasaisena; joskus vaan oli ahdinko tuntuva.

Muuten on opetusta annettu melkein samaan suuntaan 
kuin edellisellä lukukaudella; yksinkertainen kirjanpito on 
ollut sovitettuna etenkin ammattimiehiä varten ja oikokir-
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joitusta on harjoitettu sanelemisen (diktamin) mukaan. 
Sitä paitse on annettu ohjeita ja kaavoja tärkeimpien kau
passa esiintyvien asiakirjain laatimisessa niinkuin esimerkiksi 
rahan saama osotuksia, valtakirjoja, rahtikirjoja, kuittia, vel
kakirjoja, tavaran tilaus- ja muita kirjoja, laskuja (fakturoja) 
y. m. ja on myös vekseli ja siihen kuuluvat seikat selitetty.

Oikokirjoituksessa on annettu lyhykäisempiä selityksiä 
kieliopista sen mukaan kuin on luultu oppilaiden voivan 
niitä käyttää hyväksensä, jonka ohessa myös välimerkit ja 
niiden käyttäminen on selitetty. Sitä paitsi ovat oppilaat 
saaneet koetella voimiaan aineenkirjoituksessa jostakin kai
kille tutusta yksinkertaisesta aineesta, joka ensin on täydel
leen selitetty. Opetusta on johtanut filos. kand. K. A. Li
lius. Kustannukset alkeisopetuksesta näkyvät muuten seu- 
raavasta taulusta:

Kevätlukuk.
Ilmoituksista............. 80: 20
Kirjoitusneuvoja........ 80: 08
Lämmitys, valo, puhdistus . 90: —
Hyyryä huoneesta .... 500: —
Kaikellaista.............................— —

Opettajille:
Oikokirj., laskenu. (suomeksi) . 417: —

„ „ (ruotsiksi) . 196: —
Kaunokirjoituksessa .... 224: —
Kirjanpidossa..............................180: —

Yhteensä 1,797: 28

Syyslukuk. 
49: — 
57: 70 
86: —

350: — 
37: 50

244: — 
240: — 
132: — 
198: —

1,394: 20

Kansanopistokursseja on vuonna 1893 pidetty kaksi, 
joista edellinen kesti 12 viikkoa, jälkimmäinen 6 viikkoa, 
(jälkimmäinen jatkuva kevätlukukaudella 1894). Osanotta
jiksi ilmoittautui suomalaisiin 50 ja 90 oppilasta, ruotsalai
siin 26 ja 24.

Suomalaisessa osastossa ovat opetusta antaneet: mais
teri E. Holmberg maantieteessä, ylioppilas E. Neovius ylei
sessä historiassa, ylioppilas X Heikel tähtitieteessä, tohtori 
F. Pätiiilä terveysopissa, maisteri H. Granqvist aineenkir
joituksessa, opettaja Karvonen Suomen kirjallisuuden-his
toriassa ja neiti M. Friberg Suomen historiassa. Opettajina 
ruotsin kielisissä kursseissa ovat olleet: neiti Irene Frelan- 
der äidinkielessä, aineenkirjoituksessa, kieliopissa ja maan
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tiedossa, neiti Anna Reuter terveysopissa ja Siionien histo
riassa, maisteri G. Hedbert) kirjallisuuden historiassa sekä 
neiti B. Hermansson kirkkohistoriassa. Sitä paitsi on har
joitettu laulua ja keskustelua yksi tunti viikossa. Neljä il
taa viikossa on työlle omistettu, kaksi tuntia peräkkäin.

Kustannukset ovat tästä opetuksesta tehneet:
Kevätlukuk. Syyslukuk.

Ilmoituksista............................. 75: — 45: 56
Puhdistus valo y. m.................. 129: — 184: —

Opettajille:
Suomalaisille............................. 465: — 303: —
Ruotsalaisille............................. 468: — 160: —

Yhteensä 1,137: — 697: 56
Opetuskomitean puolesta: 

E. G. Palmen.

Tilastokomitea Jäseninä tässä ovat useampina vuo
sina olleet hrat tohtori Aug. Hjelt, puheenjohtajana, raken
nusmestari G. F. Willandt, kelloseppä. J. F. Widemark ja 
työmestari Fr. Numberg. Helmikuun 28 p:nä 1894 valittiin 
viidenneksi jäseneksi komiteaan filosofianmaisteri Georg 
Leinberg, joka samalla on' hoitanut sihteerin tointa komitean 
toimittamissa työolojen tutkimuksissa viimeksi kuluneelta 
vuodelta.

Paikkakunnan sanomalehtiin 9 p:ltä tätä kuuta oli 
pantu samanlainen tavanmukainen kelioitus kaupungin työn
tekijöille, kuin edellisenäkin vuosina, saapumaan ammatit- 
tam Työväenyhdistyksen huoneistoon seuraavana kahtena 
sunnuntaina antaakseeii komitealle tietoja elanto- ja ammat- 
tisuhteistaan sekä samalla lausuakseen niitä toivomuksia, 
jotka tarkoittaisivat parantaa niitä olosuhteita, joissa he 
työskentelevät.

Täydellisemmän ja varmemman selvityksen saavutta
miseksi tässä kohdin oli komitea katsonut syytä olevan 
hankkia myös kirjallisia tietoja eri ammattiyhdistyksiltä, 
joista usiammat ovatkin jättäneet hyväntahtoisia vastauksia.

Komitean kokouksiin oli saapunut työntekijöitä joten
kin lukuisasti useammista alla nimitetyistä ammateista. Var
sinkin olivat kivenhakkaajat, muurarit, kvnctehtaalaiset ja
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nahkurit riuisaslukusesti läsnä. Paitsi että kokouksissa läsnä 
olleet työntekijät olivat lausunnoissaan jotenkin yksimieliset 
ovat myös työntekijän persoonallisesti antamat ja kulin, 
ammattiyhdistysten lähettämät ilmoitukset näyttäytyneet täy
sin yhtäpitäviksi, jonka tähden näille ilmoituksille ylimal
kaan voidaan antaa tyydyttävä arvo. Komitean tutkimus
ten tulokset esitetään seuraavassa.

Ilmoituksia työpalkkojen suuruudesta ja työajan pituu
desta alla luetelluissa ammateissa Helsingissä 

vuonna 1893.

Työansio päivässä 
työntekijällä:

Työajan pituus työn
tekijällä:
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Kirjansitojia . 
Nahkuria .... 
Kaakeliteh taala 

siä .... 
Konetehtaalaisia 
Muurareita . . 
Rappareita . . 
Suutaria .... 
Räätäleitä . . . 
Puuseppiä . . , 
Kivenhakkaajia 
Neulojattapa . 
Kirvesmieliiä . 
Kirjanpainajia 
Kelloseppiä . .
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3 _ _ __ _ 12 1()1 2 _ ._
3 50 — — — 13 11 — —

— — - 1 33 •— -- 14 121/2

_ 2 13 111/2
3 — — — — — 12' 2 11 —
1 70 — _ _ — 13'. 2 12 — —
2 30 — -- — 13' 2 12 — —
2 50 3 — _ — 14 13 — —
2 50 3 — _ — 13 12 — —
9 25 2 50 — — 13 lii 2 — —
3 — — — — — 13', 2 12 — —
1 62 — — 1 50 12 101/2 — 12
2 — — — — — 11' 2 10 — —
4 50 - — _ — 121/2 10 — —
4 — — — - — 12 101/2 — —



12

Sanomalehdissä julkaistujen torikertomusten perustuk
sella on insinööri R. Hindström yliteenasetellut seuraavan 
taulun:

Keskihinnoista niokqvarojen ja halkojen vähiltä mm syn
nissä vuonna 1893:

-/il'}.
Ruisleipä, lOiltä kilolta . . .
Ruisjauhot, „ „ . . .

3i 34
2: 91

Herneet, Siltä „ . . . . l: 24
Perunat, Siltä litralta . o: 45
Nautanliha, tuores, lOiltä kilolta 6: 01
Sianliha, „ „ „ . il: 98

„ suolattu, „ „ 13: 93
Pöytävoi, kilolta...................
Ruokavoi, lOiltä kilolta .

2: 64
21: 09

Silakat, tuoreet kilolta o: 39
„ suolatut, 10.Itä kilolta . 2i 56

Maito, kuorittu litralta . o: 09
„ kuorimaton „ . o: 19

Piimä „ ... . o: 09
Halot, koivuset metrisyleltä 16: 80

„ mäntyset „ 13: 25
„ kuusiset „ io: 55

Työpalkat.
Työpalkat näkyvät, kuten edellisenäkin vuonua, yli

malkaan olleen alenemaan päin, riippuen nytkin vallitse
vasta työ- ja raliapuutteesta. Kaakelitehtaalaiset valittivat 
että työnantajat muutenkin jo alaspainetusta päivärahasta 
ovat pidättäneet 15 a 200 o työpalkkojen vähennyksenä. 
Kirjanpainajat moittivat sitä palkkausjärjestelmää, joka ny
kyään vallitsee, kun nim. työnantajat eivät tarkoin noudata 
vahvistamaansa latomis-tariftia, vaan koettavat kierrellä sitä, 
jonka kautta palkkojen määrääminen samanlaatuisestakin 
työstä tuntuu usein kovin mielivaltaiselta ja kummalliselta. 
Niinpä esim. voi samassa kirjapainossa yhdellä konemesta
rilla olla 80 mk kuussa, silläikaa kuin toisen kuukauspalkka 
voi nousta 200 ja 300 mk. välille. Kirvasmiehet, jotka 
enimmäkseen ovat vanhempaa väkeä, pitivät päiväpalkkansa 
liian pienenä, jonka ei pitäisi saada käydä 3 markkaa alem-
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mas. Kivenhakkaajat kuvailivat epävarmuutta palkkojen 
maksamisessa sen kautta, että työ annetaan toimitettavaksi 
niin monen välikäden kautta, jotka kaikki ottavat osansa 
työnansiosta. Mainittiin tapauksia, jolloin työntekijät ura
koitsijan epärehellisyyden vuoksi ovat jääneet palkatta toi
mitetusta työstään.

Työaika.

Mitä työajan pituuteen tulee ei ole muutosta edelli
seen vuoteen nähden tapahtunut. Lausuttiin kuitenkin use
assa ammatissa toivomuksia saada ajan vähennetyksi. — 
Etupäässä tässä kohdin esiintyi nahkurien työpäivä. Se 
alkaa jo kello 5 aamulla ja jatkuu klo 7:ään illalla yhden, 
harvoin 'kahden tunnin ruokalomalla. He vaativat työpäi
vän alkavaksi aikaisintain klo 6 aamulla. Kirjansitojat toi
voivat todellisen työpäivän lyhentämistä puolella tunnilla. 
Samoin pitivät suutarit ja puusepät toivottavana, että hei
dän työpäivänsä vähennettäisiin 10 tunniksi. Kolmessa tä
käläisessä kirjapainossa kestää työpäivä, paitsi kesäiseen ai
kaan, klo 7:stä aamulla klo 8 illalla eli tuntia kauvemmin 
kuin muissa painoissa. Leipurit lausuivat että toisin paikoin 
tehdään työtä 16 ä 17 tuntia vuorokaudessa ja toivoivat 
kuten ennenkin yötyön poistamista.

Tervcyssuhteet.

Ne epäkohdat ilmavaihdossa, joita räätälit edellisenä 
vuonna olivat esiintuoneet näkyvät tulleen parannetuiksi ja 
tunnustivat he terveystarkastuksen mitä heihin tulee olleen 
tehokkaan. Sitävastoin valitettiin epäterveellisiä työhuoneis- 
t,o}&puusepänverstaissa,kivenhalckuuverstaissa,kaakelitehtaissa 
sekä osaksi lakki-, levy- ja kuparisepänp ajoissa. Öljylamput, 
joita toisin paikoin käytetään, pilaavat ilman, joka täytet
tynä tomulla likaisista permannoista taikka rautapölyllä ei 
suinkaan voi olla vaikuttamatta pahaa terveydelle. Läkki- 
ja levysepät tahtoivat saada tinaus- ja sinkkaustyöt siirretyksi 
huoneisiin erillään varsinaisesta verstaasta. Konetehtaalai- 
set halusivat puhtauden nimessä saada pesoammeita laite
tuiksi työpajoihin. Eräässä konepajassa kerrottiin likator- 
ven lattian alla olevan halki ja matkaansaattavan inhoitta- 
vaa katkua, vaan sen salaisen aseman vuoksi oli tämä epä
kohta jäänyt terveyslautakunnalta huomaamatta. Muutamia



14

puuseppäverstaita käytetään vielä asunnoksi oppilaille vie
läpä kisälleillekin. Nahkurit toivoivat yleensä asuinhuo
neensa erilleen pajasta.

Oppilas järjestelmä.

Yhä vielä vallitsee monta epäkohtaa oppilasjärjestel- 
mässä. Heidän ammatinkehitys ja opetus sekä siveellinen 
kasvatus antavat syytä moneen parannustoivomukseen. Muu
tamat räätälit toivat kuuluville, että joku työnantaja olisi 
vieläpä kieltänytkin oppilaitaan käymästä pyhäkoulua, koska 
hän muka ilman taloudellista vahinkoa ei voinut olla heidän 
palvelustaan paitsi edes sunnuntaisin. Toivomuksena lau
suttiin yleensä että työnantajain tulisi paremmin pitää huolta 
oppilasten koulunopetuksesta. Samoin tuotiin esille ne epä
kohdat, jotka syntyvät siitä, että oppilasten asema isänti
ensä suhteen on kovin vapaa ja sitoomaton, mikä taas on 
vaikuttanut, että ammatintaito kaikissa ammateissa, joissa 
oppilaita käytetään, on käynyt ales ja yhä vielä huononee. 
— Oppilassusteet kirjanpainajain alalla näkyvät olevan omi
aan matkaansaattamaan mullistuksen tässä ammatissa. Op
pilasten luku verrattuna taiturein lukuun on luonnottoman 
suuri. Paitsi poikia on myös tyttöjä otettu työhön tällä 
alalla. Niinpä esim. eräässä kirjapainossa löytyy jo 24 
naistyöntekijää, joista puolet ovat oppilaita. Muutamissa 
maaseutukaupungeissa löytyy ikäänkuin tehtaita ammatti
laisten valmistamista varten, jotka aivan lyhyen oppiajan 
perästä lähettävät pääkaupungin painoihin puoleksioppineita 
ulosoppineita. Näiden vaatimukset ovat luonnollisesti vä
hemmät kuin vanhempain työntekijäin ja senkautta esiinty
vät he vaarallisina kilpailijoina. Puusepät toivoivat muu
tosta oppilasten ruoanpidossa. Räätälien ja suutarien am
mateissa on oppilasjärjestelmä varsinkin huono ja ilmoitet
tiin syyksi, että on suureksi osaksi ruvettu käyttämään kap- 
paletyöjärjestelmää, jonka kautta varsinaisia työpajoja usein 
puuttuu, missä oppilaat voisivat saada opetustaan. Viime
mainitussa ammatissa tuskin enään lainkaan oppilaita pide
tään, vaan saavat pääkaupungin suutariverstaat kisällinsä 
enimmästä päästä maaseutukaupungeista.
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Apu- ja vakuutussuliteet.
Sairas- ja hautausapukassoja työntekijöitä varten löy

tyy kaupungissa luvultaan 13 eri ammatissa, niinkuin nah
kurien, kirjansitojien, kirjanpainajaan, kirvesmiesten, kone- 
tehtaalaisten y. m., vaan osaksi on osanotto vähäinen, 
osaksi on taas kassojen tila ja hoito epävarmalla kannalla. 
—■ Tapaturmavakuutusta on toimeenpantu 4 konepajassa, 
muutamassa levy- ja läkkisepänpajassa- sekä toisinaan myös 
«udisrakennuksissa ja sahaliikkeissä.

Ammatti ja terveystarkastus.

Useimmissa ammateissa kuului lausunnolta, jotka osoit
tivat tietämättömyyttä ammatintarkastuksesta. Tuskin ku
kaan läsnäoloista tiesi ammatintarkastajan käyneen heidän 
verstaissaan ainakaan viime vuosina. Useimmat saapuvilla 
olleista kuuluivat tosin käsityöluokkaan, joiden työpajoja 
ammatintarkastaja ei liene velvollinen tarkastamaan. Ei 
myöskään terveyslautakunta tunnu sanottavassa määrässä 
ehtineen toimittaa tarkastuksiaan. Toivomuksena lausuttiin 
että ammatintarkastaja käynnillään verstaissa myös kään
tyisi suoraan työntekijäin puoleen. Nyt hän tavallisesti 
kulkee työnantajan tahi -johtajan seuraamana, joka vaikut
taa että työntekijät, heidän riippuvaan asemaan nähden, ei
vät voi esittää mikä heidän mieltään painaa. Sentähden 
tehtiin esitys, että ammatintarkastaja enemmän seurustelisi 
työntekijäin kanssa ja esimerkiksi kerta vuodessa kokoon- 
kutsuisi heitä kuullakseen, mitä heillä olisi esiintuotavana. 
Tätä voisi sopivasti yhdistää tilastokomitean kokouksiin, 
joissa hän olisi saapuvilla, kuten nytkin osaksi tapahtui. 
Tämä toimenpide varmaankin olisi omiaan kohottamaan 
työntekijäin luottamusta komitean toimintaan ja tarkoitus
perään sekä saattamaan myös ammatintarkastajaa tilaisuu
teen lähemmin tutustua työntekijäin oloihin tällä paikka
kunnalla.

Sekalaisia lausunnoita ja toivomuksia.
Kuten ennenkin esitettiin nytkin, että työntekijöillä ei 

ole kontrahtia työnantajien kanssa, jonka kautta heidän ase
mansa usein tulee hyvin epävarmaksi. Lausuttiin toivomuk
sena, että työnantajain tulisi vahvistaa sääntöjä, jotka si-
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sältäisivät ei ainoastaan työntekijäin velvollisuuksia vaan 
myös heidän oikeuksiaan.

Kirjanpainajat luulivat työntekijöitä löytyvän kaupun
gin kirjapainoissa niin runsaasti, että uusia voimia ei olisi 
tarpeen eikä toivottavaakaan neljään viiteen vuoteen eteenpäin.

Saadakseen oppilasten asema isäntiinsä sitovammaksi 
ehdoitettiin, että isäntien ja oppilasten välillä tehtäisiin kir
jallisia välipuheita.

Toivomuksena työntekijäin ammattikehityksen edistä
miseksi lausuttiin, että matkarahoja ruvettaisiin antamaan 
työntekijöille suuremmassa määrässä, jotta he tulisivat ti
laisuuteen ulkomailla kehittymään ammatissaan.

Suutarit, jotka kaikista ammateista elänevät köyhim- 
missä oloissa, toivoivat, että matalat tullit ulkomaisille suu- 
tarinteoksille koroitettaisiin, koska nämä vaikuttavat tuka- 
huttavasti kotimaiseen yrittelijäisyyteen.

Nytkin kuului valituksia siitä vallattomuudesta jota 
täällä harjoitetaan monijakoisen urakkajärj esteinään kautta, 
erittäin rakennusteollisuuden alalla. Urakoitsijat jättävät 
toimitettavakseen otetun työn ala-urakoitsijoille, jotka vuo
rostaan jättävät sen muille ja nämä vieläkin toisille. Kaikki 
nämä urakoitsijat ja ala-urakoitsijat ottavat osuutensa urakka- 
summasta, joka niinmuodoin vaikuttaa melkoisen vähennyk
sen varsinaisten työntekijäin palkoissa. Paitsi sitä, että nuo 
edelliset toisinaan harjoittavat petollisuutta työntekijöitä 
kohtaan, viivyttelevät he itse palkanmaksuja usein pitkiä 
aikoja, kolmeen, neljään viikkoon asti. Sentähden lausut
tiin toivomuksena että palkat olisivat maksettavat viikot
tain, että työnjohtajat saisivat päiväpalkkaa sekä että aina
kin ala-urakoitsijat olisivat poistettavat.

Aug. Hjelt.

J. F. Widemark. Q. F. Willandt.

Fr. Numberg. Georg Leinberg.
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Laulukunta antaa toiminnastaan v. 1893 senraavan ker
tomuksen :

28 p. maalisk. kutsuttiin laulukuuta. vuosikokoukseen, 
jossa valittiin puheenjohtajaksi jälleen F. Lindholm sekä 
toimikuntaan neidit Lydia Mutikainen ja Ida Otiund sekä 
herrat K. Rosengren, H. Paavilainen ynnä varajäseniksi 
neiti Maria Höilund ja hra B. Kosonen.

Myöhemmin erosi maasta poismuuton takia hra F. 
Lindholm puheenjohtajan toimesta ja hänen tilallensa va
litsi laulukunta hra K. Rosengrénin sekä hänen tilallensa 
toimikunnanjäsenen hra B. Kososen. Lauluknntaan kuuluu 
nykyään seuraavat, 53 jäsentä:

Sopraanot: I. Otiund, I. Sundvall, L. Mutikainen, M. 
Rukkila, M. Hellman, H. Riekberg, H. Söderholm, H. Lille- 
berg, A. Jakobsson, B. Rosendal, l. Henriksson, O. Grön
dahl, G. Ahlqvist, A. Ahlqvist, I. Silvan, M. Silvan, M. 
Karlsson, A. Sundberg, S. Wessman, T. Wallenius ja A. 
Miettinen.

Altot: E. Spiring, H. Spiring, M. Höilund, A. Paana
nen, M. Kilkki, A. Rudnäs, A. Enfors, I. Sundström ja
A. Backberg.

Tenorit: H. Paavilainen, N. Tuominen, E. Ahvenai
nen, E. Liljeblad, E. Laine ja K. Eklund.

Bassot: K. Rosengren, I. Honkaniemi, A. Wahlman,
B. Kosonen, K. Lehtonen, L. Niskanen, K. Salin, P. Ek, 
G. Urholin, E. Lagerkrantz, G. Paulsson, J. Paananen, W. 
Holmsten, R. Wirtanen ja G. Rutqvist.

Laulukunta on ollut apuna juhlatoimikunnalla useam
missa konserteissa ja iltamissa kuten näkyy juhlatoimikun
nan vuosikertomuksesta.

Laulukunta on tehnyt kaksi konserttimatkaa: juhan
nuksena Viipuriin, jossa konsertti annettiin St. Annan puis
tossa 600—700 henkeen nousevalle kuulijakunnalle, joka in
nolla kuunteli köörin esitystä. Suuri joukko läksi kööriä 
saattamaan laivalle kovalla vesisateella, jossa vielä kuunteli 
köörin laulua ja huusi eläköön-huutoja H. T. Y. Laulukun- 
nalle. Sen jälkeen lokak. 21 p. on laulukunta tehnyt toi
senkin, konserttimatkan Tampereelle ja Hämeenlinnaan, kum- 
paisessakin täysille huoneille ja kiitolliselle yleisölle. Ar
vostelut kaikista näistä ovat olleet erittäin suotuisia ja on 
siis laulukunta niiden kautta jo niittänyt hiukan mainetta 
kotinurkkien ulkopuolellakin, joka voidaan lukea meidän

2
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innokkaan ja väsymättömän johtajamme hra O. Merikannon 
ansioksi.

Laulukunnan toimikunta kiittää kaikkia, jotka ovat ol
leet laulukunnalle avullisia, erittäin laulun johtajaa hra O. 
Merikantoa ja laulukunnan innokkaita ja ahkeria jäseniä.

Laulukunnan toimikunnan puolesta:

Kaarin Roscntjrin.
Heikki Paavilainen.

Helsingin

Ammattiyhdistysten keskuskomitean vuosikertomus v.
1893.

Komiteassa on ollut eri ammattiyhdistyksistä 17 edus
tajaa, nimittäin:

Kirjanpainajani yhdistyksestä G. Liimatainen, K. Se
derholm ja G. H. Cajander.

Kirjansitojain ammattiosastosta: hra A. Järvenpää. 
Konetehtaalaisten ammattiosastosta: hrat S. Hautamäki

ja And.
Ne ui ojattani en ammattiosastosta: neiti A. Liljeroos. 
Suutarien ammattiyhdistyksestä: hra Gref.
Räätälien ammattiyhdistyksestä: hrat A. Kontunen ja

Lindén.
Puuseppäin ammattiyhdistyksestä: hrat V. Tähtinen ja

F. Ihalainen.
Läkki-, pelti- ja vaskiseppäin ammattiyhd.: Lagerbom 

ja K. Lindqvist.
Leipurien ammattiosast.: hra Joh. Rosenberg. 
Muurarien ammattiosast.: J. K. Wallenius ja 
Maalarien ammattiyhd.: hra Wasenius. 
Vuosikokouksessa valittiin toimikuntaan hrat A. Jär

venpää, F. Ihalainen, S. Hautamäki, G. H. Cajander ja nti 
Liljeroos. Toimikunta valitsi puheenjohtajaksi hra A. Jär
venpään ja varapuheenjohtajaksi F. Ihalaisen sekä kirjuriksi
G. H. Cajanderin ja rahaston hoitajaksi S. Hautamäen.

Komitealla on ollut 8 kokousta ja käsitellyt seuraavia 
kysymyksiä : Edelliseltä vuodelta pöydälle jätetty kysymys
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Teollisuuslehdessä löytyvien ammattikirjoitusten ylipainok
sesta, joka ei saanut kannatusta. Varsinaisten työmiesten 
asettamisesta ainakin suurimmista ammateista, takseeraus- 
lautakuntaan. Kysymykset katsottiin olevan liian aikaiseen 
otettu esille. Mitenkä saataisiin työväkeä enemmän yhty
mään sairasapukassoihin ? Äänioikeuden alentamisesta. Työ
väen vakuutuksesta. Ammattitilastosta ja Elinkeinolain 
muuttamisesta.

Komitean kokoukset eivät ole olleet viime vuoden 
ajalla vilkkaat laimean osanoton takia, josta syystä komitea, 
ei ole täyttänyt toivottavassa määrässä tarkoitustaan.

Tilintarkastajina ovat olleet hra A. Kontunen ja Lin
den. Heidän kertomuksestaan näkyy että keskuskomitealla 
on ollut:

Tuloja:
Säästöä vuodelta 1892 ........................................... 41: 45
Tuloja vuodelta 1893 ........................................... 60: -

ttnf 101: 45
Menoj a:

Menoja yhteensä........................................................... 66: 85
Säästöä vuod. 1894 .................................................. 34: 60

ifmfi 101: 45

Helsingin Työväenyhdistyksen

Leipuri & kondiittori-ammattiosaston vuosikertomus 
v:ta 1893, 6:s toimintavuosi.

Vuosikokouksessa Helmikuun 4 päivänä tehtiin osas
ton sääntöihin 9 § muutos, että kaikilla opinkäyneillä jäse
nillä on äänestysoikeus osaston päätöksissä. Se oikeus on 
ennen ollut ainoastaan ammattikokeen suorittaneilla.

Toimikuntaan valittiin työmiehet T. v. Schrowe, K. F. 
Hartell ja J. Koivistoinen. Vuoden kuluessa on kuitenkin 
tapahtunut useita muutoksia paikkakunnalta poismuuton ta
kia. Niistä mainittakoon osaston puheenjohtaja T. v. Schro
we ja rahastonhoitaja J. Rosenberg, joka ensin mainittu on 
ollut toimikunnassa osaston perustamisesta asti.
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Kunkauskokouksia on ollut 9 ja toimikunnan kokouk
sia 11. Tärkeimmät keskusteluaineet ovat olleet: Työväen- 
vakuutus, jossa puolustettiin yksimielisesti pakollista vakuu
tusta; jälleenmyyjäin myymäpalkkion alentaminen; työnjoh
tajan velvollisuudesta; työtoimistosta, jonka johdosta työtoi- 
misto perustettiin; epäterveellisistä työhuoneista, jotka huo
mattiin ei täyttävän lain määräyksiä. Oppilaiden koulun
käynti on suuresti osastoa huolestuttanut kuin oppilailla ei 
ole tilaisuutta koulunkäyntiin. Epäkohtaa poistaakseen on 
koitettu aikaansaada eri koulu, jossa alkeistietoja opetetaan 
oppilaille päivällä. Tulevan vuoden kertomus tulee tästä 
antamaan lähemmät tiedot.

Osaston virkailijat:
Rob. Brondin, puheenjohtaja; N. Leino, varapuheen

johtaja; E. Bergholm, rahastonhoitaja; J. Koivistoinen, sih
teeri; J. Pehkonen, Työväenyhdistyksen edustaja; K. Holrn- 
qvist ja K. E. Hartell sekä A. Mast.

Osaston jäsenluku vuoden lopussa on 42. 

Tilintarkastajien kertomus vuodelta 1893.

T n 1 o j a:
Säästö vuodelta 1892   322: —
Sisäänkirjoitusmaksuja........................................... 19: —
Kuukausmaksuja..................................................... 205: 50
Iltamista voittoa..........................................................lii: 70
Korkoja.......................................................................... 19: 67

Summa 677: 87
Menoj a:

Työväenyhdistykselle, sisäänkirjoitus................... 19: -—
Kuukausmaksuja työväenyhd........................................ 102: 75
Ilmoituksista............................................................... 56: 80
Omaisuudeksi.......................................................... 15: 45
Ammattisanomalehti................................................ 7: 60
Apua työttömille jäsenille.............................................31: 75
Palkkaa ovenvartij. 1/a vuodelta............................. 12: 50
Perheiltamiin.................................................................18: —
Tappio huvimatkoista..................................................27: —
Leipomahuoneiden tarkastuksista Söörnääsissä . . 8: —

Siirretään 298: 85
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Siirto 298: 85
Jäsenmaksu keskuskomiteaan.................................. 3.' —
Jäsenkorttia............................................................... 8: —
Säästö vuodelle 1894................................................  368: 2

Summa tfmf 677: 87
Koska olemme huomanneet ylläseisovat tilit oikeiksi, 

niin ehdotamme toimikunnalle ja rahastonhoitajalle täydel
listä tilinpäästöä.

H. Päättänen. F Hukka.

Helsingin 1 työväenyhdistyksen

Konetehtaalaisten ammattiosaston toimikuntaan jäivät 
edelliseltä vuodelta jäsenet: Viilaaja P. Ek, seppä Hj. 
Hammar ja mekaanikko V. Sohiman.

Vuosikokouksessa 26 p:nä Helmikuuta valittiin vuoros
saan eroavien sijaan: viilaajat E. Gustafsson 8, S. Hauta
mäki 6 ja rautasorvaaja K. E. Liljeroos (uudelleen) 8 äänellä.

Vuoden kuluessa on toimikunnasta eronnut seppä Hj. 
Hammar, jonka sijaan valittiin kuukausikokouksessa 23 p:nä 
Huhtikuuta viilaaja P. Pohjalainen.

Työväenyhdistyksen edustajana on ollut konttoristi AV. 
Ekman.

Perustavassa kokouksessaan 6 p:nä Maaliskuuta va
litsi toimikunta puheenjohtajaksi mekaanikko V. Sohlmanin, 
varapuheenjohtajaksi rautasorvaaja K. E. Liljeroosin sekä 
kirjuriksi P. Ekin. Rahastonhoitajaksi otettiin hra J. Leh
tisalo.

Samassa kokouksessa valittiin kuusimiehinen juhlatoi
mikunta. Tähän tulivat kuulumaan herrat: O. Blom, K. 
Ekebom, K. Hjerpe, E. Fagerholm, K. AV. Lindvall ja S. 
Mattila, näistä eivät hrat Fagerholm, Ekebom ja Hjerpe ole 
ottaneet osaa juhlatoimikunnan töihin.

Ammattiyhdistysten keskuskomiteaan valittiin hrat S. 
Hautamäki ja E. Fagerholm, mutta on ammattiosastoa edus
tanut ainoastaan edellinen.

Ammattiosastolla on vuoden kuluessa ollut 15 toimi
kunnan ja 10 kuukausikokousta, joissa kaikissa varsinainen 
puheenjohtaja on johtanut keskusteluja. Näistä on mamit
ta vimmat:
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Työnantajan velvollisuudesta vakuuttaa työväkensä ta
paturman varalta.

Eikö olisi suotavaa, että Teollisuuslxallitus vaatisi am
mattiosastojen lausuntoa, matka-apurahoja jaettaissa, haki
jan suhteen?

Tutkinnon suorittaneiden välskäärien asettamisesta te
ollisuuslaitoksiin maaseuduilla.

Mitä olisi tehtävä ammattitaidon kehittämiseksi oppi
laisiin nähden?

Onko elinkeinovapaus hyödyksi vai vahingoksi yhteis
kunnalle ?

Voidaanko elinkeinovapautta pitää syypäänä niihin va
rarikkoihin, joita teollisuusharjottajat ovat tehneet?

Toimikunnan puolesta:

Pietari Ek.

Tilintarkastajain kertomuksen mukaan on ammatti
osaston rahastotila ollut seuraava:

Säästö vuodelta 1892................................................. 10: 30
Tuloja vuoden kuluessa............................................ 343: 84

354: 14
Menoja......................................................................... 348: 23
Säästö vuodelle 1894.......................................Pmf 5: 91

Koska toimikunta on arvostellut kaluston ifinf 100, niin 
on ammattiosaston koko omaisuus ttnfi 105: 91.

Koska kirjanpidon olemme huomanneet olevan oike
assa järjestyksessä ja laskut yhtäpitäviksi kirjain kanssa, 
saamme ehdottaa toimikunnalle ja rahaston hoitajalle tilin- 
vapautta.

P. IV. Gralm. T. M. Tillander.

Osaston virkailijat ovat olleet v. 1893. 
Pulieenj ohtaj a:

V. Sohiman, mekaanikko, synt. 187/i57, virk. 1892—94.
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V arapuheenjolitaja:
K. E. Liljeroos, rautasorv., synt. 18a9'o6O, virk. 1893—94, 

Kirj uri:
Petter Ek, viilaaja, synt. 181i66, virk, 1889—94.

Muut jäsenet:
E. Gustafsson, viilaaja, s. 1822/s59, virk. 1893 — 94.
S. Hautamäki, viilaaja, virk. 1893—94.
P. Pohjalainen, viil., s. 1812/b63, virk. 1893—94.
W. Ekman, konttoristi, työväenyhdistyksen edustaja, synt.

1818/ä62, virk. 1890—94.

1893 v. tilintarkastajat:
Petter AV. Gralin, varastonhoit., synt 1813/2Ö0, virkaillut 

1891—94.
M. Tillander, sorv., s. 1817/i57, virk. 1891—94.

Rahastonhoitaja:
J. Lehtisalo, piirust., s. 1823/ii65, virk. 1892—94.

Osaston jäsenet ovat:
And, Aug., viilaaja.
Arvonen, H., levyseppä.
Blom, O., seppä.
Ek, Petter, viilaaja.
Ekman, W., konttoristi. 
Gustafsson, E., viilaaja. 
Hammar, K. Hj., seppä. 
Hautamäki, S, viilaaja. 
Heiskanen, teht. työm.
Herlin, E. J., mekaanikko. 
Holopainen, M., pannuseppä. 
Kottn, S., viilaaja.
Laine, E., viilaaja.
Lehtisalo, J., varastonhoit.

Yhteensä 28 jäsentä.

Liljeroos, K. E., sorvaaja. 
Lindqvist, K., seppä. 
Lindholm, K., viilaaja. 
Lindroth, K., viilaaja. 
Lindvall, K. V., sorvaaja. 
Mattila, S., telit. työm. 
Nyström, veturinkulj. 
Pohjolainen, P., viilaaja. 
Salmi, K., teht. työm. 
Sohiman, V., mekaanikko. 
Salin. Aug., levyseppä. 
Tillander, J M., sorvaaja. 
Wainio, E., viilaaja. 
Wäisänen, J , pannuseppä.
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Helsingin Työväenyhdistyksen

Kirjansitojain ammattiosaston kertomus neljänneltä 
vaikutusvuodeltaan 1893.

Vuoden tärkein toiminta on epäilemättä käytännöllisen 
käsikultaus-oppijakson toimeensaaminen. Oppijakso kesti 
alussa vuotta 3 kuukatta, (4 tuntia viikossa), opettajana siinä 
oli hra F. Hj. Dahlberg ja oppilaina 16 ammattiosaston jä
sentä. Tärkeimpinä keskusteluaineina vuoden kuluessa on 
ollut: Työväen sairas-, tapaturma- ja eläkevakuutusasiat, 
kysymys työn puutteesta, yleisestä äänestysoikeudesta, työ
päivän lyhentämisestä y. m. Paitsi tavanmukaista vuosijuh
laa on vuoden ajalla toimeenpantu 2 perheiltamaa 1 näy
telmällinen julkinen iltama ja osaston kesken pieni paketti- 
iltama. Vielä on mainittava osaston naisjäsenten kesken 
toimeenpantu kilpailu soololaulussa josta 3 pientä palkintoa
kin jaettiin.

Osastoa ammattiyhdistysten keskuskomiteassa on edus
tanut hra A. Järvenpää.

Toimikunnassa ovat olleet hrat O. J. Lilja puheenjoh
tajana, G. W. Paulsson varapuheenjohtajana, A. Järvenpää 
rahaston hoitajana ja E. Aspegren sihteerinä. Työväenyh
distyksen edustajaksi toimikuntaan nimitettynä on ollut 
Valfrid Vasenius.

Toimikunta on pitänyt ainoastaan 3 ja Osasto 7 ko
kousta.

Osastoon on vuoden ajalla kuulunut kaikkiaan 34 jä
sentä. Jäsenluku vuoden lopussa oli kuitenkin vaan 27 
joista tässä luettelo seuraa:

V. 1890 tulleet :
Forss, K. G.
Hellman, Maria Wilhelmina. 
Henriksen, Ida Maria, 
Hildén, Amanda Maria. 
Inberg, Olga Maria. 
Järvenpää, A.
Lilja, O. J.

Liljeroos, N. 
Paulsson, G. 
Saari, P.
Wickström. F. O. 
Wijkman, S. A. O.
Wirta, F. W. 
Österberg, J.

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

V. 1891 tulleet jäsenet:
Hukkila, Maria Katarina. 
Spiring, Hanna Charlotta.
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V. 1892 tulleet jäsenet:
Henriksson, Ida Wilhelmina. Spiring, Eine Elvira.
Kandelin, Ida.

V. 1893 tulleet jäsenet:
Johansson, Hannes. Sjöstrand, Manfred Theodor.
Nordberg, Albert Waldemar. Söderholm, Hulda Sofia.
Ruutunen, Oskar.

Tilinteko kirjansitoja-ammattiosaston tuloista ja 
menoista 181)3.

Tuloj a:
italiaa viime tilivuodelta.............................................74: 28
5 jäsenen ilmoitusmaksut.............................. 5: —

„ sisäänkirjoit..................................... li: —
Kuukausimaksuja......................................... 151: 50
Tuloja huveista........................................... 78: 25

„ oppikurssista.................................... 42: — 287: 75
Velkaa.......................................................................... 46: 68

Yhteensä ffinf 408: 71
Menoja:

Työväenyhd. ilmoitusmaksuja................... 5: —
„ sisäänkirjoit. „................... li: —

500 o kuukausimaksuista........................ 75: 75
Menoja huvien toimeenpamiseeu . . . lii: 36

„ oppikurssin „ .... 172: 45
Muita kustannuksia . ............................. 33: 15 493; 71

408: 71
Ylläolevat tilit olemme tarkastaneet ja huomanneet ne 

huolellisesti hoidetuiksi.

John Österberg. P. Saari.

Helsingin Työväenyhdistyksen

Neulojatar-ammattiosaston kertomus v. 1893. neljän
neltä vaikutusvuodeltaan.
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Osasto on kuluneena vuotena pitänyt 6 kuukauskoko- 
usta ja toimikunta on kokoontunut aina tarpeen vaatiessa.

Kuukauskokouksissa on samaten kuin edellisenäkin 
vuonna ollut vähän osanottajia.

Vuoden kuluessa käsitellyistä asioista mainittakoon: 1. 
„ Olisiko syytä vastaisuudessa perustaa eläkerahasto neulo- 
jattaria varten?" 2. „Miten saataisiin neulojattarissa he
rätetyksi enemmän harrastusta ammattiinsa?" 3. „Saat
taisiko neulojatar-ammattiosasto jotenkin edistää Suonien 
Naisyhdistyksen puuhaamaa naisten käsitöiden näyttelyä?" 
4. „Onko työnpuutetta kuultu olevan ammatissa?" Kolme 
ensimmäistä näistä kysymyksistä eivät ole lopullisesti rat
kaistu. Työnsaanti sanottiin olevan kuten ennenkin.

Osasto on toimeenpannut neitien Sjögrenin ja Lilje- 
bergin johtaman oppijakson mitanotossa, leikkaamisessa ja 
pukujen koetuksessa. Oppilaita on ollut 16, useimmat osas
toon kuulumattomia.

Toimikunta on toimeenpannut yhden iltaman osaston 
rahaston hyväksi.

Ammattiyhdistysten keskuskomiteassa on osastoa edus
tanut neiti Aina Liljeroos.

Osaston virkailijat v. 1893: Rouva Ida Nordman, pu
heenjohto neidit Sofia Sjögren, varapuheenjolit., Fanny 
Lindstedt, rahastonhoitaja, Ida Liljeström, sihteeri sekä Aina 
Liljeroos, Hilda Lilleberg, Mathilda Stjerlund ja työv.yhd. 
edustajana hra V. v. Wright.

Toimeksi saanut:

Ida Liljeström.

Neulojatar-ammatliosaston tila JouluJc. 31 p. 1S!J3. 

Tuloja:

Säästö v. 1892 ...................
Rästinä olevia jäsenmaksuja
Jäsenmaksuja...................
Huveista.............................
Oppijaksoista...................

3: 88
3: — 

toi
si: —

. . 57: 50
ifinf 165: 38
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Menoja:
Ilmoituksiin..................................
Huveihin.......................................
Kaappi.......................................
Paperia.......................................
Oppijaksot..................................
Keskuskomitealle........................
Työväenyhdistykselle...................
Säästö v. 1894.............................

. . 25: 40
16: — 
io: — 
—: 40 

l: 50 
3: —

37: —
■ ■ 72: 08
Tmf 165: 38

V arat:
Maryn rahasto..........................................................147:16
Kassasäästö............................................................... 72: 08

Mnfi 219: 24

Ylläoleva taulu on kaikin puolin todisteiden mukainen, 
jonka vuoksi ehdotamme toimikunnalle täydellisen tilipäästön,

Helsinki, 15 p. maalisk, 1894.

Frans Kumpuniemi. K. Lindroth.

Helsingin Työväenyhdistyksen

Muurari-ammattiosaston kertomus vaikutuksestaan v.
1893.

Osaston hallintona on ollut 7-miehinen toimikunta, jo
hon viime vuosikokouksessa valittiin lirat F. Stenroos pu
heenjohtajana, A. Johansson rahastonhoitajana sekä T. He
lenius, A. Torniainen ja E. Jaeckell, joista kumminkin ovat 
luopuneet hrat Stenroos, Jaeckell, Torniainen ja Helenius. 
Toimikuntaan hra Jaeckellin sijaan valitsi toimikunta koko
uksessaan syyskuussa allekirjoittaneen, joka sen jälkeen on 
toiminut osaston sihteerinä sekä puheenjohtajaksi jouluk. 
kokouksessa A. Johanssonin.

Toimikunnan varajäseninä ovat olleet hrat I. Riiheläi- 
nen, O. Hilden, S. Neminen, K. Silén ja K. Ståhlberg.
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Tilintarkastajaksi valittiin vuosikokouksessa lirat K. Oi- 
lanen ja F. Salonius sekä varatilintarkastajaksi lirat I. Jo
kinen ja K. Karlsson.

Osaston toiminta on viime vuodella ollut hyvin lamau
tuneessa tilassa, jäseniä ei ole käynyt kokouksissa, kuin ni
meksi. Syynä tähän lienee huonot työ- ja raha-ajat, vaan 
toivottavasti asiat korjautuvat, sitten kuin saadaan tuohon 
erittäin mainittavaan keskustelukysymykseen: „Onko nyky
jään käytännössä oleva rakennusurakkajärjestelmä vastaava 
nykyajan vaatimuksia, vai löytyykö siinä haitallisia epäkoh
tia?" täydellinen vastaus ja ponsi johonka voidaan turvau
tua. Tätä kysymystä on toimik. ahkerasti käsitellyt, vaan 
nyt on se lepäämässä ja hankkimassa lisätietoja muista am
mattiyhdistyksistä. — Tätä varten on asetettu ammattiosas
ton toimesta erityinen komitea, joka tosin ei ole kuten edellä 
mainittiin suorittanut työtä loppuun, joten sen tehtävistä ei 
voi mainita mitään.

Kokouksia on pidetty joka kuukausi, joista kuitenkin 
ovat pöytäkirjat hukkuneet, etten minä allekirjoittanut voi 
niistä mainita mitään, paitsi syyskuusta lähtein on toimi
kunnalla ollut 8 eri kokousta, joissa on keskusteltu ammat
tiosaston toimia koskevia asioita. — Useihin asioihin on va
littu eri komiteat, jotka ovat joko rauenneet eli jättäneet 
työnsä täydellisesti valmiina toimikunnalle. Huveia ei liene 
ollut koko viime vuodella yhtään kertaa.

Kuten ennen jo on mainittu on osanotto ammattiosas
ton rientoihin ollut ammattikunnassa anteeksi antamattoman 
laimeata, sillä ei kellään niin huonosti olisi asiat voineet 
olla, ettei olisi voinut kuulua ammattiosastoon, kuin vaan 
hyvää tahtoa on, vaan kun tahto puuttuu ei haluakan sil
loin löydy mihinkään jalompaan tarkoitukseen. Toivokaam
me täksi vuodeksi parempia aikoja, että ammattikuntamme 
tulisi paremmin huomaamaan velttoutensa yhteisriennoissa 
ja pyrinnöissä.

Ammattiosaston toimikunnan puolesta;

P. 1F Räsänen.
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Helsingin Työväenyhdistyksen

Suomenkielisen puhuja- ja keskusteluseuran vuosiker
tomus vuodelta 1893.

Keskustelualueista, joita on ollut kaikilta mahdollisilta 
aloilta, erittäin mainittakoon kysymys: Vastaavatko yhdis
tykset tarkoitustaan? jota seuran jäsenet innolla ja vilk
kaasti pohtivat monena sunnuntaina perättäin.

Seuran toimintaa ei kuitenkaan voi ylipäänsä sanoa 
vilkkaaksi, niinpä ei seuran sanomalehti „Aäni“ ole kertaa
kaan ilmestynyt. Samoin naisklupista on ainoastaau säännöt 
muistuttamassa että sitä on joskus puuhattu. Kansallinen 
laulukunta on kuitenkin harjoitellut, sekä lausuntokurssi 
pantu toimeen.

Huveista mainittakoon paitsi vuosijuhlaa yksi hauska 
kävelyretki ja 3 iltamaa.

Seuran toimikuntaan ovat kuuluneet: F. Numberg pu
heenjohtajana, G. Keinänen varapuheenjohtajana, A. Jär
venpää kassanhoitajana, P. Saari kirjurina ja A. N. Lahti
nen. Toimikunnan kokouksia on pidetty G.

Huvitoimikunnassa on ollut: E. Aspegren puheenjoht., 
muina jäseninä neidit Olga Hällfors, Olga Halén, herrat A. 
And, K. Kuusela ja E. Sannmark.

Jäsenluku on nykyään 28.
Seuran taloudellinen asema joka viime vuosivaiheessa 

jo oli takaperoinen, ei ole parannut vaau päinvastoin.

Suomalaisen puhuja- ja keskusteluseuran Kansallisen 
laulukunnan vuosikertomus v. 1893, kolmas vaikutusvuosi.

Vuosikokouksessa 27 p. Tammikuuta, valittiin puheen
johtajaksi hra Ek, toimikunnan jäseniksi neidit O. Hällfors, 
E. Lindström ja S. Kumpulainen sekä herrat AV. Tenhunen, 
E. Kumpuniemi ja A. Mast. Toimikunnassa on vuoden ku
luessa tapahtunut, muutos, niin että siihen nykyään kuuluu 
puheenjoht. F. M. Orrela, toimikunnan jäseninä neidit O. 
Hällfors, E. Lindström ja M. Schneider sekä herrat A. Öst
man ja P. Saari.

Laulua on edelleen johtanut musiikkitaiteilija hra A. 
Ikonen.



30

Konserttia on annettu vuoden kuluessa kaksi, sitäpaitsi 
on laulukunta esiintynyt useammissa iltamissa.

Syynä ettei laulukunta ole voinut edistyä, on se, että 
sen jäsenistö on melkein kokonaan uusi, johon taas suurim
pana syynä lienee laulukunnan neljän kuukauden kesäloma.

Jäsenten tutustamiseksi toisiinsa on pantu toimeen 4 
perheiltamaa ja 2 kävelyretkeä.

Laulukunnassa on nykyään seuraavat 42 jäsentä:
Sopraanot: neidit Olga Hällfors, Laura Jalo, Hanna 

Lehtisalo, Ida Kokkonen, Mimmi Lahtinen, Emmi Virta
nen, Thekla Ikonen, Hilma Kaunikkila, Hilda Johansson 
ja Ada Ukkonen.

Altot: neidit Evi Lindström, Ida Kandelin, Sofie Mec- 
kelherg, Fanny Karell, Maria Heikkilä, Hilma Salonen, 
Hilda Toivonen, Alli Wilenius ja Maiju Schneider.

Tenorit: hrat A. Tallgren, F. Kylliäinen, A. Östman, 
A. Laamanen, W. Heiskanen, W. Sukula, K. W. Juslin 
ja J. H. Sjöholm.

Bassot: hrat A. Keto, P. Saari, W. Miettinen, K. Lind
qvist, S. Mäkinen, Wirtanen, Wäisänen, E. Torniainen, Th. 
Andsten, G. Salonen, N. Heinänen, A. Paananen, H. Weh- 
mas, J. Lindqvist ja E. Sanmarck.

Lopuksi lausumme sulimmat kiitoksemme laulunjohta- 
jalle musiikkitaiteilija hra A. Ikoselle, Maalariammattiyhdis- 
tykselle ja kaikille niille jotka ovat osoittaneet harrastusta 
laulukunnan edistymiselle.

Toimikunnan puolesta:

F. M. Orrela.

P. Saari.
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Helsingin Työväenyhdistyksen

Ruotsinkielisen puhujaklubin kertomus vuodelta 1893.
Kevätkaudella piti klubi keskusteluko kouksia ja teki 

huvimatkoja, kävi museoissa, kasvitieteellisessä puutarhassa 
y. m. laitoksissa, melkein joka sunnuntai. Keskustelun alai
sena ei ollut monta asiaa, mutta sitä enemmän niistä kes
kusteltiin. Tärkeimmät niistä olivat:

Köyhyys, sen syyt ja keinot sen poistamiseksi.
Onko ylellisyys hyödyksi vai vahingoksi?
Näistä otti etenkin viimemainittu monen kokouksen 

ajan, eikä sittenkään tullut loppuun käsitellyksi. Etenkin 
niissä kokouksissa, joissa köyhyyden syyksi sanottiin juop
pous ja huvittelun halu, oli keskustelu hyvin vilkas jopa 
kiivaskin. Klubin jäsenet näyttivät siitä niin rasittuneen 
että kokoukset keväämmällä tulivat yhä enemmän harvinai
siksi. Syksyllä ne kokonaan lakkasivat vaikka niitä pari 
kertaa koetettiin aikaan saada.

Toimikunnassa ovat olleet hrat A. Nordman puheen
johtajana, J. Rosenberg varapuheenjoht., H. Forss sihtee
rinä, neiti E. Lindstedt rahastonhoitajana ja hra J. Höilund. 
Toukok. 28 p. valittiin toimikuntaan paikkakunnalta pois
muuttaneen hra Rosenbergin sijaan neiti S. Sjögren ja va
rapuheenjoht. hra J. Höilund.

Jäseniä on klubissa ollut 12.

Toimeksi saanut:

Ad. Nordman.

Allekirjoittaneet ovat tarkastaneet Helsingin työväen
yhdistyksen ruotsinkielisen puhujaklubin tilit vuodelta 1893, 
jotka osoittavat tuloja 61 m. 35 p. ja menoja 33 m. 80 p. 
ja siis säästöä v. 1894 27 m. 55 p. Ehdotamme täydel
listä tilipäästöä. Helsingissä Huhtik. 2 p. 1893.

T. Kytö. G. F. Willandt.
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Helsingin 2yöväenyhdisiyksen

Soittoklubin kertomus toiminnastaan v. 1893. 
Soittamassa on klubi ollut niin usein kuin sitä siihen

on pyydetty. Soitosta on otettu maksua sopimuksen mu
kaan ja siten kertyneillä varoilla on ostettu yksi ess-basso ja 
yksi ess-kornetti, jotka yhteensä maksoivat 190 mkkaa sekä 
suoritettu opettajan palkka. Kesällä pidettiin kolmen kuu
kauden loma ja syksyllä erosi useita jäseniä, joiden sijaan 
oli uusia hankittava. Kun tottumattomia ei voitu ottaa, 
täytyi hankkia semmoisia, jotka jonkun verran osasivat tor
vea soittaa. Niitä onnistuttiinkin saamaan ja on soittokunta 
siten koko ajan pysynyt soittoknntoisena. Tuntuva vallinko 
tuli klubille siinä että sen puheenjohtaja hra Bergholm 
muutti toiseen paikkakuntaan.

Soittoklubin rahaston tila Jouluk. 31 p. 1893. 

Tuloj a:
Soitosta........................................................................ 712: 85

Mnf 712: 85
Menoj a:

2 torvea . r...............................................................190: —
Erityisiä menoja..........................................................510: 21
Säästöä vuoteen 1894............................................... 12: 64

tfmfi 712: 85

Ylläolevan tilin todistavat kaikin puolin oikeaksi. 

Aug. Werner. O. Herranen. A. Platonoff.
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Helsingin

Lakki-, pelti- ja vaskiseppäyhdistyksen kertomus vuo
delta 1893.

Yhdistyksen elinvoimain puute on nyt kuluneena 7 toi
mintavuotena ollut hyvin tuntuva. Siihen on kyllä ollut 
osaltaan syynä maassa vallinnut yleinen taloudellinen pula, 
mutta myös harrastuksen puute. Kokouksia on pidetty 8 
ja vuosipäivää vietettiin kesällä tavan mukaan.

Suurempaa harrastusta ja osanottoa ovat yhdistyksen 
toimista saavuttaneet ammattiin sovitettu mittaus- ja lasku- 
oppikurssit sekä keskustelut elinkeinolain muuttamisesta.

Johtokuntaan, joka on pitänyt 11 kokousta, ovat kuu
luneet V. W. Holmberg puheenjoht., K. O. Lindroos vara- 
puheenjoht. sekä G. W. Sohlberg, M. F. Hätinen, G. Jan
hunen, A. F. Lagerbom rahastonhoit., J. Ringbom, A. R. 
Heimonen ja varajäseninä H. H. Kasten sekä W. Linde- 
qvist. Koko jäsenluku on vuoden kuluessa vähentynyt 24 
20:neen.

Yhdistyksen tili osottaa säästöä vuodelta 1892 
110: 07, tuloja 122: 50 ja menoja tfmf 76: 75, joten
säästö v:lle 1894 teki 155: 82. Huvitoimikunnan säästö 
on 48: 35 eli yhteensä tfmf 204: 17.

V. Holmberg.

K. O. Lindroos.

Maalari-ammattiyhdistyksen vuosikertomus v:lta 1893.
Laimean osanoton sekä jäsenien vähyyden takia on 

yhdistys verrattain vähän voinut toimia kuluneella vuo
della. Taloudellinen ahdinkotila, joka alussa vuotta oli tun
tuva on myöskin tehnyt rahallista puolta koskevia tuumia 
epäiltäviksi ja ovat ne sentähden jätetty vastaisuuden rat
kaistaviksi.

3
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Kokouksia on pidetty kymmenen varsinaista ja yksi 
ylimääräinen. Johtokunta on kokoontunut niin usein kun 
asiat ovat sitä vaatineet. Kokouksissa on keskusteltu m. m. 
nykyisen elinkeinolain rajoittamisesta, ammatissamme huo
non ajan poistamisesta y. m.

Taloudellista tilaa parantaakseen on yhdistys pannut 
toimeen 5:si iltamaa, naamiohuvit sekä arpajaiset. Näistä 
huvitilaisuuksista kertyneillä varoilla on yhdistys tilannut 
itselleen kaavoja sekä ammattikirjallisuutta Saksasta ja Tans
kasta. Työväenyhdistykselle sen kymmenvuotista juhlaa 
varten on myönnetty pienempi rahasumma. Kansallinen 
laulukunta on saanut tuntuvasti kannatusta sekä muutamia 
muitakin rahallisia luovutuksia on yhdistys katsonut velvol
lisuudekseen tehdä.

Vuoden kuluessa on ryhdytty kirjevaihtoon Tampereen 
maalari-ammattiyhdistyksen kanssa.

Yhdistyksen puheenjohtajana on ollut maalarimestari 
E. L. Vasenius, varapuheenjohtajana F. M. Orrela.

Johtokunnassa: A. Gustafsson, G. A. Salonen, Hassel- 
gren, J. Löf, D. Sihvonen, H. Bergström ja E. Isto sekä 
varajäseninä; K. H. Ahlstedt, F. Lindholm, Tenhonen ja 
Löfman.

Rahastonhoitajana F. M. Orrela, kirjureina E. Isto ja 
T). Sihvonen. Ylöskantomielienä A. Gustafsson ja tilientar
kastajina K. F. Bäckman sekä U. Rautell.

Huvitoimikunnassa: F. M. Orrela, G. A. Salonen, H. 
Bergström, F. V. Lindholm, U. Rautell, K. K. Ahlstedt, 
Tenhonen, V. Silfvenius ja Löfman.

Yhdistykseen on vuoden kuluessa Sisäänkirjoitettu 6 
jäsentä ja eronnut 19. Nykyään on jäsenluku 15.

Helsinki, 23 p. Helmikuuta 1894.

E. Isto.

Yhdistyksen tili vuodelta 1893. 

Tuloj a:
Säästö viita 1892 ................................................. 23: 82
Jäsenmaksuista, huveista y. m.............................. 1,476: 14

1,499: 96
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M e n oj a:
Sekalaisia menoja..................................
Rahaa kassassa.......................................

862:
637:

63
33

1,499: 96

Huvitoimikunnan tili.

Tul o j a:
Iltamista ja arpajaisista........................ 3,783: 85

ifill/C 3,783: 85

Menoj a:
Sekalaisia menoja.................................. 2,431: 71
Yhdistyksen kassaan............................. 1,352: 14

ifmfC. 3,783: 85

Ylläolevat tilit olemme tarkastaneet ja oikeiksi huo
manneet.

K. Bäckman. U. Rauteil.

Helsingin

Suutarien ammatti yhdistyksen vuosikertomus vuodelta
1893.

Kuukauskokouksia on ollut joka kuukausi, paitsi Hel
mi-, Kesä- ja Syyskuulla. Johtokunta on kokoontunut 8 
kertaa. Yleisiä kokouksia on ollut 2. Viimemainitut koko
ukset on pidetty Maalis- ja Syyskuulla ja keskusteltiin niissä 
miksi ei meidän ammattilaisista viime aikoina ole yhtään 
hakenut itseään kisälliksi.

Aluksi arveltiin nykyään nuorison olevan enimmäkseen 
kansakoulun käyneitä, joten eivät pane arvoa kisälliksi ha
ulle. Pahimpana syynä kuitenkin sanottiin olevan sen ettei
vät liikkeen harjoittajat pidä tarpeellista huolta oppipoikain
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koulunkäynnistä, joten he eivät voi hakea kisällikirjaa. Tä
män syyn johdosta valittiin tarkastuskomitea, jonka on pi
täminen huolta oppilaitten koulunkäynnistä y. m.

Toisessa kokouksessa oli kysymys: „Olisiko syytä nos
taa hintaa jalkineille, kun raaka-aine on tullin tähden kal
listunut?" Päätettiin ettei koroteta, koska toivottiin parem
paa menekkiä kotimaan töille.

Kehotettiin myöskin äänivaltaisia ammattilaisia otta
maan osaa valtiopäivämiesvaaliin.

Keskuskomitean ehdotusta, että liityttäisiin yhteen ja 
pyydettäisiin äänioikeutta niille, jotka eivät ole palkkasään- 
nön alaisia, sekä naisille kunnallisvaaleissa ja että kukin ää
nestäisi yhdellä äänellä, kannatti ammattiyhdistys innok
kaasti.

Työväenyhdistyksen laulukunnalle kannatukseksi myön
nettiin 25 mk.

Edusmiehenä ammattiyhdistysten keskuskomiteassa on 
ollut G. Gref.

Yhdistyksessä on 24 jäsentä.
Yhdistyksen johtokunta: J. A. Ollila, puheenjoht., J. 

Lehtonen, varapuheenjoht., J. Honkaniemi, rahastonhoitaja,
J. Kuparinen, kirjuri. Muut jäsenet: A. Moilanen, J. Säll, 
J. W. Salminen, G. E. Wirtanen, G. Gref sekä varajäsenet 
A. AV. Markkanen ja K. Kakriainen.

Yhdistyksen varat Jouluk. 31 p:nä 1893.

Säästöä edelliseltä vuodelta........................................ 55: 33
Tuloja vuonna 1893 ................................................ 241: 60

•%.' 296: 93
Menoja vuoden kuluessa........................................... 183: 35

Säästö ensi vuodeksi Äy? 113: 58

Yhdistyksen puolesta:

,T. Kuparinen.
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Helsingin

Puuseppien ammatti-yhdistyksen vuosikertomus v:lta 
1893, viides vaikutus vuosi.

Yhdistys on viime kuluneena vuotena kokoontunut 11 
kertaa, joista 2 ylimääräistä kokousta. Huhtikuun kokous 
jäi pitämättä kuin ei ollut osanottajia. Heinä- ja Elokuussa 
vietti yhdistys kesälomaa.

Kokouksien päätöksistä mainittakoon tärkeimpiä: Elin- 
keinolakiin on toivottu saatavan muutoksia, yleisestä tapa
turma- ja sairasvakuutuksesta on lähetetty päätökset asian
omaiseen paikkaan.

Anomus kirj eitä lähetettiin viime vuoden Helmikuulla
K. Senaattiin ynnä kaupungin valtuustolle hätäapu-työn 
saantia varten työttömille puusepän ammattilaisille.

Yhdistys on pannut toimeen piirustuskurssin ammatti- 
piirustuksessa herra A. Eklundin johdannolla.

Yhdistyksen tili v. 1893:

Tul o j a:
Jäsenmaksuja...............................................................135: —
Huveista ..................................................................... 79: 30
Sääntöjen myynnistä......................................................—: 50

214: 80
Menoj a:

Sekal. menoja.......................................................... 195: 85
Rahaa kassassa..................................................... 18: 95

214: 80
V aroja:

Kaluston ja kirjaston arvo.................................. 200: —
Lainassa olevia rahoja...........................................  200: -

ifmp 400: —

Koska olemme havainneet ylläolevat tilit kaikin puo
lin oikeiksi, ehdoltamme toimikunnalle ja rahastonhoitajalle 
täydellisen tilinpäästön. Helsingissä, Helmikuun 4 p. 1894.

Aimo Eklund. K. Hosenyrén.
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Yhdistyksen virkailijat: M. Haapanen, puheenjoht., N. 
Wilander, varapuheenjoht.; varsinaiset jäsenet hrat F. Iha
lainen, H. Tolonen, A. Karjalainen, E. Lönnroth, P. Män
tynen, O. Kumpuilen, E. Kairenius, N. Tuominen ja E. 
Borg sekä varajäsen hr K. Saarinen. Näistä on ollut O. 
Kumpunen rahastonhoitaja, hra E. Lönnroth ylöskantomies, 
hra E. Borg sihteeri ja hra F. Ihalainen taloudenhoitaja.

Jäsenluku on 47.
Helsingissä Helmikuulla 1894.

Toimeksi saanut 
Edvard Borg.

Loppukatsaus. Helsingin työväenyhdistys on mielihy- 
väkseen voinut viimekuluneena vuonna toteuttaa yhden 
maamme järjestäyneen työväestön tärkeimmistä toivomuk
sista. Työväenyhdistysten edustajain kokous sai nim. aikaan 
yhteisvaikutusta eri paikkakuntain työväenyhdistysten kes
ken päättämällä perustaa työväen valtuuskunnan ja että 
työväenyhdistysten edustajain kokouksia säännöllisesti pide
tään. Kokouksessa hyväksytty työväen ohjelma sitä paitsi 
ei ainoastaan saattanut ilmi työväen mielipiteet monesta 
heille erittäin tärkeästä seikasta vaan myöskin suuntaa kaik
kien pyrinnöt samaa päämaalia. kohden.

Työväen kalenterin julkaisemisella luulee yhdistys 
myöskin rahtusen edistäneensä työväen liikkeen kehitystä.

Tarkkoihin tutkimuksiin perustuvilla lausunnoillaan 
työväenvakuutuksesta, prostitutsiooni-asiasta, ruokatavarani 
kaupasta y. m. on yhdistys koettanut valvoa erittäin näissä 
asioissa kosketeltuja työväen tärkeitä etuja.

Kuten kertomuksesta näkyy on yhdistys nytkin kään
tänyt huomionsa moneen muuhunkin työväelle tärkeään asi
aan. Mutta se taloudellinen ahdinkotila, jota yhdistys v. 
1893, samaten kuin lähinnä edellisinäkin vuosina on saanut 
kärsiä syystä ettei yhdistyksen yleinen rahasto moneen vuo
teen ole saanut mitään apurahaa ja että työmiehet eivät, 
kuten heidän velvollisuutensa olisi ja oma etunsa vaatisi, 
suuremmalla liittymisellä yhdistykseen ole vahvistaneet sen 
asemaa, on lamauttanut johtavain henkilöiden toimintaa ja 
arvaamattomaksi vahingoksi työväelle tehnyt mahdotto
maksi laajemman ja tuloksista rikkaamman toiminnan hyö
dyllisten parannusten aikaansaamiseksi
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Samaten kuin nämä valitettavat seikat saavat alkunsa 
pyrinnöistä jakaa pääkaupungin työväestö eri yhdistyksiin, 
suomalaiseen ja ruotsalaiseen, on myöskin taloudellinen ja 
henkisten voimain puute lisääntynyt näiden pyrintöjen seu
rauksena tapahtuneesta hajaantumisesta ja tuhlauksesta. 
Mutta koska työväenyhdistys aina on tunnollisesti pitänyt 
molemmat kotimaiset kielet tasa-arvoisina ja aina yksimieli
syyteen kelioittanut, ei yhdistyksemme ole vastuunalainen 
asiain nykyisestä tilasta eikä niistä oloista joihin se saattaa 
johtaa.

Työväenyhdistys perustettiin v. 1834 ja voipi se siis 
nyt luoda katsauksen kymmenvuotiseen työhönsä. Paljon 
siitä mitä sillä ajalla on tehty, voidaan verrata uutisviljeli- 
jän työhön, josta hedelmät tulevat vasta hänen jälkeläisilleen. 
Mutta oras on jo kuitenkin näkyvissä. Työväenyhdistys on 
julkaisemillansa sanomalehdillä ja muilla painotuotteilla sekä 
niiden henkilöiden kautta, jotka yhdistyksen toimintaan osaa 
ottaessaan ovat oppineet harrastamaan työväen asiaa ja 
muille paikkakunnille muutettuansa edistäneet työväenyhdis
tysten syntymistä ympäri maata, vaikuttanut työväen sekä 
henkisen että aineellisen tilan parantamista sitenkin että 
työväki on yhdistyksissä oppinut oikein arvostelemaan oman 
avun merkitystä ja tottunut pontevuudella valvomaan etu
jansa sekä työpaikoissaan että yleisessä elämässä.

Aina kun viime vuosikymmenen kuluessa on ryhdytty 
tai aiottu ryhtyä lainlaadinnalla järjestelemään työväkeä 
koskevia seikkoja, on yhdistys antamillaan lausunnoilla koet
tanut saada työväen edut huomioon otetuiksi.

Vaikka yhdistyksen pyrinnöillä on ollut vastustajansa
kin, on yleinen mielipide kuitenkin ollut niiden puolella. 
Sitä todistaa sanomalehdistön ystävällinen kohtelu ja myös
kin se että suuri joukko kansalaisia sivistyneimuiästä luo
kasta on yhdistystä siveellisesti ja aineellisesti kannattanut 
rupeamalla siihen jäseneksi.

Kunnioitus näitä ei ainoastaan työn vaan myöskin työ
miesten ystäviä kohtaan on lisännyt sitä vastuunalaisuuden 
tuntoa, joka etenkin meidän valtiollisissa oloissamme seuraa 
työväenpyrintöjen johtoa. Matta syytä ei pitäisi ollakkaan
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väitteeseen ettei pyrinnöissämme olisi huomioon otettu isän
maan etuja ja että vaatimuksemme olisivat olleet kohtuut
tomia.

Niiden henkilöiden lukumäärä, jotka vuosien kuluessa 
ovat kuuluneet yhdistykseen tai olleet sen suoranaisen vai
kutuksen alaisina, nousee moniin tuhansiin. Mutta se kan
tajoukko, joka vuodesta vuoteen on ollut alituisessa ahke
rassa työssä yhdistyksen asiain hoidossa, on verrattain vä
häinen. Ja kuitenkin on juuri tämä kantajoukko voinut 
ylläpitää harrastusta yhdistyselärnään. Johtokunta pyytää 
saada lausua näille työväenasian todella innokkaille kan
nattajille sydämmellisimmät kiitoksensa siitä mitä he ovat 
uhranneet jalon aatteen palveluksessa.

Helsingissä, Maalisk. 5 p. 1894.
Toimeksi saanut:

V. v. Wright.
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Helsingin työväenyhdistyksen tilien tarkastus
kertomus

tilivuodelta 139 3.
Valittuina tarkastamaan Helsingin työväenyhdistyksen 

tilejä vuodelta 1893 saamme, tarkastuksen toimitettuamme, 
todistaa että yhdistyksen kirjat ovat tarkkuudella ja huo
lellisesti hoidetut. Yhdistyksen tila näkyy alla olevasta 
taulusta.

Olemme tarkastaneet myöskin juhlatoimikunnan tilit 
ja havainneet ne meille näytettyjen verifikaattien kanssa 
yhtäpitäviksi, jonka vuoksi ehdotamme sekä johtokunnalle 
että juhlatoimikunnalle täydellistä tilipäästöä puheenaolevalta 
tilivuodelta.

Helsingissä, Huhtikuun 6 p. 1893.

.7. F. Widemarlc. Uno Staudinger. Karl Schwcnzon.

Helsingin työväenyhdistyksen tila Jouluk 31 p. 1893.
Vastaavata:

Kalusto ............................................................... 1,900: 50
Saatava juhlatoimikunnalta.................................. 619: 53
Kirjasto............................................................... 4,000: —
Kassa .................................................................... 836: 27

7,356: 30

Vastattavaa :
Yleinen rahasto.....................................................  1,898: 07
Opetusrahasto..................................................... 1,639: —
J. Th. Lagerbohmin rahasto varattomien koulu

lasten vaatettamista varten............................... 83: 57
Rahasto koululasten maalla oleskelua varten . . 171: 08
Rahasto kertomuksen antamista varten työväen-

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

semista varten................................................. 235: 90
Rakennusrahasto............................. . . . . . 3,279: 38

Mrtf: 7,356: 30
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Debet. ’ Yleinen

1893
Jouluk. 31. An Vähennetty kalustosta . . 668: —

Kirjasto............................. 611: 99
Korkoja.................................. 73: 09
Kustannuksia........................ 1,752: 77
Vuokra.................................. 2,300: —
Lukusali............................. 283: 45 5,689: 30
Säästöä v. 1894:
Kalusto ............................. 1,900: 50
Kirjasto............................. 4,000: —

5,900: 50
Menee

Velka muihin rahastoihin 4,002: 43 1,898: 07 
 5SV7 7,587: 37

Opetus-

1893
Jouluk. 31. An Menoja vuoden kuluessa................... 5,837: 43

Säästöä v. 1894 .................................. 1,639: -
7,476: 43

Rahasto koululasten

1893
Jouluk. 31. An Säästöä v. 1894 .................................. 171: 08

5V 171: 08

Rahasto kertomuksen antamista varten

1893
Jouluk. 31. An Säästöä v. 1894 ........................49: 30
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rahasto. Kredit.

1893
Tammik. 1. Per Säästöä v:lta 1892:

Kalusto........................ . 2,568: 50
Kirjasto........................ . 4,ooo: —

6,568: 50
Menee

Velka muihin rahastoihin . 2,295: 13 4,273: 37
Jouluk. 31. Per Ravintolan vuokra 614: 50

Sisäänkirj oitusmaksuja 216: 50
Kuukausmaksuja . . . . 2,396: —
Ilmoitusmaksuja . . 87: — 3,314: —

7,587: 37

rahasto.

1893
Tammik. 1. Per Säästöä v:lta 1892 . . . . 2,476; 43
Kesäk 5. anniskeluyhtiön voittovaroista • 5,000: —

7,476: 43

maalla oleskelua varten.

1893
Tammik. 1. Per Säästöä v:lta 1892 . . . . 162: 93
Jouluk. 31. Korkoja.................................. 8: 15

171: 08

Työväenasiain käsittelystä valtiopäivillä.

1893
Tammik. 1. Per Säästöä v:lta 1892 . ■ .'fa/' 49: 30
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Debet. Rahasto työväenoloja koskevan

1893
Jouluk. 31. An Säästöä v. 1894 .........................tön/i: 235: 90

J. Th. Lagerbohmin rahasto varattomain

1893
Jouluk. 31. An Säästöä v. 1894 ............................. 83: 57

 83: 57

Rakennus-

1893
Jouluk. 31. An Säästöä v. 1894 ............................. 3,279: 38

3,279: 38
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tilaston julkaisemista varten. Kredit.

1893
Tammi k. 1. Per Säästöä v:lta 1892 . . . . Xn#: 235: 90

koululasten vaatettamista varten.

1893
Tammik. 1. Per Säästöä v:lta 1892 79: 59
Jouluk. 31.

rahasto.

„ Korkoja................... 3: 98
83: 57

1893
Tammik. 1. Per Säästöä v:lta 1892 

ammattiosastoilta . . 32: 10
3,092: 65

Korkoja ................... ■ . 154: 63 186: 73
3,279: 38

Helsingissä 31 Jouluk. 1893.

Alnk Biese.
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Helsingin Työväenyhdistyksen virkailijat v. 1893.
Johtokunta:

(v. ensi kerran v. 1884.)

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

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93.

V arapuheenj ohtaj a:
Richard Hindström, insinööri, * 1823/s49, v. 90, 91, 92; joht. 

jäsen 84, 86, 88, 90, 92, 93.

Muut jäsenet:
Willehad Ekman, konttoristi, * 1818/a62, v. 90, 92. 
Wilhelmina Hellman, johtajatar, * 184/n59, v. 92, 93. 
Alexander Järvenpää, viivoittaja, * 18g/558, v. 90, 91, 93. 
Adolf Nordman, kansakoulunopettaja, * 1822/25 6, v. 93. 
Jaakko Pehkonen, faktori, * 18a0/ia 60, v. 86, 90, 92.
Emil Schybergsson, oikeusraatimies, * 186/i56, v. 92.
Valfrid Vasenius, yliopist. kirjastonhoitaja, * 1812/io48, v. 92. 
Gustaf Fredrik Willandt, rakennusmest., * 182/247, v. 91, 93.

Sihteeri:
A. Järvenpää, suom., v. 91, 92, 93.
Ad. Nordman, ruots., v. 92, 93.

Järjestysvaliokunta:
Puheenjohtaja:

J. N. Lahtinen, turkkuri, * 185/iä65, v. 93, valiok. jäsen 
91, 92.

V arapuheenj ohtaj a:
F. Ihalainen, puuseppä, * 181 s50, v. 93, valiok. jäsen 92.
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Sihteeri:
O. Kaukonen, kirjansitoja, * 181,772, v. 93, valiok. jäsen 93.

Muut jäsenet:
A. And, viilaja, * 187/i64, valiok. jäsen 92, 93.
E. Aspegren, kirjansit., * 18ao/a69, valiok. jäsen 92, 93.
Cr. H. Cajander, kirjap. tait., * 18l8/s57, valiok. jäsen 92, 93.
J. Mattsson, leipuri, * 1810/96O, valiok. jäsen 92, 93. .
K. A. Pastell, muurari, * I8V163, valiok. jäsen 92, 93.
,7. Lahti, puuseppä, * 1821/i65, valiok. jäsen 93.
R. Saarinen, puuseppä, 189/s63, valiok. jäsen 93.
A, Tallgren, läkkiseppä, valiok. jäsen 93.
Cr. E. Wirtanen, suutari, * 1812/e6l, valiok. jäsen 93.

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.

Kaupunginvaltuusmiesten edustajat:
Fridolf Gustafsson, professori, * 1819 e53, v. 90, 91, 92. 
Ernst Nordström, maisteri, * 1821A50, v. 93.

Muut jäsenet:
Maikki Friberg, kausakoulunopettajatar, * 185/i61, v. 93. 
Matti Haapanen, puuseppä, * 1824/255, v. 93.
Richard Hindström, insinööri, * 1822/s49, v. 85, 86, 87, 88,

89, 90, 91, 92, 93.
TC&for Sohiman, rantasorvari, * 187/i57, v. 93.
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Tilastokomitea:
Puheenjohtaja:

Aug. Hjelt, fil. tohtori, aktuario, * 1829/e62, v. 88, 89, 90, 
91, 92.

Jäsenet:
Fridolf Numberg, työnjohtaja, * 1815/956, v. 91.
Johan Fredrik Widemark, kelloseppä, * 183/e56, v. 90, 91, 92. 
Gustaf Fredrik Willandt, rakenuusmest., * 182,247, v. 90,

91, 92.

Sihteeri:
Georg Leinberg, maisteri, * 182Vj65, v. 93.

Tilientarkastajat:
Lokan Widemark, kelloseppä, * 183/e56, v. 90, 91, 92, 93. 
Uno Staudinger, konttoristi, 3 18‘21/i261, v. 88, 89, 90, 91,

92, 93.
6r. Keinänen, työnjohtaja, * 182%64, v. 92, 93.

Rahastonhoitaja:
Alrik Biese, konttoripäällikkö, * 18:3%58, v. 87.

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

Richard Hindström, insinööri, v. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93.

Suomat, kirjall. varten, ensi kerran v. 1890.

Alexander Järvenpää, viivoittaja, v. 90, 91, 92, 93.

Ravintoloitsija:
Amanda Lindberg, rouva * 1825/s55, otettu 93.



Helsingin Työväen-yhdistyksen jäsenet
joulukuun 31 päivänä 1893.

Helsingfors Arbetareförenings medlemmar
den 31 december 1893.

Vakinaiset jäsenet. — Ständiga medlemmar.

1884.

Borgström, L., kauppaneuvos, kom
merseråd.

Carlsson, C. H., maalarimestari, må
laremästare. f 18 15/io 93.

Chmelevski, P., ruukinisäntä, bruks
patron.

Hindström, B,., insinööri, ingeniör. 
Huber, R., insinööri, ingeniör. 
af Lindfors., J., kenraalimajuri, gene

ralmajor.
Lundblad, K., insinööri, ingeniör.

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

kefru.
Sinebrychoff, N., kauppaneuvos, kom

merseråd.
Sinebrychoff, P., kauppias, hand

lande.
Stude, Th., kauppias, handlande.

1885.

Landén, A., kunnallisneuvos, kom-1 Nyblin, D., valokuvaaja, fotograf, 
munal råd.

1886.

Heikel, V., lehtori, lektor.

1887.

Kullman, H. M., rakennusmestari, byggmästare.
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1890.

Heimberger, R., tehtailija, fab
rikant.

'"Hjelt, Vera, veisto-opettajatar, slöjd- 
lärarinna.

Mechelin, L., Lakitieteen tohtori,

senaattori. Helsingin työväen kun
nioittama alituisella jäsenyydellä. 
Jurisdoktor, senator. Af arbetare i 
Helsingfors behedrad med ständigt 
ledamotskap.

Vuosijäsenet. Årsmedlemmar.

1884.

Bergman, K. V., kivenhakkaaja, 
stenhuggare.

Brandstake, W., kivipiirtäjä, lit.ho- 
graf.

Enbom, A. V., peltiseppämestari, 
plåtslagaremästare.

Fagerroos, Hj., kultaseppä, guld
smed.

Heikel, E., rakennusmestari, bygg
mästare.

Henriksson, H., kellarinpitäjä, käl
larmästare.

Höilund, J., rottinkityöntekijä, rot
tingsarbetare.

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

mästare.
Kytö, T., turkkuri, körsnär. 
Lindroth, K., viilaaja, filare. 
Lindstedt, Fanny, ompelijatar, söm

merska.
Lindstedt, Ida, neiti, fröken. 
Nordman, Ida, ompelijatar, söm

merska.
Nordiin, H. W-, kauppias, handl.

Numberg, F., työnjohtaja, verk
mästare.

Nyman, H. J., puuseppä, slöjdlärare. 
Olander, O., räätälimestari, skräd

daremästare.
Pehkonen, Hilda, rouva, fru. 
Pehkonen, J., faktori, faktor. 
Pilsudski, B., kauppapalvelija, han

dels biträde.
Rosenberg, K. W., nyörinpunoja, 

snörmakare.
Sehwenzon, K. E., kirjanpitäjä, bok

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

byggmästare.
Sohlberg, G. W., läkkiseppämestari, 

bleekslagaremästare.
Stigell, H. J., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Söderbom, K. A., kelloseppä, urmak. 
Tallberg, J., kauppias, handlande. 
Widemark, J., F., kelloseppä, ur

makare.

*) Ne henkilöt, joiden nimen edellä on tähti (*), ovat yhdistyksen pää
töksellä jäseniksi kutsutut. De personer, framför hvilkas namn stär en stjärna 
(*), äro enligt föreningsbeslut inbjudna till medlemmar
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Willandt, G. F., rakennusmestari, 
byggmästare.

Wirtanen, J., suutari, skomakare.

Assver, E., ovenvartija, portier, 
Barck, A. A., läkkiseppä, blecksla-

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

hållare.
Holmberg, W. V., läkkiseppä, 

bleckslagare.

18
Biese, Alarik, konttoripäällikkö, 

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

slagare.

Wright, M. v., kuvanveistäjä, 
skulptör.

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

15.

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

parslagare.
Palmén, E. G., professori, professor. 
Strand. W., läkkiseppä, bleckslagare. 
Sucksdorff, G., lakit, kandidaatti,

jur. kandidat.

Lindblad, M. L., rakennusmestari, 
byggmästare.

Markkanen, A. V., suutari, skomakare. 
Schneider, Maria, kirjansitojatar,

bokbinderska.
Sundbäck, K. A., kauppias, handl. 
Tukiainen, A., koneenkäyttäjä, ma

skinist.

Hammar, K. Hj., seppä, smed. Laamanen, A., suutari, skomakare.

1888.

viilaaja, filare. 
kaivertaja, gravör.

G., kirjansitoja, bok-

Ek, P. J.,
Forss, H.,
Forss, K.

bindare.
Hjelt, Aug., tohtori, doktor. 
Lahtinen, A. N., turkkuri, körsuär. 
Leino, N., leipuri, bagare.
Lilja, O. J., kirjansitoja, bokbindare.

Mattsson, Joh., leipuri, bagare. 
Schrowe, T. von, leipuri, bagare. 
Sohiman, V., konetyöntekijä, meka

nisk arbetare.
Stenroos, V. F., leipuri, bagare. 
Tillander, M., rautasorvari, järn-

svarfvare.
Wahlman, A. V., räätäli, skräddare

1889.

And, Aug., viilaaja, filare. Hellman, Maria Wilhelmina, johta-
Andelin, Joh., turkkuri, körsnär. jatar, föreståndarinna.
Bergholm, E., leipuri, bagare.
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Liljeroos, K., rautasorvari, järn- 
svarfvare.

Malm, Aug., muurarimestari, mu- 
rarmästare.

Orrela, F. M., maalari, målare.

Paattinen, A., leipuri, bagare. 
Paulsson, G., kirjansitoja, bokbin

dare.
Wirta, W. F., kirjansitoja, bok

bindare.

1890.

"Aejmelaeus, S., pöytäkirjasihtesri, 
protokollsekreterare.

"Ahde, J., rakennusmestari, bygg
mästare.

"Almberg, A., lehtori, lektor. 
Andersson, G., viinuri, kypare. 
"Aspelin, E., professori, professor. 
"Bergbom, K., tohtori, doktor. 
"Bergbom, Karl, asioitsija, ombuds

man,
"Berndtson, G., taiteilija, artist. 
"Blomstedt, Jenny, leskirouva, en- 

kefru.
“Blomqvist, E., kouluDjohtajatar, 

skolföreståndarinna.
"Bolin, Wilh , professori, professor. 
"Borgström, Lina, neiti, fröken, f 

18 6/s 93.
Boström, M., peltiseppä, platslagare. 
Cajander, G. H., taituri, typograf. 
*Castrén, K., varatuomari, vice- 

häradshöfding.
"Chydenius, Anders, insinööri, in- 

geniör.
"Chydenius, Emilia, neiti, fröken. 
"Chydenius, A. H., maisteri, magister. 
"Chydenius, W., lakitiet. tohtori, ; 

juris doktor.
"Danielson, J. R., professori, pro

fessor.
"Decker, Th., arkkitehti, arkitekt. 
"Donner, Anders, professori, pro

fessor.
"Edelheim, Anna, neiti, fröken. 
*Elfving, Fredr., professori, pro

fessor.

"Ek, Viktor, konsuli, konsul. 
Eklund, Oskar, insinööri, ingeniör. 
"Ekroos, Viktor, maistraatinsihteeri, 

magistratssekreterare.
"Eneberg, W., senaattori, senator. 
"Engström, Otto, professori, pro

fessor.
'•'Erkko, Eero, sanomalehdentoimit- 

taja, redaktör.
"Everth, F., tohtori, doktor. 
"Estlander, C. G., professori, pro

fessor.
"Fabritius, Ernst, kirjailija, pub

licist.
Fagerholm, E. F., kirjanpitäjä, 

bokhållare.
"Faltin, R., musiikkitirehtööri, mu

sikdirektör.
"Fellman, Aug, kapteeni, kapten. 
"Fellman, I., senaattori, senator. 
"Florin, J. A., lääkintäneuvos, me

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

protokollsekreterare.
*Forsmau, J., professori, professor, 
"Frenckell, A. R., maisteri, ma

gister.
"■Frenckell, Th, v., luutnantti, löjtnant. 
"Gebhard, H., tohtori, doktor. 
"Godenhjelm, B. F., lehtori, lektor. 
"Granfelt, A. A., tohtori, doktor. 
"Granstedt, Th., arkkitehti, arkitekt. 
Gref, G., suutari, skomakare. 
"Gripenberg, Alexandra, neiti, fröken.
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'"‘'Grotenfelt, K., tohtori, doktor. 
'■'Grotenfelt. N., ylitirehtööri, öfver-

direktör.
*Grönqvist, F. W., kunnallisneuvos, 

kommunalråd.
Gustafsson, A., maalari, målare. 
"'Haartman, V. von, salaneuvos,

geheimeråd.
*Hallberg, M., kauppias, handlande. 
"Hallsten, Onni, maisteri, magister. 
‘Hausen, C., insinööri, ingeniör. 
"Hedman, Ernst, liikennetirehtööri,

tariiikdirektör.
Helin, J. A., leipuri, bagare. 
“Hellsten, K. K., koristemaalari,

dekorationsmålare.
“Helsingius, G. A., köyhäinhoidon

tarkastaja, fattigvårdsinpektör. 
Henriksson, Ida Maria, kirjansitoja,

bokbindare.
“Hermansson, R., professori, pro- j 

fessor.
Hildén, Amanda Maria, kirjansito- 

jatar, bokbinderska.
"Hjelt, Alma, voimistelunopettajatar, 

gy mn as tikl är arin n a.
'Holin. K. E., kirjakauppias, bok

handlare.
"Holm, K., tohtori, doktor. 
'Holmberg, A., tohtori, doktor. 
^Holmberg, Th., kaupunginkamreeri,

stadskamrer.
“Holsti, H., professori, professor. 
Honkaniemi, J., suutari, skomakare. 
“Hougberg. EraiJ. tohtori, doktor. 
“Hrimaly, soittokunnanjohtaja. ka

pellmästare.
Hukka, H., leipuri, bagare. 
“Hälisten, K., professori, professor. 
“Hällström, af G. E., maisteri,

magister.
Hätinen, M. F., vaskiseppä, kop

parslagare.
“Ingman, Hanna, koulun johtajatar, 

skolföreståndarinna.

Isto, E., maalari, målare.
Jalo, Laura, ompelijatar, sömmerska. 
“Jamalainen, P., varatuomari, vice-

häradshöfding.
"Jansson, Fr., varatuomari, vicehä- 

radshöfding.
"Kasiin, Edvin, tirehtööri, direktör. 
“Karamsin, Aurora, leskirouva, en-

kefru.
Kerppola, K., maisteri, magister. 
'Kihlman, A., yliopettaja, öfver-

lärare,
Koivistoinen, J., leipuri, bagare. 
Kolster, R.. insinööri, ingeniör. 
*Krogius, Lars, konsuli, konsul. 
"Kullhem, S., tirehtööri, direktör. 
“Kurtén, U., asessori, asessor. 
“Laethen, N., rouva, fru.
“Laethen, R., pankintirehtööri, bank

direktör.
Lagerbohm, A. F., läkkiseppä, 

bleckslagare.
"Lagerborg, H., ylipostitirehtööri, 

generaldirektör.
"Lang, J. N., professori, professor. 
"Lille, W. O., insinööri, ingeniör. 
“Lilius, A., varatuomari, vicehä-

radshöfding.
Liljeberg, Hilda; ompelijatar, söm

merska.
Liljeberg, Klara, ompelijatar, söm

merska.
Liljeroos, Aina, ompelijatar, söm

merska.
Liljeroos. N., kirjansitojatar, bok

bindare.
Lindberg, G., leipuri, bagare. 
“Lindeberg, kanslianeuvos, amma

tin tarkastaja, kansliråd,
"Lindelöf, L., todellinen valtioneu

vos, värkligt statsråd.
"Linden, K. E., hovineuvos, hofrad. 
Lindeqvist, W., lakki- ja peltiseppä,

bleck- och plåtslagare.
*Lindroos, C., rouva, fru,



6

*Lohman, H. E,, rakennusmestari, 
byggmästare.

*Löfgren, V., maisteri, magister. 
“Löfström, Th, tohtori, doktor. 
"Mela, A. J., lehtori, lektor. 
“Messin an, J. W., maisteri, ma

gister.
*Meurman, A., kunnallisneuvos, kom

munalråd.
Mäkelä, Katharina, ompelijatar, söm

merska.
“Neovius, F., kenraali, general. 
“Nissinen, Alli, neiti, fröken. 
“Nordman, T., tohtori, doktor. 
Nyman, J. E., läkkiseppä, bleck- 

slagare.
Nyström, A., leipuri bagare.
Ollila, J. A., suutari, skomakare. 
Palén, W., leipuri, bagare.
Palin, E., leipuri, bagare. 
■'Palmberg, A., tohtori, doktor. 
Palmén, K. A., peltiseppämestari, 

platslagaremästare.
“Palmgren, O., oikeuspormestari, 

j us titieborgm ästare.
■'•'Palmroth, F., piotokollasihteeri, 

protokollsekreterare.
“Pfaler, L. v.. pankkitirehtööri 

bankdirektör.
“Rein, Th., kanslianeuvos, kansliråd. 
'■'Renlund, K. H., kauppias, handl. 
Ringbom, j., vaskiseppä, koppar

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

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

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

fessor.
“Ruuth, J. W., tohtori, doktor. 
Saari, P., kirjansitoja, bokbindare. 
“Ssalan, Th., professori, professor. 
“Sahlsten, C. W„ hovineuvos, hofräd.

Salonen, A., maalari, målare. 
“Sanmark. C. (f., yli-intendentti, 

öfverintendent.
“Sauren, K. W,, maisteri, magister. 
“Schildt, Hj., kauppias, handlande. 
“Schybergson. E., raatimies, rådman. 
'■'Selin, F. W., everstiluutnantti, 

öfverstelöjtnant.
“Sievers, R., tohtori, doktor. 
Sihvonen, D., maalari, målare. 
“Sjöberg, E. O., sanomalehdentoi- 

mittaja, redaktör.
“Slotte, K. F., tohtori, doktor. 
“Slöör, K. A., hovineuvos, hofräd. 
“Soini, W., maisteri, magister. 
'Stenberg, E. A., tohtori, doktor. 
'■'■'Stenbäck, J., arkkitehti, arkitekt. 
“Stenroth, O., pankintirehtööri, bank

direktör.
'Stockman, G. F., kauppaneuvos, 

kommerseråd.
"Stockman, K., konsuli, konsul. 
“Stude, Aug., kauppias, handlande. 
“Sucksdorff', W., tohtori, doktor. 
'“'Sundell, A. F., professori, professor. 
"Sundvik, E., professori, professor, 
“Synnerberg, K., tohtori, doktor. 
Säll, J., suutari, skomakare. 
■•Tallqvist, Hj., tohtori, doktor. 
“Thylin, Otto, kauppias, handlande. 
Tolkkila, G. A., talonomistaja, 

gaidsegare.
“Tudeer, O. E., professori, professor. 
"Trygg, Alli, neiti fröken. 
“Tötterinan, K. A. R., professori, 

professor.
"Vasenius, Valfrid, tohtori, doktor. 
“Wadén, Joh. Dan., hovineuvos, 

hofräd.
"Wahlberg, C. F., hovineuvos, 

hofräd.
“Walilfors, K. R., professori, pro

fessor.
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*Wäsastjerna, O., professori, pro
fessor.

'Wasenius, A. F., konsuli, konsul. 
Wasenius, E., maalari, målare. 
*Weber, Th., tohtori, doktor. 
■'Wegelius, M., tirehtööri, direktör. 
Wickström. F. 0., kirjansitoja.

bokbindare.

Wikman, S. A. 0., kirjansitoja, 
bokbindare.

Wirtanen, Gr. E., suutari, sko
makare.

'Äyräpää, Matti, tohtori, doktor. 
•'Öhman, E., pormestari, borgmästare. 
Österberg, J., kirjansitoja, bok

bindare.

1891.

Aspegren, E., kirjansitoja, 
dare.

'Basilier, F., paDkinkamreeri, bank
kamrer.

”Bergbom, O., ylitirehtööri, 
direktör.

Borg, E., puuseppä, snickare. 
'■Bränder, A., tohtori, doktor. 
*Cederholm, Th., senaattori, senator. 
^Grönberg, Joh., apteekkari, apo- 

thekare.
Gustafsson, J. E., viilaaja, tilare. 
Haapanen, M., puuseppä, snickare 
'Hagelstam, Jarl, tohtori, doktor. 
Halen, Olga, neiti, fröken.
Hamfelt-, W., kauppias, handlande. 

Hartell, K. F., leipuri, bagare. 
Hildén, O., murare.
'Holmström, A., rakennusmestari, 

byggmästare.
Hällfors, Olga, ompelijatar, söm

merska,
Ihalainen, F., puuseppä, snickare. 
Johansson, A., muurari, murare. 
Juntunen, J. E., leipuri, bagare. 
''Järnefelt, E., taiteilija, artist. 
Järvinen, J., läkkiseppä, blecksla-

gare.
Kakriainen, K., suutari, skomakare. 
Kandelin, Ida, paperinlashija, pap-

persräknerska.
Karjalainen, A., puuseppä, snickare.

Isokbin- Kaukonen, O., kirjansitoja, bokbin
dare.

Krohn, Ilmari, säveltäjä, musiker. 
Kumpunen, O., puuseppä, snickare, 

öfver- Lahti, A , puuseppä, snickare.
Lehtisalo, J., piirustaja, ritare. 
Liljeström, Ida, ompeliatar, söm

merska.
*Liudh, K., insinööri, ingeniör. 
Lindfors, F. J,, rakennusmestari,

byggmästare.
Lindroos, G. A., leipuri, bagare. 
Lindström, Eva, ompelijatar söm

merska.
Lönnroth, J. E., puuseppä, snickare. 
Mast, A., leipuri, bagare.
•'Melan, C. O., senaattori, senator. 
^Molander, H., senaattori, senator. 
Mutikainen, Ijyyli, ompeliatar, söm

merska,
Mäntynen, N., suutari, skomakare. 
Mäntynen, P., puuseppä, snickare. 
Nieminen, M., vaskiseppä, koppar

slagare.
'Nordman. J. A., esittelijäsihteeri, 

referen dariesekreterare.
■''Nordqvist, O., tohtori, doktor. 
Norppa, Maria Johanna, kirjansitoja-

tar, bokbinderska.
*Nybom, F. K., pankintirehtööri,

bankdirektör.
Pastell, K. A,, muurari, murare.
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Rautio, K., suutari, skomakare. 
Rosengren, K., puuseppä, snickare. 
Rikberg, Johanna, nyörinpunoja,

sn örmakeriarbetare.
Rukkila, Katharina Maria, kirjan-

sitojatar, bokbinderska.
Silén, K. K., muurari, murare. 
Sanngren, J. F., kelloseppä, urma

kare.
"Snellman, E., tuomari, kärads- 

höfding.
Spiring, H. C., kirjansitoja, bok

binderska.
"Stenius, B., oikeusraatimies, justi- 

tierädman.
Stenroos, P. S., muurari, murare. 
Stjerlund, Mathilda, ompelijatar,

sömmerska.
Sundell, J. A., leipuri, bagare. 
Sundvall, Ida, sairastenhoitajatar,

sjuksköterska.

*Svanljung, J,, tuomari, häradshöfd 
-Söderman. J. G., isännöitsijä, di

sponent.
Tallgren, A., läkkiseppä, blecksla- 

gare.
Tallgren, K., leipuri, bagare. 
Tolonen, H., puuseppä, snickare. 
'Toppelius, G. L., hovineuvos,

hofräd.
Tuominen, N., puuseppä, snickare. 
Walenius, J. K., muurari, murare. 
'Warén, Filip, maisteri, magister. 
'Wasenius, E., hammaslääkäri, tand

läkare.
'Wasenius, G., palomestari, brand- 

mästare.
Wilén, J. J., suutari, skomakare. 
Wilenius, Alma, kiiltosilittäjä, glans-

stry kerska.
Olund, Ida, kauppa-apulainen, han- 

delsbiträde.

1892.

■ Ahnger, A., laulunopettaja, sång- 
lärarinna.

Airaksinen, poliisikomisarius, polis- 
kommissarie.

■vAlithan, A. E., maisteri, magister. 
*Antell, Axel, toimittaja, redaktör. 
*Avellan, Kaarola, neiti, fröken. 
*Bergbom, Emilia, neiti, fröken. 
■'Bell, Samuel von, koristemaalari,

dekorationsmålare.
'Berndtson, Axel, toimittaja, re

daktör.
''Biaudet, G., lehtori, lektor. 
'Björnberg, R., arkkitehti, arkitekt. 
'Boldt, Jean, hovioikeudenauskul-

tantti, hofrättsauskultant. 
'Bonsdorff, Carl, dosentti, docent. 
•'Borenius, E., pankinjohtaja, bank

direktör.
^Borenius, Henrik, tohtori, doktor.

'Bähr, M., leskirouva, enkefru. 
'Cajander, Paavo, lehtori, lektor. 
'Castren, E., senaatinkopisti. se-

natskopist.
^Christierson, G. von, esitteliäsih- 

teeri, referendariesekreterare.
'Dittmar, V., kamarineuvos, kam 

marråd.
*Ehrsted, S., kaupunginrahastonhoi- 

taja, stadskassör.
''Einighorst, A., kauppias, handl 
'Ekman, C. A., apteekkari, apo

tekare.
'Engström, C., konetirehtööri, ma- 

skindirektör.
'Flodin, F., valtioneuvos, statsråd. 
'Friberg, Maria, kansakoulunopetta-

jatar, folkskolelärarinna.
'Geitlin, G., ylitirehtööri, öfver-

direktör.
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Grotenfelt, M., rouva, fru. 
Grotenfelt, Vivi, ylioppilas, student. 
'•''Gustafsson, F., professori, pro

fessor.
Hautamäki, S., konetyöntekijä, me

kanisk arbetare.
Henriksson, Ida Wilhelmina, kirjan

sitojatar, bokbinderska.
■“Hjelt, Edvard, professori, professor. 
Höilund, Maria, neiti, fröken. 
Imberg, Olga, kirjansitojatar, bok

binderska.
Kastén, H. H., läkkiseppä, bleck

slagare.
"Kellgren, S., rouva, fru.
Keto, Aug., vanginvartija, fång

vaktare.
*Kihlman, O., dosentti, docent. 
Kilkki, Mimmi, työläinen, arbe- 

terska.
"Kramer, Carl von, senaattori, se

nator.
Kumpuniemi, Frans, kirjansitoja, 

bokbindare.
"Ladau, R. A., postiekspeditööri, 

postexpeditör.
*Langolain, A., postinhoitaja, post- 

förvaltare.
"Laurent, Algot, kirjansitoja, bok

bindare.
*Lindroos, E., varatuomari, vice- 

häradshöfding.
^Lindroos, J. F., kunnallisneuvos, 

kommunalråd.
Lindvall, Karl, konetyöntekijä, me

kanisk abetare.
Mast, Alfred, ylioppilas, student. 
Mattila, S., konetyöntekijä, meka

nisk arbetare.

*Nandelstadh, Aug. von, asessori 
assessor.

Nordman, A., kansakoulunopettaja 
folkskolelärare.

"Nybergli, Aug.. senaattori, senator. 
*Ojanperä. A., laulunopettaja, sång

lärare.
Paavilainen, Heikki, räätäli, skräd

dare.
"Rotkirch, Evert, esittely äsihteeri, 

referend ariesekreterare.
Saarinen, R., puuseppä, snickare. 
"Saarinen, Santeri, lakitiet. kandi

daatti, juris kandidat.
Santala, Herman, työmies, arbetare. 
'"Sivén, A., insinööri, forstingeniör. 
"Sjölin, J., ylitirehtööri, öfverdi- 

rektör.
"Sourander, G, J., oikeusraatimies, 

justitierådman.
Spiring, Eine Elvira, kirjansitojatar, 

bokbinderska.
■"Strömberg, Gottfried, insinööri, 

ingeniör.
Tallgren, A., räätäli, skräddare. 
"Toppelius, Sigrid, käsityönopettaja,

slöjdlärarinna.
"Tscliepurnoff, A., kenraaliluutnantti, 

generallöjtnant.
"Vesque, Vivi. rouva, fru. 
"Wegelius, K. A., maisteri, ma

gister.
Weilin, Sigrid, neiti, fröken. 
Werner, A., suutari, skomakare. 
"Wetterhoff, Rosina, neiti, fröken. 
Wilander, N., puuseppä, snickare. 
"Zetterlöf, Erik, isännöitsiä, före

ståndare.

1893.

Ahlqvist, Alina, neiti, fröken. j "Ahnger, A., aptekari, apothekare.
Ahlqvist, Georgina, kauppa-apulainen, Arvonen, H., peltiseppä, plåtslagare.

handelsbiträde.
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Backberg, Anna, teht. työläinen, 
fabr. arbeterska.

Berghem, Alex., leipuri, bagare. 
Blom, Otto, seppä, smed.
Brondin, K. M., leipurimestari, ba-

garemästare.
Brondin, Robert, leipurimestari, ba- 

garemästare.
'^Collan, Clas, senatinkopisti, se

nats kopist.
Enfors, Aina, latojatar, sättarinna. 
Eriksson, T., konetyöntekiä, meka

nisk arbetare.
Gröndahl, Olga, neiti, fröken. 
Hasselgren, F., maalari, mälare. 
Heikkilä, M.
Heiskanen, V., konetyöntekiä, me

kanisk arbetare.
Herala, Linda, kauppapalvelia, han- 

delsbiträde.
Herlin, E. J., koneniekka, meka

niker.
Holmqvist, K. E., leipuri, bagare. 
Holopainen, M., kattilaseppä, pann-

smed.
Hotinen, E. A., turkkuri, körsnär. 
*Hultin, Tekla, kirjailija, publicist. 
Husgafvel, A., konttoristi, kon

torist.
Huttunen, J. F., suutari, skoma

kare.
Jakobsson, Anna, latojatar, sätta

rinna.
..Johansson, H., kirjansitoja, bok

bindare.
Karlsson, Mimmi, ompeliatar, söm

merska.
Kaukonen, O. K . leipurimestari, 

bagaremästare.
Kokkonen, Ida, ompeliatar, söm

merska.
Korhonen, A., puuseppä, snickare. 
Kosonen, B., räätäli, skräddare. 
Kottu, Selim.

"'Krohn. Kaarle, tohtori, doktor. 
Krohn, Leo, polyteknikko, polytek-

niker.
*Krohn, Minna, rouva, fru. 
Kuparinen, J., suutari, skomakare. 
Kuusela, K., räätäli, skräddare. 
Kuusinen, T., suutari, skomakare. 
Kylliäinen, T., maalari, mälare. 
Kämpe, J. G., leipuri, bagare. 
Laakso. A., suutari, skomakare. 
Laakso, T., leipuri, bagare.
Laine, Erkki, viilaaja, filare.
Lahti, J., puuseppä, snickare. 
Lahtinen, Mimmi, ompeliatar, söm

merska.
Lehtinen, J„ suutari, skomakare. 
Lehtinen, V., räätäli, skräddare. 
Lehtisalo. Maria, ompeliatar, söm

merska.
Lehtonen, Kaarle, räätäli, skräd

dare.
Liljeblad, E., maalari, målare. 
Lindell, Maria.
Lindqvist, K. J., seppä, smed. 
Lindholm, K., rautasorvari, jern-

svarfvare.
Lundberg, Anna, ompeliatar, söm

merska.
Lusenius, Mathilda, ompeliatar, söm

merska.
Löf, J., maalari, målare.
Marusoff, K. A., räätäli, skräddare. 
Meckelberg. Sofia, kassörska. 
Miettinen, Anna, latojatar, sätta

rinna.
Miettinen, Viktor, soittaja, musikant. 
Mustonen, A., leipuri, bagare. 
Nikander, Maria, latojatar, sätta

rinna.
Niskanen, N., räätäli, skräddare. 
Nordberg, A. W., kirjansitoja, bok^

bindare.
Nyholm, F., leipuri, bagare
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Paananen, Anna, ompeliatar, söm
merska.

Paananen, Juho, räätäli, skräddare. 
Palm, A., leipuri, bagare. 
Pohjalainen, P., viilaaja, filare. 
Rautanen, O. W„ suutari, sko

makare.
Renström, K. J., leipuri, bagare. 
Rosendahl, Elisabeth, latojatar, sät-

tarinna.
Rudnäs, Aurora, neiti, fröken. 
Rutqvist, G. O., harjantekiä, borst-

bindare.
Ruutunen, O., kirjansitoja, bok

bindare.
Räsänen, P. W., muurari, murare. 
Salmi, K. E., työmies, arbetare. 
Seitzberg, Gerda.
Seppälä, J.
Siljander, Albin, räätäli, skräddare. 
Sjögren, Sofia, ompeliatar, söm

merska.
Sjöstrand, M. F., kirjansitoja, bok

bindare.
Solin, K. A., peltiseppä, platsla

gare.

Ståhlberg, O. B.. puutarhuri, trä
gårdsmästare.

Sukula, P. W., suutari, skomakare. 
Sundström, Irene, latojatar, sätta-

rinna.
Sylvan, Ida, neiti, fröken.
Sylvan, Mimmi, neiti, fröken. 
Söderholm, Hulda, Sofia, kirjansito-

jatar, bokbinderska.
Toivonen, Hilda, silittäjätär, glans-

stry kerska.
Tötterman, H., leipuri, bagare, 
Urholin, G. W., puuseppä, snickare. 
Wainio, Emil, viilaaja, filare. 
Wilenius, Anders, räätäli, skräddare. 
Wilkki, Mimmi, työläinen, arbeterska. 
*Willgren, Karl, tohtori, juris dok

tor.
Wirtanen, Emmi, koululainen, skol

elev. <
Wirtanen, Frans, räätäli, skräddare, 
Wirtanen, K. W., suutari, skoma

kare.
Wäisänen, J.,kattilaseppä, pannsmed. 
Åkerberg, O., konetyöntekiä, meka

nisk arbetare.

Jäseniä on yhteensä 532 joista 20 vakinaisia jäseniä ja 512 vuo- 
sijäseniä. (Jäsenten luku oli vuosina 1802 508, v. 1801 750, 1800 
7 15, v. 1880 379, v. 1888 447, v. 1887 307, v. 1886 507, v. 1885 
434, v. 1884 586.)

Antalet medlemmar är 532 deraf ständiga medlemmar 20 och års- 
medleinmar 512 (medlemsantalet utgjorde år 1892 598, år 1891 750,
år 1890 715, är 1889 379, år 1888 447, år 1887 397, år 1886 507, 
år 1885 434, år 1884 586.)

Muist. Kutsutuilta jäseniltä ei tätä luetteloa painettaessa 
oltu vielä kaikilta jäsenmaksuja kannettu.

An m. Uppbörden af de inbjudna medlemmarnas afgifter var ej af- 
slutad då förteckningen trycktes.


