
KERTOMUS

Helsingin Työväenyhdistyksen
VAIKUTUKSESTA

VUONNA

1894

YHDESTOISTA VAIKUTUSVUOSI

HELSINGISSÄ,
PÄIVÄLEHDEN KIRJAPAINOSSA., 1S0H,



Sisältö:

Siv.

Johtokunta................................................................................ 1
Yhdistyksen huoneisto................................................................ 1
Kuukauskokoukset..................................................................... '■
Kymmenvuotisjuhla..................................................................... 1
Kysymys „Pakollinen vaiko vapaaehtoinen työväen tapatur

mavakuutus" ..................................................................... 1
Työttömyys................................................................................ 1
Ääniasteikko-kysymys........................................... , . . . 1
Ammattiyhdistysten uudestijärjestäminen............................... 1
Ammattitarkastajan apulainen.............................................. 1
Työväen sanomalehti.....................,.....................................2
Työväen kesälomasuhteet................................................................. 2
Helsingin kaupungin edusmiesten toimet työväenkysymyksissä

valtiopäivillä............................................................................ 2
Yhdistyksen ravintola.......................................................................2
Kirjasto............................................................................................ 2
Lukusali............................................................................................ 2
Säästökassaliike Helsingin Kansanpankissa................................. 2
Järjestysvaliokunta..................................................................... 2
Juhlatoimikunta........................................................................... 3
Opetuskomitea................................................................................. 6
Laulukunta.....................  7
Tilastokomitea................................................................................. 8
Veistoklubi.....................................................................................20
Leipuri- ja kondiittoriammattiosasto..........................................21
Konetehtaalaisten ammattiosasto............................................... 22
Kirjansitojain ammattiosasto ...........................................................25



IV

Maalarien ammattiyhdistys.....................................................
Muurariammattiosasto..................... ..........................................
Suutarien ammattiyhdistys.....................................................
Puuseppien ammattiyhdistys.....................................................
Tilintarkastuskertomus...............................................................
Yhdistyksen virkailijat...........................................................
Jäsenluettelo.



Johtokunta Oli pitänyt kaikkiaan 16 kokousta.
Yhdistyksen huoneistoa, joka on ollut sama kuin edelli

senäkin vuonna, ovat yhdistykseen liittäytyneet seurat, osas
tot ja yhdyskunnat käyttäneet, ja on huoneita annettu mui
denkin käytettäväksi työväen parasta tarkoittavia kokouksia 
varten.

Kuukauskokouksiä on pidetty 10.
Kymmenvuotisjuhlansa yhdistys vietti Maaliskuun 2G 

päivänä.
Kysymyksessä »Pakollinen vaiko vapaaehtoinen työväen 

tapaturmavakuutus?1' on yhdistys pyynnöstä saanut lausun
toja Saksan valtakunnan vakuutushallituksen presidentiltä 
Böilikeriltä sekä Tukholman, Kristianian ja Köpenhaminan 
työväenyhdistyksiltä ja Rigau ammattiyhdistykseltä. Kaikki 
kannattivat yhdistyksen mielipidettä palkollisesta vakuutuk
sesta.

Työttömyyden johdosta, jota vallitsi talven kuluessa, 
pani yhdistys toimeen useita yleisiä kokouksia saadakseen 
selville työnpuutteen todellisen laajuuden. Tuloksena oli 
aputyöt Vanhassakaupungissa.

Ääniasteikko-kysymystä on huomiolla pidetty; useita 
yleisiä kokouksia toimeenpantiin asian pohtimista varten, josta 
tuloksena jätettiin kaupungin maistraatille pyyntö yleisen 
raastuvankokouksen pitämisestä, jossa ääuiasteikon alentami
nen valtiollisissa vaaleissa otettaisiin keskustelun ja pää
töksen alaiseksi. Kokousta ei kuitenkaan pidetty vielä v. 
1894. Puuhan ansioksi lienee luettava, että nyt ensi kerran 
yksi yhdistyksen asettamista ehilokkaista valittiin kaupungin 
valtuustoon.

Ammattiyhdistysten uudesti järjestämis-kysymyksessä
hyväksyttiin intendentti L. Gripenbergin ehdotus, jossa puo
lustetaan sekä työntekijöille että työnantajille pakollisia, 
paikkakunnittain järjestettyjä ammattiyhdistyksiä.

Ammattitarkastajan apulaisen asettamisesta lausuttiin, 
että apulaiseksi olisi saatava työmies, jotta hän voisi parem
min työmiesten etujen kannalta hoitaa tointaan.
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Työväen sanomalehden aikaansaamista on valmistettu.
Työväen kesälomasuhteista hankittiin tietoja ja annettiin 

siitä lausunto työväenvaltuuskunnalle.
Helsingin kaupungin edusmiesten toimista työväenkysy

myksissä valtiopäivillä annettiin lausunto työväenvaltuuskun
nalle.

Suuremman yhteisvaikutuksen aikaansaamiseksi työn
tekijäin ja työnantajain välillä on saatu Helsingin Käsityö- 
ja Tehdasyhdistys liittymään Työväenyhdistykseen samoilla 
oikeuksilla kuin yhdistyksen jäsenillä on.

Yhdistyksen ravintolaliikettä on taas lajennettu.
Kirjastossa, joka on pidetty avoinna joka ilta, löytyy 

638 suomalaista ja 1,131 ruotsalaista kirjaa; käsikirjastossa 
on noin 50 eri teosta kummallakin kielellä. Vuoden kulu
essa lainattiin 958 suomalaista ja 490 ruotsalaista kirjaa.

Lukusalissa, joka on pidetty avoinna k:lo 8:sta a. p. 
k:lo lOleen illalla, on ollut 20 suomen- ja-8 ruotsinkielistä 
sanomalehteä ja aikakauskirjaa.

Säästökassaliike Helsingin kansanpankissa on niiden 
mukavuuksien vuoksi, joita pankki tarjoo tallettajille ja sääs
töjen ottajille, nopeasti kasvanut. Talletukset nousivat nim.;

31/l2 1889 34,776: 97
30/6 1890 44,175: 45
3V'l2 64,784: 70
30/6 1891 76,848: 16
31/l2 66,268: 71
3% 1892 74,892: 45
31/l2 *» 67,351: 35
3% 1893 79,055: —
3 hi 2 *» 154,156: 99
31 /3 1894 181,826: 05
31/3 1895 282,291: 65

Järjestysvaliokunta. Vuoden kuluessa on valiokunta 
kokoontunut 44 eri kertaa, Näissä kokouksissa on m. m. 
hyväksytty 99 henkilöä yhdistyksen jäseniksi, joista 95 mies
puolista ja 4 naispuolista.

Viime vuosikokouksesta ovat valiokuntaan kuuluneet 
seuraavat jäsenet: hrat A. N. Lahtinen, F. Ihalainen, J. Vir
tanen, J. Lahti, Alex. Tallgren, K. A. Pastell, G. H. Cajan
der, A. And, S. Mattila, A. É. Keto, A. Laaksonen ja E. 
E. Sanmarck. Näistä ovat vuoden kuluessa eronneet: hrat
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Ihalainen, Virtanen, Tallgrén, Pastell ja Lahti, ja heidän si
jaansa ovat tulleet: hrat Salin, Mäntynen, Wilén, Blom, Au- 
tleliu ja allekirjoittanut. Tässä vuosikokouksessa kuuluvat 
valiokuntaan siis: hra A. N. Lahtinen, puheenjohtaja, hra 
A. And, varapuheenjohtaja, sekä jäseninä hrat J. Andelin, 
O. Blom, J. H. Cajander, A. R. Keto, A. Laaksonen, N. 
Mäntynen, S. Mattila, K. A. Salin, J. J. Wilén ja allekir
joittanut.

Mitä muuten yleiseen järjestykseen tulee, jonka valvo
jaksi valiokunta on asetettu, on se ollut kutakuinkin hyvä 
ja ottamatta lukuun pienempiä muistutuksia, joita tarpeen 
mukaan on annettu ja jotka aina ovat vieneet toivottuun 
tulokseen, saa valiokunta kiitoksella mainita yhdistyksessä 
kävijöille heidän käytöksensä.

Valiokunnan varat tekivät vuoden lopulla 13 mkk 75 
penniä.

Järjestysvaliokunnan puolesta:
A. N. Lahtinen.

Puheenjohtaja.
Otto Seger. 

Kirjuri.

Juhlatoimikunta saa täten antaa seuraavan kertomuksen 
toiminnastaan vuoden 1894 kuluessa:

Edelliseltä vuodelta jäivät toimikuntaan jäseniksi keh
räävät henkilöt: kelloseppä J. E. Sanngren, viilaja P. Ek, 
neiti Ida Kandelin ja turkkuri T. Kytö. Eronneitten sijaan 
valitsi johtokunta toimikuntaan jäseniksi sorvaaja K. V. 
Lindvallin ja leipuri A. II. Brondinin, sekä juhlatoimikunta 
neiti Ida Sundvallin ja räätäli K. Kuuselan.

Vaikka toimikunnan virkailijain vaalit lykättiin yhä 
tuonnemmaksi ja lopullisia vaaleja jäätiin odottamaan, syystä 
että kokouksiin kutsutut eivät niihin riittävässä määrässä 
saapuneet eivätkä läsnä olevat luulleet ennättävänsä mitään 
virkaa toimittaa, eivät kuitenkaan kaikki toimikunnan jäse
net tahtoneet keskeyttää ja jättää sillensä sen työtä, joka 
etupäässä on tarkottanut varojen hankkimista laulukunnan 
ylläpitämiseksi, ja ovat he kykynsä mukaan ahkerasti työs
kennelleet kysyen neuvoa yhdistyksen kokeneimmilta jä
seniltä huvien toimeenpanemisessa. Niinpä tehtiin jo viime 
toukokuussa koko vuodeksi pääasiallinen huviokjelma, jota 
kuitenkaan kokonaisuudessaan maansurun tähden ei ole voitu 
toteuttaa. — Sääntöjen mukaisesti valittujen virkailijoiden
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puutteessa on kuka kulloinkin toimikunnan jäsenistä näiden 
tehtäviä hoitanut. Luotettavana apuna on toimikunnalla 
usein ollut järjesty s valiokunta, ja kiitollisuudella tulee mai
nita, että juhlatoimikunnan viimevuotinen rahastonhoitaja, 
neiti Minna Hellman, on hyväntahtoisesti tänäkin vuonna 
hoitanut juhlatoimikunnan kirjanpitoa.

Lokakuulla erosi herra Sanngren toimikunnasta ja hä
nen sijaansa valittiin puuseppä F. Ihalainen.

Juhlatoimikunta on toimeenpannut 1 lastenjuhlan, 5 
iltamaa, 1 kansanhuvit, 1 huvimatkan Turkuun ja 5 kon
serttia, nim. 2 Helsingissä, 1 Porvoossa, 1 Hankoniemessä 
ja 1 Turussa.

Mistään yhdistyksen suuremmista huveista ei ole puut
tunut esitelmiä (niitä ovat pitäneet dosentti K. Melander, 
maisterit Uoti ja Stenroos sekä herra A. Vuori) ja hyvää 
soitannollista ohjelmaa sekä muita esityksiä. Laulukunta 
on kaikissa konserteissaan voittanut suosiota ja on niin hy
vin koti- kuin muissakin kaupungeissa saanut erittäin hyviä 
arvosteluja, joka kaikki on luettava sekä laulukunnun jä
senten että sen johtajan herra O. Merikannon ansioksi.

Juhlatoimikunnan toimeenpanemien huvien tuloksista 
on neiti M. Hellman suosiollisesti antanut seuraavan taulun:

THi juhlatoimikunnan toiminnasta 1 p'.stä Tammik. 1894 
31 p:ään Jouluk. 1894.

Tuloja. Menoja. Voitto. Tappio.

7'* ^ZZ/7

B/i Lastenjuhla .... 591 85 298 61 293 24
23/a Iltama............................. 2 12 203 36 8 6» — —
la/3 Kansankonsertti . . 115 50 155 10 — — 39 60
w Konsertti Porvoossa 127 152 66 _ 25 66
29/j Illanvietto .... 3 25 27 26 _ _ 24 01

7/7, a/7 Konsertti Hanko-
niemessä ja Turussa 856 50 1,165 31 — — 308 81

-/a Kansanhuvit . . 261 10 144 86 116 24 — —
7/io Iltama............................. 267 50 235 66 31 84 — —

1J to Kansankonsertti ja
iltama............................. 346 — 207 57 138 43 — —

26/i2 Iltama............................. 190 50 182 71 7 79 — —
Perheiltamassa kannatus 36 60 5 — 31 60 — —

.#ZZ^? 3,007 80 2,778 10 627 78 398 08
Säästö „ 229 70 229 70

Sfy 3,007 80 627 78
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Stop

Tuloja: Menoja:
Kassassa säästöä v:lta Laulukunta .... 591 20

1893................................ 110 3+ Pianokust.annuksia 2+ —
Säästö huveista. . 229 70 Kaikenlaisia menoja . 63 17
Tuloja pianosta . . .
Kannatus laulukun-

93 50

nalle............................. 50 —
Tappio vuodelle 1895 19+ 83

Srhjf | 678 37 678 37

Juhlatoimikunnan tila vuoden lopussa:
Vastaava:

Kalusto .... 475
Vaillinki .... 339: 20

814: 20
Vastattava:

Laina Työväenyhdist. rakennusrahastosta . . 619: 37
Tappio vuodelle 1895   194: 83

Mnfi 814: 20
Helsingissä joulukuun 31 p:nä v. 1894.

Minna Hellman.

Yllä olevasta taulusta voi helposti saada käsityksen, 
missä määrin työväki mitäkin yritystä on kannattanut. Ikä
vällä täytyy mainita, että konsertit eivät ole kannatettujen 
joukossa. Kun juhlatoimikunnan kannatus ja siitä johtuvat 
taloudelliset asiat ovat jo vuosikausia olleet horjuvalla kali
nalla, ei juhlatoimikunnan jäsenten yhteisharrastus ole voi
nut olla tarpeeksi innokas. Koska juhlatoimikunnalla ei 
edespäinkään ole parempaa kannatusta toivottavissa, niin 
sietää toimikunnan vastainen toimeentulo niiden velvollisuuk
sien täyttämisessä, mitä siltä on totuttu odottamaan, Työ
väenyhdistyksen tarkempaa miettimistä.

Helsingissä 17 p:nä Helmikuuta v. 1895.

Ida Kandelin. Ida Sundvall. K. Kuusela. 
Fredrik Ihalainen. K. L. Lindvall. T. Kytii.
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Opetuskomitean kertomus vuodelta 1894. Samaan suun
taan kuin ennenkin on Työväenyhdistyksen opetuskomitea 
toiminut v. 1894 panemalla toimeen kansantajuisia luentoja 
eri aineista sekä alkeisoppijaksoja. Kansanopisto-kursseja 
on opetuskomitea voinut edistää ainoastaan pienellä erällä 
eli 60 markalla; muillakin aloilla on opetusta täytynyt su
pistaa, syystä että 1893 vuoden anniskeluvaroista ei riittä
nyt enempää kuin 3,000 Smkk. Saadakseen kuitenkin niin 
paljo opetusta kuin mahdollista on opetuskomitean ollut 
pakko' hankkia osaksi uusia opettajia, jotka asianharrastuk
sesta ryhtyivät antamaan opetusta halvemmasta tuntimak- 
sosta kuin mitä yhdistyksellä on ennen ollut tapana maksaa.

Näiden toimenpiteiden kautta on saatu aikaan seuraava 
määrä opetusta:

Esitelmiä on pitänyt tohtori W. Tavaststjerna Isän
maan historiassa sekä suomeksi että ruotsiksi, ja käsitti kum
pikin esitelmäsarja 5 luentoa, sekä maisteri V. Soini Yhteis
kunta-oloista suomeksi (6 luentoa). Yliopiston rehtorin suos
tumuksella saatiin pitää luennot yliopiston kemiallisessa oppi- 
salissa.

Alkeiskursseja on pidetty 18 viikkoa, lika tuutia vii
kossa suomeksi ja 10V2 tuntia ruotsiksi. Alkeiskursseissa on 
ollut oppiaineina: kauno- ja oikokirjotus, kieliopin opetus, 
aineenkirjotus. laskento ja kirjanpito. Kaunokirjotuksessa 
011 käytetty Heikkisen ja Bälirin sekä opettajan, herra Sol- 
danin omia kaavoja. Uikokirjotuksessa, jota on annettu sekä 
suomeksi että ruotsiksi, on käytetty seuraavia opetustapoja: 
enemmän kehittyneet ovat kirjottaneet aineita (näitä on kui
tenkin ollut vaan suomalaisella osastolla), toiset ovat kir
jottaneet sanelun mukaan ja vähemmän kehittyneet kirjasta. 
Suomalaisissa kursseissa on annettu opetusta kieliopissa, si
käli kun on luultu oppilaiden voivan sitä hyväksensä käyt
tää. ja on opetuksessa pidetty etupäässä silmällä kerakkeiden 
pehmenemissäännöt, välimerkkein käyttäminen ja lausera- 
kennus-oppia. Laskennossa suomenkielellä oppilaat olivat 
jaettuna kolmeen osastoon : ensimmäiseen osastoon kuuluivat 
ne," jotka alkoivat kurssin kevätlukukauden alussa; niiden 
kanssa käytiin läpi neljä laskutapaa kokonaisissa luvuissa; 
toisella osastolla on käyty syyslukukaudella läpi sama oppi
määrä ja kevätlukukaudella tavalliset murtoluvut ja kym- 
menmurrot; kolmannella osastolla syyslukukaudella neljä las
kutapaa tavallisilla murtoluvuilla ja kymmenmurroilla sekä 
kevätlukukaudella metriset mitat, laatuluvut, yksi- ja mo- 
niehtoinen päätöslasku, korkolasku, neliöjuuri ja yhtiölasku.
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Ruotsalaisella osastolla opittiin syyslukukaudella neljä las
kutapaa kokonaisissa luvuissa ja kevätlukukaudella samat 
murto- ja kymmenmurtoluvuissa sekä metrijärjestelmä. Kir
janpidossa on seurattu Smedmanin järjestelmää kaksinker
taisessa kirjanpidossa rihkamakauppaa varten. Kurssi ei ole 
vielä päättynyt.

Oppilaita on ollut syyslukukaudella 70 suomalaisella 
ja 7 ruotsalaisella osastolla; kevätlukukaudella on ollut jok
seenkin sama määrä.

Lautakunta antaa toiminnastaan v. 1894 seuraavan ker
tomuksen :

Vuosikokous pidettiin 28 p. huhtik. ja siinä valittiin 
puheenjohtajaksi seppä Hjalmar Hammar ja. toimikunnan 
jäseniksi neidit Lydia Mutikainen ja Ida Ollund, räätäli H. 
Paavilainen ja turkkuri Manne Hotinen sekä varajäseniksi 
neiti Ida Sundvall ja suutari E. G-. Wirtanen. Viskaaleiksi 
valittiin neiti Hanna Rickberg sopraanolle, neiti Eine Spi- 
nng altolle, hra N. Tuominen tenorille ja J. Honkanen 
bassolle. Sittemmin erosi Honkanen poismuuton takia ja 
hänen sijaansa valitsivat bassot herra K. Solin’in.

Laulukunnan johtajana on edelleen koko vuoden ajan 
ollut urkuri ja pianotaiteilija herra Oskar Merikanto. Lau
takuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet:

Sopraanot: Ida Öflund, Ida Sundvall, Lydia Mutikai
nen, Hanna Rickberg,. Ida Henriksson, Hulda Söderholm, 
Anna Jakobsson, Betty Rosendahl, Olga Gröndahl, Georgina 
Ahlqvist, Maria Hellman, Ida Silvan, Mimmi Silvan, Anna 
Sundberg, Sigrid Wessman, Sandra. Gustafsson, Tekla Iko
nen, L. Merikanto ja Hilda Lilleberg.

Altot: Maria Höilund, Eine Spiring, Hanna Spiring, 
Mimmi Kilkki, Anna Backberg, Alma Turunen ja Olga 
Hallen.

Tenorit: H. Paavilainen, E. Liljeblad, E. Laine, N. 
Tuominen, E. Levander, A. Peuranen ja L. Mömmö.

Bassot: A. W. Wahlman, E. G. Wirtanen, M. A. Ho
tinen, K. Lehtonen, K. Solin, J. Paananen, L. Niskanen, J. 
Lindqvist, F. Salonius ja P. Ek.

Lautakunta on ollut apuna juhlatoimikunnalle useam
missa juhla-tilaisuuksissa mikäli vain on ollut mahdollista. 
Konsertteja on annettu vuoden kuluessa viisi. nim. Helsin
gissä kaksi ja Porvoossa, Hangossa ja. Turussa yksi kussa-
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kili, joista tarkempia tietoja on nähtävänä juhlatoimikunnan 
kertomuksessa. Kitäpaitse on Laulukunta ollut täkäläisiä 
taiteilijoita alittamassa kolmessa eri konsertissa, josta taas 
on saatu vastineeksi heidän myötävaikutustaan. Kävelyret
kiä on tehty kaikkiaan vaan kaksi, toinen Seurasaareen, toi
nen Fredrikshergiin.

Laulukunta on kaikkialla, missä se on esiintynyt, saa
vuttanut mainetta sekä suosiota ja on edelleen hyvässä kun
nossa, joka tietysti on sen etevän johtajan herra O. Meri
kannon ansio.

Laulukunnan toimikunta lausuu sulimmat kiitokset kai
kille, jotka ovat Laulukunnalle olleet avulliset, etenkin joh
tajalle herra Merikannolle sekä innokkaille Laulukunnan jä
senille.

Laulukunnan toimikunnan puolesta:
Hjalmar Hammar.

M. A. Hätinen.

Tilastokomitea. Jäseninä, tässä ovat olleet tohtori Aug. 
Hjelt puheenjohtajana, joka kuitenkin on ollut estettynä otta
masta osaa komitean toimintaan, työmestari Fr. Nnmberg, 
rakennusmestari G. AV. AVillandt ja kelloseppä J. F. AVide- 
mark sekä sihteerinä maisteri Osk. Groundstroem.

Paikkakunnalla ilmestyviin sanomalehtiin Uusi Suome
tar, Päivälehti ja Hufvudstadsbladet oli viime kuluneen Hel
mikuun 16 ja 23 p:ltä pantu samanlainen tavanmukainen 
kehotus kaupuugin työntekijöille, kuin edellisinäkin vuosina, 
saapumaan ammatittain Työväenyhdistyksen huoneistoon kah
tena sunnuntaina perättäin antamaan komitealle tietoja am- 
mattisuhteistaan sekä samalla lausumaan niitä toivomuksia, 
jotka tarkott.aisivat heidän työéolojensa parantamista.

Komitean kokouksissa ainoastaan harvat ammatit olivat 
edustettuina, mutta ne sen sijaan lukuisasti. Syyksi tähän 
ei ole katsottava työntekijäin välinpitämättömyys tai huoli
mattomuus tällaisten tietojen antamisen suhteen, vaan on se 
riippunut päinvastaisesta asianhaarasta. Kun näet on tultu 
huomaamaan, että tilastokomitean kokoustensa kautta ei ole 
mahdollinen tyydyttävästi ja kylläksi laajaperäisesti saada 
kysymyksenalaisia oloja tilastollisesti selvitetyiksi, on ammatti
yhdistysten keskuskomitea vuoden kuluessa ottanut tehtäväk
seen yhteisen suunnitelman mukaan laaditun tiedustelun
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toimittamisen niin laajoissa työväenpiireissä kuin suinkin 
mahdollista. Tämän tiedustelun jahdosta moni työmies var
maan katsoi tarpeettomaksi saapua tilasto-komitean kokouk
siin, kun hän vähäistä ennemmin oh antanut tai piakkoin 
tulisi antamaan tietoja taloudellisesta tilastaan y. m. keskus
komitean lähettämiin kysymyskaavoihin.

Tiedustelu, jota talven 1894—95 kuluessa toimitettiin 
ja jonka kautta keskuskomitea useista ammateista sai tar- 
kotusta varten tehdyt kysymyskaavat asianomaisesti täytet
tyinä takaisin lähetetyiksi, käsittää monta työväentilastolle 
erittäin tärkeätä kysymystä, niinkuin ikä-, palkka-, työpäivä- 
ja asuntosuliteita, työmiesten tietopuolista oppia koskevia 
seikkoja, työväen vakuutusoloja y. m. Tiedustelu, jonka 
lopullisesta valmistumisesta epäilemättä paljon hyvää ja asiata 
valaisevaa on odotettavissa, näyttää yleiseen olevan suunni
teltuna samojen perusteiden mukaan kuin se kysely, jonka 
Työväenyhdistyksen tilastokomitea pani toimeen keväällä 
1891 ja jonka tuloksista lyhyt esitys on julkaistuna „Kan- 
sataloudellisen yhdistyksen" Esitelmien toisen sarjan toisessa 
vihkossa.

Ilahuttavaa valistusharrastusta kaupunkimme työmie- 
hissä osottaa se seikka että he itse käyvät käsiksi tutkimaan 
taloudellista asemaansa, joka tutkimus, vaikka se kyllä vaa
tii aineellisia uhrauksia, varmaankin on omiaan laajentamaan 
näköpiiriä oman persoonallisen kokemuksen rajain yli. Kahta 
ilahuttuvampi on, että tietoja niistä ammateista, joihin ky- 
symyskaavoja levitettiin, on karttunut niin paljolta, että no 
luovat tarpeeksi valoa tiedusteltaviin oloihin; niin runsasta, 
tämän paikkakunnan työväenoloja käsittävää tilastollista ai
nesta ei ole ennen saatu. Kuinka lukuisasti ne 8 ammattia, 
jotka tähän kertomukseen otetut taulut käsittävät, ovat edus
tettuna, näkyy seuraavasta: kirjaltajia on 178, kirjansitojia 
101, leipureita ja kondiittoreja 46, muurareita vaan 18, puu
seppiä ja sorvareja 119, räätälejä 205, suutareja 150, sekä 
vaski-,läkki- peltiseppiä 44, elikkä yhteensä 861 henkeä. Nä- 
mät ovat melkein kaikki työntekijöitä, s. o. toisen palveluk
sessa olevia. Työnantajien ja heidän työssään olevien mää
rää osottavat seuraavat luvut:
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Kirjaltajat:
Työnantajia. Työntekijöitä.

1. jolla oli 38
1,
1,
1,
1,
2,
1,
1,

27
23
21
19
17
14 ja 
21)-

Kirjansitojat: 1, jolla oli 50 
1, ,, „ 21
2,
2,
1,
2,

10
3
2 ja 
1.

Leipurit ja kon- 
diittorit: 3, jolla oli 

4 n » 
L „ v 
4 »> »

4
3
2 ja 
1.'

Puusepät ja sor
varit : I, jolla oli 31

L ' „ „ 15
J, „ „ 9
1, „ „ 8
1 ? „ » t
1, „ » 6
I, „ „ 5
4 4
1, »j „ 4
5, „
3, „

2 ja. 
I2)-

]) Nämät 2 edustavat „Nya Pressenin" kirjapainoa: „Hufvud- 
stadsbladin" Uuden kirjapainon työväestä ei yksikään ole antanut 
itsestään tietoja.

2) Sitäpaitse oli oma liike 6:11a, jotka taloudellisen asemansa 
suhteen tuskin nimeksikään erosivat työntekijöistä.



11

Työnantajia. Työntekijöitä.
Räätälit: *) 1, jolla oli 21

1, M »5 18
1, 15
1, J» 11
2, n 9
1, n 7
2, n V! 6
3, n 5
8, n 4
6, 3
7, 2 ja

18, 1.

Vaski-, läkki- ja
peltisepät : 1, jolla oli 19

2, „ „ 6
2, „ „ 5
1, „„ 2 ja
1 J M „ 1 •

Seuraavassa esitetään taulujen muodossa kysymyskaa- 
voista saadut tulokset, mikäli allekirjoittanut sihteeri kaa
voista tähän asti on ehtinyt tehdä yhteenvetoja, ja, taulujen 
välisissä teksteissä kosketellaan niitä kokemuksia ja toiveita, 
jotka tilastokomitealle suullisesti tuotiin esille.—Kokouksis
sa olivat edustettuina kirjaltajien, kirjansitojain, kivenhakkaa- 
jaiu, kirvesmiesten, konetehtaalaisten, muurarien, torvenlas- 
kijain sekä vaski-, levy- ja läkkiseppien ammatit.

Työpaikkaa tai työnantajaa 6 henkilöä ei ole ilmottanut,
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Työpalkat olivat, komitealle annettujen suullisten tie
tojen mukaan, v. 1894 yleensä samat kuin edellisenä vuonna, 
taikka olivat ne muutamissa ammateissa kohonneetkin, joka 
puolestaan osottaa valosampain taloudellisten aikain koitta
mista. — Kivenhakkaajat pitivät välttämättömänä, että tarkka 
erotus tehtäisiin uiko- ja sisä-hakkauksen välillä ja että palk
kojen sen mukaan tulisi olla varmasti määrätyt, jott ei mi
tään epäselvyyttä voisi syntyä — seikka, jota ainakin pa
rissa tehtaassa sanottiin noudatettavankin. Ulkohakkaajat 
toivoivat korotettavaksi palkkaansa, joka oli noin 2 markkaa. 
Valitettiin maalaistyömiesten synnyttämää kilpailua, joka pi
tää palkat alhaisina. Työnteettäjäin tulisi etupäässä käyttää 
töissään kaupungin kirjoissa olevia työmiehiä, nämät kun 
saavat kunnalle suorittaa veroja, joiden maksamisesta edelli
set, epävakaisen ja tilapäisen asumuksensa johdosta, tavalli
sesti ovat vapaat. Lisäksi väitettiin, että urakkamiehet kes- 
kenäisestä sopimuksesta koettavat pitää palkkoja pieninä. 
Työmiehen ennestään vaikeita Elämänehtoja koventaa se tapa, 
jota joskus noudatetaan, kun näet työnantaja ei suorita palk
kaa rahassa, vaan ruokatavaroissa, jotka eivät suinkaau ole 
parasta laatua ja joiden hinnat hän itse määrää. Ja kun 
taas rahassa maksetaan, saa työmies viikkokausia odottaa 
palkansuoritusta. Vastakohtana tälle mainittiin sitä ilahutta- 
vaa yhteis-yritystä, johon useat kaupungin työmiehet olivat 
ruvenneet itse ottaessaan urakalle talven kuluessa suoritetta
vat kivenlouhimis- ja -poraustyöt Katajanokalla, yritys, joka 
oli ensimmäinen laatujaan tällä paikkakunnalla. Työmiehelle 
tällaisesta yhteistyöstä syntyvä hyöty oli osottautunut mo
nenlaiseksi, ennen kaikkea siinä että palkat pysyivät tar
peeksi suurina, keskimäärin 3 markkaa päivältä, joka on 
tuntuvasti melkoisempi ulkoliakkauksesta tulevaa tavallista 
palkkaa 2 markkaa. — Muurarit valittivat sitä, että palkka 
mouesti maksetaan vasta kahden viikon kuluttua; toivotta
vaa olisi, että suoritus tapahtuisi joka viikon lopussa. Vali
tettavana kohtana mainittiin, että muurareissa ei ole siksi 
paljo yhteishenkeä, että voisivat joukossa ottaa urakkatyötä 
omiin käsiinsä suorastaan talonomistajilta, vaan mieluummin 
antautuvat yksityisen urakkamiehen valtaan. — Saman vali
tuksen toivat esiin myöskin kirvesmiehet, jotka toivoivat ko
rotusta palkoissaan, joiden vähyyteen suureksi osaksi on 
syynä kova kilpailu maalaistyömiesten puolelta.
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Työaika on ollut sama kuin edellisenä vuonna. Työstä 
ei ole yleensä ollut puutetta; jos ken on sitä saanut kokea, 
niin syy usein lienee ollut siinä että on ollut tunnettu huo
limattomaksi ja nahjukseksi, josta mainittiin esimerkkejä 
läkki- ja levyseppäin ammatista. Työaikaa joskus pitenne- 
tään mielivaltaisesti ja silloin useimmiten oppilasten vapaa- 
ajan kustannuksella. Esm. kirjansitojain ammatissa tapah
tuu että oppilasten ennen työajan aljettua pitää katsoa, että 
huoneet ovat siivottuna ja tarvittavat työaseet kunnossa, jota 
liikatyötä heidän taas tulee tehdä illalla varsinaisen työajan 
loputtua. Konetehtaalaiset lausuivat toivottavana, että oppi
laat päästettäisiin viimeistään kl. 6 illalla työstä, jota heille 
usein pitennetään kl. t a7:ään ja myöhempäänkin. Koneteh
taalaiset; myös pitivät yleistä lu-tuni;isen työpäivän aikaan
saamista ammatissaan suotavana 11-tuntisen sijaan, joka nyt 
on tavallista.

Terveyssuhteet. Tehtaiden terveys-oloihin konetehtaa
laiset yleensä olivat tyytyväiset; kuitenkin lausuttiin suota
vaksi, että ammattitarkastaja, erittäinkin kesäiseen aikaan, 
kävisi useammin laitoksia tarkastamassa, josta ehdottomasti 
lähtisi terveydellisessä suhteessa paljon hyvää työmiehille. 
Yhdessä konetehtaassa sanottiin hyyskän olevan liian lähellä 
verstasta, mikä seikka vaikeutti työntekoa. Toiselta puolen 
taas voisivat nykyajan mukavuudet siinä suhteessa tulla 
tehtaissakin enemmän käytäntöön. — Huomautettiin, että 
niissä tehtaissa, joissa öljylamppuja käytetään, lampuista läh
tevä häkä pilaa ja raskauttaa ilman. Parissa tehtaassa sa
nottiin valimojen olevan kylmät. Yleensä oltiin kuitenkin 
sitä mieltä, että lukuunottamatta edellä mainittuja epäkohtia, 
useimmat konetehtaat terveydellisten olojensa puolesta ovat 
mallikelpoiset ja että ammattitarkastaja siinä, missä hän on 
käynyt, on vaikuttanut paljon hyvää. Suotavaa vaan olisi 
että, jos mahdollista, tarkastus tapahtuisi ainakin kerran 
kuukaudessa jokaisessa työpaikassa. — Läkki- ja levysepät 
valittivat tilan ahtautta monessa työpaikassa, mutta toiselta 
puolen selitettiin syyn olevan siinä, että talonomistaja usein 
ei suostu liikkeenharjottajan ehdotuksiin huoneiden laajenta
miseksi, ja liikkeenharj ottaja taas väljemmän tilan saavutta
miseksi ja yksistään siitä syystä ei henno erottaa työstä hy
viä ja kunnollisia työmiehiä.

2
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Oppilasjärjestelmä. Yhä vielä vallitsee monta epäkoh
taa oppilasjärjestelmässä. Yleinen epäkohta on olemassa 
siinä, että isännät eivät pidä oppipoikia perheen jäseninä, 
josta yleensä löyhä ja liiaksi vapaa suhde syntyy isännän 
ja oppipojan välillä. Oppilaat eivät asu isäntiensä luona, 
vaan hajallaan, yksi siellä, toinen täällä. Oppilasjärjestelmä 
olisi perin pohjin korjattava. Pääasiallisena näkökohtana 
on pidettävä oppilasten kasvattaminen kunnollisiksi ja taita
viksi ammattityömiehiksi. Jos isännän välitön ohjaaminen 
ja huolenpito oppilaistaan kysyisikin aikaa ja uhrausta, niin 
he ajan pitkään kuitenkin, hyvän kasvatuksen vaikutuksesta, 
monin verroin korvaisivat sen entiselle opettajalleen ja koko 
ammatilleen yleensä. Ennen kaikkea siis oppilasta on pi
dettävä yksinomaan varsinaisessa ammattityössä; pikku-aska- 
reissa. tulee käyttää kätyreitä. Oppilaan, jolle isäntä kuiten
kin tavallisesti kustantaa ruuan ja vaatteet, pitäisi asua isän
tänsä perheessä, josta sekä oppilaalle ettajisännälle on enim
män hyötyä. Siinä tapauksessa/'isäntä myös paremmin voisi 
valvoa, oppilaan koulunkäyntiä, jota ei, suinkaan nytkään, 
mitä isäntään tulee, laimiinlyödä. Kuinka väärin oppipojat 
voivat käyttää heille koulunkäyntiä varten myönnettyä loma- 
aikaa, näkee siitä kun työnantaja, kuten on tapahtunut, kuu 
kausitodistusta kysellessään huomaa niiden olleen koulusta 
poissa useampia tunteja, jopa kaksikinkymmentä tuntia yh
den ainoan kuukauden ajalla! Siis sekä työpaikan että kou
lun ulkopuolella vietettyä, hukkaan mennyttä kallista aikaa!

Tilastokomitean puolesta:

Au;/. Hjelt.

Oslc. Grouil(lsti;p,ani. 
Sihteeri.
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Helsingin Työväenyhdistyksen

Veistoklubin vuosikertomus vuodelta 1894.
Sittenkuin Työväenyhdistyksessä sen perustamisesta asti 

toimivan Käsityöosaston harrastus vähitellen oli laimentunut, 
eikä sen toimikunta vuodella 1892 vielä huhtikuussa 1893 
ollut kokoonkutsunut vuosikokousta, vaikka tämä sääntöjen 
mukaan olisi ollut pidettävä tammikuun 20:n ja 25:n päivän 
välillä, ja koska sama toimikunta myöskin muutoin oli nä- 
kymätönnä, niin ett’eivät ne harvat naiset, jotka, harrastaen 
osaston pyrintöjä, vanhan tottumuksen mukaan tulivat sen 
työiltoihin, pitkään aikaan voineet saada käsiinsä mitään 
työainetta, ja koska osasto täten näytti käyvän parikatoaan 
kohden, — kokoontuivat mainitut naiset viime mainitun vuo
den toukokuussa neuvottelemaan asiantilasta sekä pyysivät 
neuvoa ja apua yhdistystä hartaasti suosivalta insinööri R. 
Hindströmlltä.

Tässä nostettiin kysymys uusien sääntöjen laadinnasta, 
siinä tarkoituksessa, että myöskin yhdistyksen miespuolisia 
jäseniä saataisiin ottamaan osaa osaston pyrintöihin, sekä 
sen vuoksi, että voimassa olevat säännöt jättivät osaston 
asiat ja sen jäsenet täydellisesti toimikunnan käsiin, joka, 
jos tahtoi itsevaltaisesti käyttää valtaansa, voi sen tehdä il
man oikaisun mahdollisuutta. Hyväksyen ehdotuksen va
littiin väliaikainen toimikunta, johon kuuluivat hra insinööri
R. Hindström, neidet Minna Hellman ja Fanny Lindstedt 
sekä rouva Ida Nordman ja joka sai toimekseen valmistaa 
sääntöehdotuksen sekä toistaiseksi hoitaa osaston juoksevia 
asioita. Tämä toimikunta keskusteli 1892 vuoden toimikun
nan \ puheenjohtajan kanssa, joka sille jätti osaston aineva
raston.

Väliaikaisen toimikunnan tekemä „ Helsingin Työväen
yhdistyksen veistoklubin11 sääntöehdotus vahvistettiin yhdis
tyksen kuukauskokouksessa marraskuun 19 p. 1893. Perus
tava kokous pidettiin 25 p. tammikuuta 1894, jolloin toimi
kunnan jäseniksi valittiin neidet Ida Kandelin ja Fanny 
Lindstedt, rouva Ida Nordman sekä kansakoulunopettaja A. 
Nordman. Toimikunta valitsi puheenjohtajaksi ja sihtee
riksi hra Nordmanin, rahastonhoitajaksi rouva Nordmanin 
ja varastonhoitajaksi neiti Lindstedtln.

Klubilla on ollut työiltoja joka torstaiiltana syksyllä 
1893 sekä vuonna 1894, paitsi lyhyempiä kesä- ja joululo
mia. Niissä on ylipäänsä käynyt vähän väkeä, varsinkin 
on puuttunut yhdistyksen miespuolisia jäseniä.
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Maaliskuun 27 p. pidettiin Työväenyhdistyksen kynv 
menvuotisen juhlan yhteydessä arpajaiset, jotka tuottivat 
Ifinf 1,711: 90 puhdasta rahaa, josta 1,500 mkkaa jätettiin 
yhdistyksen yleiseen rahastoon. Arvoista jäi kuitenkin suuri 
osa myymättä, joiden seassa melkein puolet voitoista, joiden 
myymistä varten arpajaistoimikunta päätti vastedes toimeen
panna uudet arpajaiset.

Helsingissä 31 p. tammikuuta 1895.
Veistoklubin toimikunnalta toimeksi saanut:

Ad. Nordman.

Helsingin Työväenyhdistyksen
Leipuri- ja kondiittori-ammattiosaston vuosikertomus 

v:lta 1894; 7:s toimintavuosi.
Vuosikokouksessa 17 p:nä helmikuuta valittiin toimi

kuntaan vuorossa eroavat työmies N. Leino ja työnantaja 
K. Holmqvist uudelleen, sekä E. Bergholmin sijaan työnan
taja F. B. Juslenius, jonka sijalle taas, hänen erottuaan, tuli 
työmies A. Mast.

Kuukausikokouksia on pidetty 8, toimikunnankokouk- 
sia 6. Työtoimisto, oltuaan vähän aikaa vaikuttamassa, on 
lakannut. Oppilaiden koulu, joka perustettiin v. 1893, on 
kitunut oppilasten puutetta, jonka tähden ammattiosasto on 
kääntynyt ammattitarkastajan puoleen pyynnöllä että hän 
tavalla tai toisella vaikuttaisi työnantajiin, että nämät toi
mittaisivat oppilaansa kouluun. "Viime tammikuussa pide
tyssä työhuoneiden tarkastuksessa huomattiin oppilasten lu
kumäärän olevan 110; useat työhuoneet havaittiin olevan 
pimeät, kosteat ja epäterveelliset, eivätkä ne niinmuodoin 
vastaa tarkotustaan. Tarkastuksen tulokset jätettiin terve
yslautakunnalle. — Lauluseura on perustettu osaston jäsen
ten kesken, ja on siitä hyvät toiveet odotettavissa, se kun 
m. m. on tuonut uusia jäseniä ja voimia osastoon.

Tilintarkastajien kertomus vuodelta 1891.
T u 1 o j a:

Säästö vuodelta 1893   368: 02
Sisäänkirjotusmaksuja..................................". . 5: —
Kuukausimaksuja........................................................... 87: 50
Iltamista voittoa..................................................... 10: —
Korkoja................................................................... 15: —

Summa 485: 52
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Menoja:
Työväenyhdistykselle, sisäänkirjotuksesta . . . .

„ kuukausimaksuja . . . .
Juhlatoimikunnalle ...........................................
Muita menoja................................................
Säästö vuodelle 1895 ...........................................

Summa

5: — 
43: 75 
50: — 
49: 86 

336: 91 
485: 52

Koska olemme huomanneet ylläseisovat tilit oikeiksi, 
niin ehdotamme toimikunnalle ja rahastonhoitajalle täydel
listä tilinpäästöä.

Kaarlo V. Runko. J. A. Helin.

Osaston jäsenet olivat 1 p. Tammik. 1895.
Otto Wirtanen. 
Nicolaj Leino. 
Kalle Runko.
Alex. Paatinen. 
Walther Palén.
J. E Juntunen. 
August Maat. 
Fredrik Nyholm. 
Axel Palmu.
K. F. Emanuelson.

Gustaf E. Lindberg. 
J. A. Helin.
J. Rosenberg.
W. F. Salonen. 
Johan Koivistoinen.
K. F. Hartell.
K. E. Holmqvist.
K. Lehtimäki.
K J Renström.

Helsingin Työväenyhdistyksen

Konetehtaalaisten ammattiosaston toimikuntaan jäivät 
edelliseltä vuodelta jäsenet: viilaajat E. Gustafsson ja S. 
Hautamäki sekä sorvari K. E. Liljeroos.

Vuosikokouksessa Helmikuulla valittiin vuorossaan 
eroavien sijaan: mekaanikko V. Sohiman (uudelleen) ja vii
laajat P. Ek (uudelleen) ja K. Lindroth.

Vuoden kuluessa erosi toimikunnasta S. Hautamäki, 
jonka sijaan valittiin kuukausikokouksessa 4 p. marrask. 
valaja G. A. Backman.

Työväenyhdistyksen edustajana on ollut viivottaja A. 
Järvenpää.
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Perustavassa toimikunnan kokouksessa valittiin puheen
johtajaksi V. Sohiman, varapuheenjohtajaksi K. Lindroth, 
kirjuriksi P. Ek ja rahastonhoitajaksi E. Lundström.

Samassa kokouksessa valittiin huvitoimikuntaan seuraa- 
vat kuusi henkilöä: K. V. Lindvall, O. Blom, E. Laine, S. 
Mattila, E. Sohiman ja V. Roos.

Ammattiosaston edustajina ammattiyhdistysten keskus
komiteassa ovat olleet S. Hautamäki ja E. Sohiman.

Ammattiosastolla on vuoden kuluessa ollut useoita kuu
kausi-ja toimikunnankokouksia, joissa kaikissa varsinainen pu
heenjohtaja on johtanut keskusteluja. Keskustelun alaisina 
olleista asioista mainittakoon:

Kysymys ammattitarkastajan apulaisesta,
Aäniasteikon alentamisesta,
Matka-apurahan perustamisesta ammattilaisia varten. 

Toimikunnan puolesta:

K. E. Liljeroos.

Konetehtaalaisten ammattiosaston rahaston tila on ollut 
seuraava:

Säästö vuodelta 1893 ............................................ 5: 91
Tuloja vuoden kuluessa....................................... 407: 37

413: 28
Menoja vuoden kuluessa....................................... 295: 50
Säästö vuodelle 1895 ..................................ä/- 117: 78

Koska toimikunta on arvostellut osaston muun omai
suuden 100 markaksi, on siis osaston koko omaisuus 
217: 78.

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

J. Lehtisalo. A. Hollo.
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Osaston virkailijat ovat olleet v. 1894. 

Puheenjohtaja:
V. Sohiman, mekaanikko, synt. 187/i57, virk. 1892—1895. 

Varapuheenjohtaja:
K. Lindroth, viilaaja, synt. IS11 258, virk. 1894—1895. 

Kirjuri:
Pietari Ek, viilaaja, synt. 181 166, virk. 1889—1895.

M uut virkailij at:
K. E. Liljeroos, sorvaaja, synt. 1829/9 60. virk. 1892—1895. 
E. Gustafsson, viilaaja, synt. 1822/e59, virk. 1893—1895.
S. Hautamäki, „ „ 1893 — 1895.
A. Järvenpää, viivottaja, Työväenyhdistyksen edustaja, synt.

182/556, virk. 1894-1895.

1894 vuoden tilintarkastajat:
J. Lehtisalo, varastonpäällikkö, synt. 1823/265, virk. 1894— 

1895.
A. A. And, viilaaja, synt. 1864, virk. 1894—1895.

Rahastonhoitaja:
E. Lundström, konepiirustaja, virk. 1894—1895.

Osaston jäsenet:
Malin, O. R.
Ek, P.
Lindroth, K. 
Hammar, K.
And, A. 
Liljeroos, K. 
Lindvall. K 
Lundström. E. 
Björni, J. G. 
Wäisänen, J. 
Salo, K.
Selin, K.
Kotto, A. 
Lehtisalo, J. 
Gustafsson, J E. 
Grönqvist, A K. 
Lindholm, K.

Ekman, J. 
Sohiman, V". 
Tillander, M. 
Heiskanen, V. 
Roos, V. 
Sohiman, E. 
Helenius, D. 
Lindfors, K. M. 
Mvroja. A.
Lind, J
Lundahl, V. G. 
Lådman, G. 
Mattsson, H. W. 
Rosengren. E. E 
Sundberg, E. 
Lindholm, G E. 
Tarvonen, A.
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Mattila, S
Hautamäki, S. 
Blom, O. 
Pohjalainen, P 
Arvonen, H. 
Kottu, S. 
Wainio, E. 
Lindqvist, V.

Lindholm, O. 
Heino, D.
Siukkonen, A. E.
Cnger. W. 
Niemelä, J. 
Strausz. V.

Laine, E. 
Solin, A.

Backman, G. 
Lindbom. E. 
Eriksson. J. 
Lindqvist, W

Yhteensä 54 jäsentä.

Helsingin Työväenyhdistyksen

Kirjansitojain ammattiosaston kertomus viidenneltä vai- 
kutusvuodeltaan 1894.

Tärkeimpänä tuloksena vuoden toiminnasta mainittakoon 
Ammattiyhdistysten keskuskomitean alkuunpanema tilastollis
ten tietojen keräys ammattikunnan työntekijöistä Helsin
gissä. — Huomattavimpina keskusteluaineina ovat olleet: 
oppinäytteet, suomalaisen kirjansitojan — työmiehen kelpaa- 
vaisuus työnjohtajaksi ja suomalaisen ammattisanaston aikaan
saaminen. Työväen kesäloma- ja ääniasteikon alentamis-ky- 
symys ovat saaneet osastossa innokasta kannatusta. Sanastoa 
puuhaamaan asetettu komitea ei vielä ole saanut tehtäväänsä 
valmiiksi.

Paitse tavanmukaista vuosijuhlaa on vuoden ajalla toi
meenpantu 3 iltamaa ja tavaksi tullut aina kahden Vuoden 
kuluttua uudistuva kesäretki, joka tällä kertaa tehtiin Koivu- 
saareen.

Toimikuntaan ovat kuuluneet hrat E. Aspegren pu
heenjohtajana, Grust. Paulsson varapuheenjohtajana, J. Öster
berg rahastonhoitajana ja W. Wirta kirjurina. Työväen
yhdistyksen edustajana on toimikunnassa ollut neiti Minna 
Hellman. Toimikunnan apuna huveja toimeenpannessa ovat 
olleet neidit Maria Rukkila ja Hanna Spiring ja hrat H. 
Niskala ja J. L. Kemppainen hra Gr. Paulssonin esimiehyy- 
dellä.

Vuoden kuluessa on pidetty 10 kuukausikokousta.
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Osaston jäseninä olivat vuoden lopussa seuraavat:
Aspegren, E.
Hellman. Maria Vilhelmina. 
Henrichsson, Ida Wilhelmina 
Hildén, Amanda Maria 
Johansson, H.
Järvenpää, A.
Kandelin, Ida.
Kaukonen, O.
Sjöstrand, M. T.
Spiring, Hanna Charlotta. 
Spiring, Eine Elvira.
Söderholm, Hulda Sofia. 
Wickström, F. O.

Jäsenluku on siis 25, 
lientynyt 2:11a jäsenellä.

Kemppainen, J. L 
Lilja, O. J 
Niskala, H.
Nordberg, A. W. 
Paulsson, Gust. W. 
Peuranen, A 
Eukkila, Maria Katarina. 
Saari, P.
Wijkman, Oscar.
Wirta, W.
Vuorinen, J. Fr. 
Österberg. J.

ja on se vuoden kuluessa vä-

Toimeksi saanut:
Vilho Virta.

Tilinteko kirjansitoja-ammattiosaston taloista ja 
menoista 1894.

Tul o j ai
Viiden jäsenen ilmoitusmaksut .... 2: 50

„ „ sisäänkirjot......................... 6: —
Kuukausimaksuja........................................... 150: 50
Tuloja huveista....................................... 302: 95 4G1: 95

Yhteensä 461: 95
Menoj a:

Velkaa vuodelta 1893   46: 68
Työväenyhdistyksen ilmotusmaksuja . . 2: 50

„ sisäänkirjot................. 6: -—
50 °/o kuukausimaksuista................................. 75: 25
Menoja huveihin....................................... 254: 40
Muita kustannuksia.................................. 52: 95 391; jq
Jäännös vuodelle 1895    24: 17

Yhteensä täy: 461: 95
Ylläolevat tilit olemme tarkastaneet ja huomanneet ne 

oikeiksi.

O. J. Lilja. P. Saari.
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Maalarien ammattiyhdistyksen vuosikertomus v:lta 1894.
Yhdistyksen toiminta on ollut laimeanpuolista jäsenten 

vähyyden ja välinpitämättömyyden takia. Mainitsemista an
saitsevat seuraavat yhdistyksessä käsitellyt kysymykset: työ
väen kesäloma, työväen oloja valaisevan tilaston hankkiminen, 
ammattia koskevien luentojen aikaansaaminen, ääniasteikon 
alentaminen ja äänioikeuden laajentaminen.

Kokouksia on pidetty 10 ja toimikunta on vaan kaksi 
kertaa ollut koolla. Puheenjohtajana on ollut hra E. L. 
Wasenius, varapuheenjohtajana ja rahastonhoitajana hra F. 
M. Orrela, pöytäkirjurina hra E. Isto ja varakirjurina hra 
H. Rautell; johtokunnan muina jäseninä ovat olleet: A. Gu
stafsson, F. Hasselgrén, J. Löf, G. A. Salonen, K. Bäckman, 
D. Sihvonen, ja varajäseninä Kylliäinen, Joppila, Rautell ja 
Sanmark; tilintarkastajina H. Bärgström ja J. Vainio sekä 
varajäseninä E. Liljehlad ja S. Laitinen. Yhdistyksen jä
senluku on ollut 15, johon vuoden kuluessa on yhtynyt 3 
uutta jäsentä ja eronnut 7.

Yhdistyksen taloudellinen kanta näkyy seuraavasta 
taulusta.

Yhdistyksen tili v. 1894. 
Tuloja:

Säästö viime vuodelta....................................... Smk 637: 33
Ilmotuksista ja sisäänkirjotuksista .... >» 6: —
Jäsenmaksuja ................................................. 50: 50
Korkoj a.......................................................... n 13: 50

Yhteensä Smk 707: 33

Menoja:
Jäsenmaksuja Työväenyhdistykselle .... Smk 27: 50
Kymmenvuotisjuhlaan .................................. n 58: —
Kahden vuoden vuosikertomuksen painattami-

seen.......................................................... 32: —
Ostettu ammattikirjallisuutta........................ 37: 50
Sanomalehti-ilmotuksiin.................................. >} 34: 65
Sekalaisia menoja........................................... 29: 60
Rahaa talletettuna ja juoksevalla tilillä . » 488: 08

Yhteensä Smk 707: 33

E. Isto.
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Helsingin
Suutarien ammattiyhdistyksen vuosikertomus v:lta 1894.
Puheenjohtajana on ollut johtokunnassa J. A. Ollila, 

varapuheenjohtajana J. Lehtonen, rahastonhoitajana K. W. 
Virtanen, muina jäseninä G-. Gref, N. Mäntynen. K. Kak- 
riainen, T. Kuusinen, J. Kuparinen, E. Uimonen ja A. Väi
sänen.

Varsinaisia kuukausikokouksia oli 9; johtokunta kut
suttiin kokoon 8 kertaa. Jäsenluku yhdistyksessä on ollut 
30. Osanotto yhdistykseen elämään on ollut laimea.

Helsingin Työväenyhdistyksen
Muurari-ammattiosaston kertomus vaikutuksestaan v:lta

1894.
Osaston toiminta on ollut viime vuonna virkistymään 

päin, johon epäilemättä on vaikuttanut paremman työajan 
toiveet ammatin alalla. Tärkein tehtävä, jonka osasto on 
viime vuoden kuluessa suorittanut, on „sen surkean kurjan 
tilaston" vetäminen suuren yleisön silmien eteen, jonka alla 
rakennustyöläiset ovat saaneet huokailla viimeisinä huonoina 
työaikoina. Myöskin ajoi osasto onnelliseen tulokseen mai
nitusta julkaisusta syntyneen pitkän sanomalehti-polemiikin.

Osaston toimintaa on johtanut 7-miehinen toimikunta, 
johon viime vuosikokouksessa valittiin rakennusmestari Fr. 
Salonius puheenjohtajaksi, hra A. Johansson varapuheenjoh
tajaksi, rakennusmestari P. V. Räsänen sihteeriksi, varaston
hoitaja E. Jaeckell rahastonhoitajaksi sekä jäseniksi hrat J. 
K. Silén, O. Hilden ja K- A. Pastell ja varajäseniksi hrat
T. Helenius, J. Sevon ja O. Seger.

Osastoa on edustanut ammattiosastojen keskustoimikun
nassa ja järjestysvaliokunnassa rakennusmestari O. Seger.

Tilintarkastajina ovat olleet hrat Nordström ja A. Sih
vola.

Kokouksia on pidetty: varsinaisia kerta kuukaudessa 
ja ylimääräisiä 4 sekä joukko toimikunnan kokouksia, joissa, 
etupäässä on keskusteltu ammattia koskevista asioista ja pi
detty esitelmiä.

Tilit osottavat säästöä noin 70 Smk. Jäsenluku on 
ollut 22.

Ammatti-osaston toimikunnan puolesta:
Frithiof Salonius.
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Helsingin
Puuseppien ammattiyhdistyksen vuosikertomus v:lta

1894.
Viime kuluneena vuonna oli yhdistyksellä 9 varsinaista 

ja 2 ylimääräistä kokousta, jota paitsi toimikunta kokoontui 
14 kertaa. Yleinen osanotto on ollut hyvin laimea, jonka 
tähden ammattiyhdistys ei ole saanut sanottavia aikaan. 
On keskusteltu ja vireille pantu montakin asiaa, vaan ovat 
ne jääneet itämään parempia aikoja odottaen.

Yhdistyksen toimikuntaan kuuluivat seuraavat: puheen
johtajana M. Haapanen, varapuheenjohtajana N. Vilander, 
varsinaisina jäseninä F. Ihalainen, E. Saarinen, E. Lönroth, 
E. Borg, O. Kumpunen, A. Karjalainen, H. Tolonen, N. 
Tuominen ja I. P. Marttinen.

Yhdistyksen koko jäsenluku oli vuoden lopussa 24- 
Toimeksi saanut;

E. Bortj
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Tilintarkastuskertomus.
Tarkastettuamme Työväenyhdistyksen tilejä v:lta 1894 

olemme huomanneet ne kaikin puolin yhtäpitäviksi meille 
esitettyjen laskujen kanssa, jonka vuoksi ehdotamme täy
dellistä tilivapautta johtokunnalle ja rahastonhoitajalle.

Myötäseuraava ote kirjoista osoittaa yhdistyksen ase
man viime vuodelta.

Samalla ehdottaisimme, että „Rahasto kertomuksen an
tamista varten Työväenasian käsittelystä valtiopäivillä1' kuin 
myös ,. Pallas to työväenoloja koskevan tilaston julkaisemista 
varten11 siirrettäisiin Yleiseen rahastoon, koska näitä rahoja 
ei todellisuudessa sentään ole, vaan kulkevat ne vuosi vuo
delta tyhjinä numeroina.

Juhlatoimikunnan tilejä olemme myöskin tarkastaneet 
ja havainneet ne yhtäpitäviksi laskujen kanssa. Toimikun
nan tulot ja menot ovat viime vuodella olleet seuraavat:

Tulot:
Säästöä vuodelta 1893 ...........................................  110: 34
Puhdas voitto huveista........................................... 229: 70
Tuloja Hygelistä..................................................... 93: 50
Apuraha Leipuri ammatti yhd. Lauluseuralle . . 50: —

483: 54
Tappiota v'.lle 1895 ................................................ 194: 83

Yhteensä $nfi 678: 37

Menot:
Lauluseura................................................................... 591: 20
Kulunkeja Hygelistä...................................................... 24: —
Erityisiä ulosmenoja................................................ 63: 17

Yhteensä Fmfi 678: 37

Helsingissä, 30 p. Maalisk. 1895.

D. Sihvonen. J. F. Widemark.
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Helsingin Työväenyhdistyksen tila 31 p:nä Jouluk 1894.

Vastaavaa:
Kalusto...................................  1,792: 50
Juhlatoimikumialta saatava .... 619: 53
Kirjasto........................................4,000: —
Kassa................................... 251: 04
Osakeyhtiö Helsingin Kansanpaukki . 2,000: — 8,663: 07

Mnf 8,663: 07

Vastattavaa:
Yleinen rahasto.................................. 2,784: 33
Opetusrahasto .................................. 1,592: 10
J. Th. Lagerbohm in rahasto vaatetus-

avuksi köyhille koululaisille . . 87: 74
Rahasto koululaisten suvilomaa var

ten ................................................ 179: 63
Rahasto kertomuksen antamista var

ten työväestön asian ajamisesta 
valtiopäivillä.................................. 49: 30

Rahasto työväentilaston painattami
seen ................................................ 235: 90

Rakennusrahasto ................... 3,452: 02
Alarik Biese....................................... 282: 05 8,663: 07

8,663: 07
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Debet. Yleinen

1894
Jouluk. 31. An Pois veto kalustosta 108: —

„ Kirjasto................... 264: 52
„ Korkoja................... 176: 71
„ Kustannuksia .... . 1,291: 76
„ Vuokraa................... . 1,268: 75 3,109; 74

Säästö vuodelta 1895;
„ Kalustoa................... . 1,792: 50
„ Kirjasto................... . 4,000: —
„ Poisjääpi................... . 5,792: 50
„ Velka toisille rahastoille . 3,008: 17 2,784: 33

:h„>: 5,894: 07

Opetus-

1894
Jouluk. 31. Au Ulosmenoja vuoden kulu

essa .................................. 4,046: 90
„ Säästö vuodelle 1895 . 1,592: 10 5,639: —

ttnf. 5,639: —

Rahasto koululasten

1894
Jouluk. 31. An Säästö vuodelle 1895 ........................ 179: 63

Mnfi 179: 63

Rahasto Työväenkysymysten asiapapereiden

1894
Jouluk. 31. An Säästö vuodelle 1895 . . . ____ 49: 30
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rahasto. Kredit.

1894
Tammik. 1. Per Säästö vuodelta 1893:

n Kalustoa........................ 1,900: 50
n Kirjasto........................ 4,000: —
♦J Poisjääpi........................ 5,900: 50

Velkaa toisille rahastoille 4,002: 43 1,898: 07
Jouluk. 31. »1 Sisäänkirjoitus rahoja 143: 50

JJ Kuukausirahoja .... 2,228: 75
JJ Ilmoitus maksuja . 63: 75
JJ Lukusali........................ 60: —
» Arpajaisista................... 1,500: — 3,996: —

5,894: 07

rahasto

1894
Tammik. 1. Per Säästö vuodelta 1893 1,639: —

JJ Anniskeluyhtiön voitto
varoista ........................ 3,ooo: —

n Kaupungin valtuuscaiehil- 
tä^vuodelta 1891 . , 500: —

V Insinööri E. Hindström 
tuonut takasin .... 5oo: — 5,639:

ifmf. 5,639: —

suvilomaa varten.

1894
Tammik. 1. 
Jouluk. 31.

Per Säästö vuodelta 1893 
„ Korkoja...................

171: 08
8: 55 179: 63

♦ Äu? 179: 65

selvittämistä varten valtiopäivillä.

1891
Tammik. 1. Per Säästö vuodelta 1893 . . . «VT 49: 30

3
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Debet.

1884
Jouluk. 31. An Säästö vuodelle 1895

Rahasto työväen tilasto-

....%<■ 235: 90

johmin rahasto vaatetus-J. Th. Lageri

1894
Jouluk. 31. An Säästö vuodelle 1895 .... ' 87: 74

1894
Jouluk. 31. Au Säästö vuodelle 1895

Rakennus-

. ... %nf 3,452: 02
/

1894
Jouluk. 31. An Säästö vuodelle 1895

%nf. 3,452: 02

Alrik

. . . . -fei. 282: 05

1894
Marrask. 6. An Juoksevalle tilille

Osakeyhtiö Helsingin

........................  2,700: —

tfinf 2,700: —
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tietojen keräämistä varten: Kredit.

1894
Tammik. 1. Per Säästö vuodelta 1893 .... 235.' 90

avuksi köyhille koululaisille :

1894
Tammik. 1 Per Säästö vuodelta 1893. . . 83: 57
Jouluk. 31 „ Korkoja................... .... .........4: 17____87: 74

87: 74

rahasto :

1894
Tammik. 1. Per Säästö vuodelta 1893 .........................  3,279: 38
Jouluk. 31. „ Ammattiosastoilta . . . 8: 65

„ Korkoja......................... . 163: 99 172: 64
3,452: 02

Biese.

1894
Heinäk. 31. Per Laina yhdistykselle . ■ ,n^' 282: 05

Kansanpankki:
Jouluk. 3. Per Ulosotettu............................. 700: —

„ 31. „ Säästö v. 1897 . 2,000: — 2,700: -
2,700: -

Helsingissä 31 p:nä Joulukuuta 1895.

Karl Schivenzon.
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Helsingin Työväenyhdistyksen virkailijat v. 1894.
Johtokunta:

(v. ensi kerran v. 1884)

Puheenjohtaja: .
Fridolf Numberg, työnjohtaja, * 1815 956, v. 94.

Varapuheenjohtaja:
177',' Sohiman, koneenkäyttäjä, * 187/i57, v. 94.

Muut jäsenet:
Viktor Julius von Wright, * 185/s56, puh.-joht. vv. 1884 -93. 
Vilhelmina Hellman, johtajatar, * 184 u59, v. 92—94.
Viktor Vilho Holmberg, läkkiseppä, * 1817/s62, v. 1894. 
Alexander Järvenpää, viivoittaja, w 182 s56, v. 90 — 94. 
Adolf Nordman, kansak.-opettaja, * 1822/256, v. 93, 94.
F. AI. Orrela, maaiari, * 1828/s50, v. 94.
Gustaf 'Fredrik Willandt, rakennusmest., * 18a/a47, v. 91 — 94. 
Vilho Virta, kirjansitoja, 1894.

Sihteerit:
Aleksander Järvenpää, suomal. v. 91 — 94.
Adolf Nordman, ruotsal. 92—94.

Järjestysvaliokunta:
Puheenjohtaja:

.1. N. Lahtinen, turkkuri, * 185/i265, v. 93, 94; valiok. jä
sen 91 9'2.

Varapuheenj ohtaj a:
A. And, kiilaaja, * 187/i64, v. 94, valiok. jäsen 92-94.

Muut jäsenet:
J. Andelin, turkkuri, valiok. jäsen 94.
O. Blom, seppä, valiok. jäsen 94.
G. H. Cajander,"kirjap. taituri, * 1818/s57, valiok. jäsen 92

—94.
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A. H. Keto, vanginvartia, valiok. jäsen 94.
A. Laaksonen, puuseppä, valiok. jäsen 94.
N. Mäntynen, puuseppä, valiok. jäsen 94.
Ä Mattila, konetyöntekijä, valiok. jäsen 94.
K. A. Solin, * 1818/n71, peltiseppä, valiok. jäsen 94. 
J. J. Wilén, suutari, valiok. jäsen 94.

Sihteeri 1
Otto Seyer, rak. mestari, v. 94.

Juhlatoimikunnan, laulukunnan ja ammattiosastojen 
toimikunnat näkyvät niiden kertomuksista.

Opetuskomitea.
(v. ensi kerran v. 1885)

Puheenjohtaja:
Auy. Hjelt, fil. tohtori, aktuario, 1829 662, v. 94.

Varapuheenjohtaja:
Viktor Sohiman, v. 93, 94.

Muut jäsenet:
Matti Haapanen, puuseppä, * 18M/255, 93, 94
G. Janhunen, läkkiseppä, v. 94.
K. A. Söd.erbom, kelloseppä, v. 94.

Tilastokomitea.
Puheenjohtaja:

Auy. Hjelt. fil. tohtori, v. 88—94.

Jäsenet:
Fridolf Numberg, työnjohtaja, v."91—94.
Johan Fredrik Widemark, kelloseppä, * 18B/056, v. 90 — 94. 
Gustaf Fredrik Willandt, rakennusmest., 182/a47, 90—94. 

Sihteeri:
Osk. Groundstroem, filos, maisteri, * 187r,68, v. 92, 94.
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Tilientarkastajat:
Johan Widemarfc, kelloseppä, v. 90—94.
J). Sihvonen, maalari, v. 94.

Rahastonhoitaja:
Karl Schvenzon, konttoristi, * 1828T60, v. 94.

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

Richard Hindström, insinööri/* 1822/:i49, v. 84 — 94.
(Suomat kirjall. varten, ensi kerran v. 1890) 

Alexander Järvenpää, viivoittaja, v. 90—94.

Ravintoloitsija:
Amanda Lindhery, ronva, 1825 355, otettu 93.



Helsingin Työväen-yhdistyksen jäsenet
joulukuun 31 päivänä 1894.

Helsingfors Arbetareförenings medlemmar
den 31 december 1894.

Vakinaiset jäsenet. Ständiga medlefnmar.

1884.

Borgström, L., kauppaneuvos, kom
merseråd.

Chmelevski, P,, ruukinisäntä, bruks
patron .

Hindström, R , insinööri, ingeniör. 
Hnber, R., insinööri, ingeniör. 
af Lindfors, J., kenraalimajuri, ge

neralmajor.
Lundblad, K., insinööri, ingeniör. 
Nissinen, J , tehtailija, fabrikant.

Salin, N., arkkitehti, arkitekt. 
Sehauman, 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- Nyblin, D., valokuvaaja, fotograf 
m un air ii d.

1886.

Heikel, V., lehtori, lektor.
1887.

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

Heimberger. R, tehtailija, fabri
kant.

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

Mechelin, L., Lakitieteen tohtori,

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

Vuosijäsenet. — Årsmedlemmar.

1884.

Bergman, K. V., kivenhakkaaja, 
stenhuggare.

Blomqvist, G., ravintolanpitäjä. re- 
stauratör.

Brandstake, W., kivipiirtäjä, litho- 
graf.

Enbom, A. V., peltiseppämestari, 
pl å.t slagaremästar e.

Fagerroos. Hj., kultaseppä, guld
smed.

Heikel, E., rakennusmestari, bygg
mästare.

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, verkmä

stare.
Olander, O , räätälimestari, skräd

daremästare.
Pehkonen. J., faktori, faktor. 
Pilsudski, B., kauppapalvelija, han-

delsbiträde.
Schwenzon, K, E , kirjanpitäjä, bok

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

byggmästare.
Sohlberg, G. W., läkkiseppämestari, 

bleckslagaremästare.
Stigell, H. J., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Söderbom, K. A. kelloseppä, urma

kare.
Widemark, J, F., kelloseppä, urma

kare.

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

Wirtanen, J., suutari, skomakare.

Wright, M. v., kuvanveistäjä, skulp
tör.

Wright, V. v., tehtailija, fabrikant.

1885.

Assver, E., ovenvartija, portier. 
Ekberg, E., konttoristi, kontorist. 
Holmberg, W. V., läkkiseppä, bleck

slagare.
Heinänen, N , puuseppä, snickare.

Jakobsen, Ch , kapteeni, kapten. 
Lindroos, K. O. vaskiseppä, kop

parslagare.
Palmen, E. G., professori, professor. 
Strand, W., läkkiseppä, bleckslagare.

1886.

Biese, Alarik, konttoripäällikkö, kon
torschef.

Biese. Hulda, rouva, fru.

Hahl, A. G., konttoristi, kontorist. 
Janhunen, G., vaskiseppä, koppar

slagare.

1887.

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

1888.

Ek, P. J., viilaaja, filare.
Hjelt, Aug., tohtori, doktor. 
Lahtinen, A. N., turkkuri, körsnär. 
Leino, N., leipuri, bagare.
Lilja, O. J., kirjansitoja, bokbindare.

Sohiman, V., konetyöntekijä, meka
nisk arbetare.

Tillander, M., rautasorvari, järn- 
svarfvare.

Wahlman, A. V., räätäli, skräddare

1889.

And, Aug., viilaaja, filare.
Andelin, Joh., turkkuri, körsnär. 
Hellman, Maria Wilhelmina, johta

jatar, föreståndarinna.
Liljeroos, K., rautasorvari, järn-

svarfvare.

Orrela, E. M., maalari, målare. 
Paulsson, G., kirjansitoja, bokbin

dare.
Sevon J. E., uunintekijä, kakelugns- 

makare.
Wirta, W. E., kirjansitoja, bokbin 

dare.

1890.

*Aejmelaeus, S., pöytäkirjasihteeri, 'Ahde, J, rakennusmestari, bygg- 
protokollsekreterare. mästare.
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"Almberg, A., lehtori, lektor. 
"""Bergbom, K., tohtori, doktor. 
^Bergbom. Karl, asioitsija, ombuds

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

kefru.
:!"Bolin, Wilh., professori, professor. 
Cajander, G. H , taituri, typograf. 
'"•"Castren, K., varatuomari, vicehä-

radshöfding.
■"Chydenius, Anders, insinööri, inge

niör.
"Chydenius, Emilia, neiti, fröken. 
"Chydenius. W., lakitieteen tohtori,

juris doktor.
"'Dan iel s on, J. R., professori, pro

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

fessor.
'■'Edelheim, Anna, neiti, fröken.
* Elfving, Fredr., professori, profes

sor.
"Ek, Viktor, konsuli, konsul. 
Eklund. Oskar, insinööri, ingeniör. 
"Ekroos, Viktor, maistraatin sihteeri,

magistratssekreterare.
*Eneberg, W., senaattori, senator. 
"'"Engström, Otto, professori, profes

sor
"Erkko, Eero, sanomalehdentoimit- 

taja, redaktör.
“Estlander, C. G., professori, pro

fessor.
“Fabritius. Ernst, kirjailija, publi

cist.
Fagerholm, K. F., kirjanpitäjä, bok

hållare.
*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. 
"Forsman. J., professori, professor. 
“Frenckell, A. R., maisteri, magi

ster.
"Frenckell, Th. v., luutnantti, löjt

nant.
"Godenhjelm, B. F., lehtori, lektor. 
“Granfelt, A. A., tohtori, doktor. 
Gref, G., suutari, skomakare. 
“Gripenberg, Alexandra, neiti, frö

ken.
“Grotenfelt, K.., tohtori, doktor.
■ Grotenfelt, N., ylitirehiööri, öfver-

direktör.
"Grönqvist, F. W., kunnallisneuvos, 

kommunalråd.
Gustafsson, A., maalari, målare. 
“Haartman, V. von, salaneuvos, ge-

heimeräd.
""Hallberg, M., kauppias, handlande. 
“Hallsten, Onni, maisteri, magister. 
'"'Hausen, C., insinööri, ingeniör. 
"Hedman, Ernst, liikennetireht.ööri,

trafikdirektör.
Helin, J. A., leipuri, bagare 
■"Hellsten, K. K., koristemaalari, de

korationsmålare.
'■"Helsingius, G. A., köyhäinhoidon- 

tarkastaj a, fattigvårdsinspekt ör. 
“Hermansson. R., professori, pro

fessor.
Hilden, Amanda Maria, kirjansito- 

jatar, bokbinder3ka.
Holm, 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, Emil, tohtori, doktor. 
"'Hälisten, K., professori, professor.
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■Hällström, af Ci. E., maisteri, ma
gister.

Hätinen, M. F., vaskiseppä, kop
parslagare.

Jamalainen, P., varatuomari, vice- 
häradshöfding.

'"Jansson, Fr., varatuomari, vicehä- 
radshöfding.

"Kasiin, Edvin, tirehtööri, direktör.
KaramsiD, Aurora, leskirouva, en- 

kefru.
Kerppola, K., maisteri, magister. 
"Kihlman, A , yliopettaja, öfverlä-

rare.
Koivistoinen, J., leipuri, bagare. 
'Kolster, R., insinööri, ingeniör. 
'Krogius, Lars, konsuli, konsul. 
HKullhem, S., tirehtööri, direktör. 
'Kurtén, U.,’ asessori, assessor. 
*Ladhen, N., rouva, fru.
“Lsethen, R., pankintirehtööri, bank

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

slagare.
"Lagerborg, H , ylipostitirehtööri, 

generalpostdirektör.
“Lang, J. N., professori, professor. 
Lille, W. O., insinööri, ingeniör. 

“Lilius, A , varatuomari, vioehärads-
höfding.

Liljeroos, Aina, ompelijatar, söm
merska.

“Lindeberg, K. L., kanslianeuvos, 
ammatintarkastaja, kansliråd, yr- 
kesinspektor.

'•'■'Lindelöf, L., todellinen valtioneu
vos, värkligt statsråd.

Linden, K. E , hovineuvos, hofråd.
Lindeqvist, W., lakki- ja peltiseppä, 

bleck- och plåtslagare.
"Löfgren, Elisabet, rouva, fru. 
'•'■'Löfgren, V., maisteri, magister. 
“Löfström, Th., tohtori, doktor. 
■'■'Mela, A. J., lehtori, lektor.

“Messman, J. W., maisteri, magi
ster.

■"Meurman, A., kunnallisneuvos, kom
munalråd.

“Neovius, F., kenraali, general. 
“Nissinen, Alli, neiti, fröken.
Ollila, J. A., suutari, skomakare. 
Palén, W., leipuri, bagare.
Palmberg, A., professori, professor. 

“Paimen, K. E., insinööri, ingeniör. 
*;'Palmén, J. A., professori, profes

sor.
Palmén, K. A., peltiseppämestari, 

pl åtslagaremästare.
'■'Palmgren, O., oikeuspormestari, ju- 

stitieborgmästare.
“Palmroth, F., pöytäkirjasihteeri, 

protokollsekreterare.
"Pfaler, L. v., pankkitirehtööri, bank

direktör.
'Rein, Th., kanslianeuvos, kansliråd. 
"Renlund, K. H., kauppias, hand

lande.
Ringbom, J., vaskiseppä, kopparsla

gare.
Rosenberg, J., leipuri, bagare. 
"Runeberg, J. W., professori, pro

fessor.
"Ruuth. J. W., tohtori, doktor. 
Saari, P., kirjansitoja, bokbindare. 
“Sadan, Th., professori, professor. 
“Sahlsten, C. W., hovineuvos, hof

råd.
Salonen, A., maalari, målare. 
Salonen, W. F., leipuri, bagare. 
“Sanmark, C. G , yli-intendentti. öf-

verintendent.
"'Saurén, K. W., maisteri, magister. 
“Schildt, Hj., kauppias, handlande. 
“Schybergson, E., raatimies, rådman. 
“Selin, F. W., everstiluutnantti, öf-

verstelöjtnant.
'"'Sievers, R., tohtori, doktor. 
Sihvonen, D., maalari, målare
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*Sjöberg, E. O., sanomalehdentoi- 
mittaja, redaktör.

“Slöör, K. A., hovineuvos, hofråd 
*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. 
*Sueksdorff, W., tohtori, doktor. 
'Sundell, A. F., professori, profes

sor.
'Sundvik, E., professori, professor. 
Sali, J., suutari, skomakare. 
"Thylin, Otto, kauppias, handlande. 
Tolkkila, G. A., talonomistaja, gårds-

egare,
"Tudeer, O. E , professori, profes

sor.
*Trygg, Alli, neiti, fröken.

'Tötterman, K. A. R., professori, 
professor.

■'Vasenius, Valfrid, tohtori, doktor.
Wadén. Da? Joh., hovineuvos, hof- 
råd.

"Wahlberg, O. F., hovineuvos, hof
råd.

'Wasastjerna, O , professori, pro
fessor.

"Wasenius, A. F., konsuli, konsul. 
Wasenius, E., maalari, målare.

Weber, Th., tohtori, doktor. 
"Wegelius, M., tirehtööri, direktör. 
Wickström, F. O., kirjansitoja, bok

bindare.
Wikman, S. A. O , kirjansitoja, bok

bindare.
Wirtanen, G. E., suutari, skoma

kare.
"Ayräpää, Matti, tohtori, doktor, 
"uhman, E., pormestari, borgmästare. 
Österberg, J., kirjansitoja, bokbin

dare.

1891.

Aspegren, E., kirjansitoja, bokbin
dare.

Basilier, F., pankinkamreeri, bank
kamrer.

'Bergbom, O., yli tirehtööri, öfver- 
direktör.

"Brander, A , tohtori, doktor. 
•'Oederholm, Th., senaattori, senator. 
Gustafsson, J. E , viilaaja, filare. 
Haapanen, M., puuseppä, snickare. 
Halen, Olga, neiti, fröken.
“Hamfelt, W., kauppias, handlande. 
Hartell, K. F., leipuri, bagare 
"Hougberg. S. W., seuaattori, se

nator. ■ -*■'*" 'l
Holmström, A., rakennusmestari,

byggmästare.
"Inha. I, kirjailija, literatör

Ihalainen, F., puuseppä, snickare. 
Juntunen, J. E., leipuri, bagare. 
'^Järnefelt, E., taiteilija, artist. 
Kakriainen, K., suutari, skomakare. 
Kandelin, Ida, paperinlaskija, pap-

persräknerska.
Kaukonen, O., kirjansitoja, bokbin

dare.
Kettunen, läkkiseppä, bleckslagare. 
Kumpunen, O., puuseppä, snickare. 
Lahti, A., puuseppä, snickare. 
Lehtisalo, J., piirustaja, ritare. 
Lindström, Eva, ompelijatar, söm

merska.
Lönnroth, J. E., puuseppä, snickare. 
Mast, A., leipuri, bagare.
■'■'Melan, 0. O., senaattori, senator. 
■'Molander, H,, senaattori, senator.
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Mutikainen, Lyyli, ompelijatar, söm
merska.

Mäntynen, N., suutari, skomakare. 
"Nordman, J. A., esittittelijäsihteeri,

referendariesekreterare. 
'■'Nordqvist, O., tohtori, doktor. 
*Nybom, F. K., pankintirehtööri,

bankdirektör.
Palmen, J. Ph., vapaaherra, fri

herre.
Pastell, K. A., muurari, murare. 
Rautio, K., suutari, skomakare. 
Rikberg, Johanna, nyörinpunoja,

snörmakeri arbetare.
Rukkila, Katharina Maria, kirjan-

sitojatar, bokbinderska.
Sanngren, J. F., kelloseppä, urma

kare.
Spiring, H. C., kirjansitoja, bokbin

derska.

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

Stjerlund, Mathilda, ompelijatar, 
sömmerska.

Sundvall, Ida, sairastenhoitajatar, 
sjuksköterska.

''■'Svanljung, J., tuomari, häradshöf- 
ding.

*Söderman, J. isännöitsijä, dis
ponent.

Tolonen, H , puuseppä, snickare. 
"Toppelius, G. L , hovineuvos, hof-

råd.
Tuominen, N,, puuseppä, snickare. 
"'Warén, Filip, maisteri, magister. 
*Wasenius, E., hammaslääkäri, tand

läkare.
Wilén, J. J., suutari, skomakare. 
Olund, Ida, kauppa-apulainen, han

del sbiträde.

1892.

"Ahnger, A;, laulunopettaja, säDg- 
lärarinna.

■''Alithan, A. E., maisteri, magister. 
'"'Avellan, Kaarola, neiti, fröken. 
'Bergbom, Emilia, neiti, fröken. 
"Bell, Samuel, von, koristemaalari,

dekorationsmålare.
*BerndtsoD, Axel, toimittaja, redak

tör.
"Biaudet, G., lehtori, lektor. 
'■'Björnberg, R., arkkitehti, arkitekt. 
"Boldt, Jean, hovioikeudenauskul-

tantti, hofrättsauskultant. 
■Borenius, E., pankinjohtaja, bank

direktör.
"Borenius, Henrik, tohtori, doktor. 
-Bahr, M., leskirouva, enkefru. 
■"Cajander, Paavo, lehtori, lektor. 

tSCastrén-, E., senaatinkopisti, senats-
kopist.

*Ehristierson, G. von, esittelyäsih- 
teeri, referendariesekreterare.

'"'Dittmar, V , kamarineuvos, kam
marråd.

'TEhrstedt, S., kaupuuginrahastonhoi- 
taja, stadskassör.

"Einighorst, A., kauppias, handl. 
"Ekman, C. A., apteekkari, apote

kare.
'Engström, C., konetirehtööri, ma

sk in direktör.
'Flodin, F., valtioneuvos, statsr&d. 
"Friberg, Maria, kansakoulunopetta-

jatar, folkskolelärarinna.
"Geitlin, G., ylitirehtööri, öfverdi-

rektör.
"'Gustafsson, F., professori, profes

sor.
Henriksson, Ida Wilhelmina, kirjan- 

sitojatar, bokbinderska.
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"Hjelt, Edvard, professori, professor. 
Höilund, Maria, neiti, fröken. 
Kastén, H. H , läkkiseppä, bleck-

slagare.
“Kellgren, S., rouva, fru.
Keto, Aug., vanginvartija, fångvak

tare.
-Kihlman, O., dosentti, docent. 
Kilkki, Mimmi, työläinen, arbeter-

ska.
Laaksonen, A., puuseppä, snickare. 
"Ladau, R. A., postiekspeditööri,

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

förvaltare.
:!:Laurent, Algot, kirjansitoja, bok

bindare.
"Lindroos, E., varatuomari, vicehä- 

radshöfding.
"Lindroos, J. E., kunnallisneuvos, 

kommunalråd.
Lindvall, Karl, konetyöntekijä, me

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

nisk arbetare.
Nordman, A,, kansakoulunopettaja, 

folkskolelärare

19

Ahlqvist, Georgina, kauppa-apulai- 
nen, handelsbiträde.

Arvonen, H., peltiseppä, platslagare. 
Backberg, Anna, tehtaan työläinen,

fabr. arbeterska.
Blom, Otto, seppä. smed.
Brondin, Robert, leipurimestari, ba-

garemästare.
Gröndahl, Olga, neiti, fröken. 
Hasselgren, F., maalari, malare. 
Hellman, Maria, näyttelijätär, aktris. 
Holmqvist, K. E., leipuri, bagare. 
Hotinen,E. A., turkkuri, körsnär.

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

lärare.
Paavilainen, Heikki, räätäli, skräd

dare.
“Rotkirch, Evert, esittelijäsih teeri, 

referen dariesekre terare.
"Saarinen, Santeri, lakitieteen kan

didaatti, juris kandidat.
Santala, Herman, työmies, arbetare. 
"Sivén, A., metsäinsinööri, forstin-

geniör.
"Sjölin, J., ylitirehtööri, öfverdirek- 

tör.
Spiring, Eine Elvira, kirjansitojatar, 

bokbinderska.
"Strömberg, Gottfried, insinööri, in- 

geniör,
"Toppelius, Sigrid, käsityönopettaja, 

slöjdlärarinna.
"Tschepurnoff, A , kenraaliluutnantti, 

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

ster.
Werner, a., suutari, skomakare. 
"Wetterhoff. Rosina, neiti, fröken. 
Wilander, N., puuseppä, snickare.

Jakobsson, Anna, latojatar, sätta- 
rinna.

"Johansson, H, kirjansitoja, bok
bindare.

Kaukonen, O. K., leipurimestari, ba- 
garemästare.

Korhonen, A., puuseppä, snickare. 
"Krohn, Kaarle, tohtori, doktor. 
Kuparinen, J., suutari, skomakare. 
Kuusinen, T., suutari, skomakare. 
Laakso, A., suutari, skomakare. 
Laine, Erkki, viilaaja, filare.
Lahti, J., puuseppä, snickare.
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Lehtonen, J., suutari, skomakare. 
Lehtonen, Kaarle, räätäli, skräd

dare.
Lindberg, Amanda, rouva, fru. 
Lindholm, K , rautasorvari, järn-

svarfvare.
Lundberg, Anna, ompelijatar, söm

merska
Löf, J., maalari, målare.
Nikander, Maria, latojatar, sätta-

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

bindare.
Paananen, Juho, räätäli, skräddare. 
Palm, A , leipuri, bagare.

Rautanen, O. W, suutari, skoma
kare.

Rosendahl, Elisabeth, latojatar, sät- 
tarinna.

Sjögren, Sotia, ompelijatar, sömmer
ska.

Sjöstrand, M. F., kirjansitoja, bok
bindare.

Solin, K. A., peltiseppä, plätsla- 
gare.

Sylvan, Ida, neiti, fröken.
Syl van, Mimmi, neiti fröken. 
Söderholm, Hulda Sotia, kirjausito-

jatar, bokbinderska.
Wessman, Sigrid, neiti, fröken.

1894.

Aalto, L.
Aaltonen, Viktor, maalari, målare. 
Aho, J., leipuri, bagare 
Ahvenainen, leipuri, bagare 
Backman, G., konetyön tekijä, meka

nisk arbetare.
'■'•'Boisman, T. J., pöytäkirjasihteeri, 

protokollsekreterare.
Brandt, W.
Dahl, J., leipuri, bagare.
'•'■'Donner, O., professori, professor. 
Eklund, A., puuseppä, snickare. 
Ekman, Johan, seppä, smed. 
Engström. Fanny, neiti, fröken. 
Eriksson, E , työmies, arbetare. 
Eriksson, J., konetyöntekijä, meka

nisk arbetare.
Fredriksson, J. M., puuseppä, snic

kare.
‘Frosterus, G., professori, profes

sor.
Granberg. I., konttoristi, kontorist. 
Gustafsson, J., muurari, murare. 
Gustafsson, K., puuseppä, snickare. 
Halonen, A. J.

"Hammarström, Artur, maisteri, ma
gister.

Heino, D , konetyöntekijä, mekanisk 
arbetare.

Heiskanen, V., konetyöntekijä, me
kanisk arbetare.

Henriksson, J. A
Jaeckel, E., varastonhoitaja, förrads- 

förvaltare.
Jokela, K., räätäli, skräddare. 
Kallio, A. H., maisteri, magister. 
Kajanus, Robert, kapellimestari, ka

pellmästare.
Kantala, K., leipuri, bagare. 
Karvonen, A. H , kansakoulunopet

taja, folkskolelärare.
Karvonen, K.
Kemppainen, J , kirjansitoja, bok

bindare.
Kettunen, A.
Kolehmainen, J.
Korhonen, A.
Kujanen, W., suutari, skomakare. 
Kumpu, J. K.
Levander, Emil, kirjaltaja, typogral.
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Liljeblad. E., maalari, målare. 
Lindén, H., räätäli, skräddare. 
Lindgren, Ernst.
Lindholm, E. G , konetyöntekijä, 

mekanisk arbetare.
Lindholm, E., leipuri, bagare. 
Lindholm, O., konetyöntekijä, me

kanisk arbetare.
Lindqvist, J. L., suutari, skoma

kare.
Lindqvist, J. S.
Lindqvist, W., konetyöntekijä, me

kanisk arbetare.
Lindström, Ingeborg, neiti, fröken. 
Lundström, S.
Lönroos, A., satulaseppä, sadelmakare. 
Malin, R., läkkiseppä, bleckslagare. 
Markkanen, A.
■'■'Murén, Emil, pastori, pastor. 
Mömmö, L., suutari, skomakare. 
Niemelä, J., konetyöntekijä, meka

nisk arbetare.
Nieminen, K.
Niskala, H. O., kirjansitoja, bok

bindare.
'•'Nordman, P., tohtori, doktor. 
Nordström, F. N., läkkiseppä, bleck

slagare.
Nurminen, M , läkkiseppä, blecksla

gare.
Pelander, Alex., työmestari, verk

mästare.
Peuranen, A., kirjansitoja, bokbin

dare.

Pihi, E.
Rosengren, F., konetyöntekijä, me

kanisk arbetare.
Salonen, W.
Salonius, F., rakennusmestari, bygg

mästare.
Salin, J. E., suutari, skomakare. 
Savolainen, F.
'Schultén, af M. W., vapaaherra, 

friherre.
Seppänen, A.
Sihvola, Anton, rakennusmestari, 

byggmästare.
'Sihvonen, J. J, pastori, pastor. 
Sihto, J. A., räätäli, skräddare. 
Simolin, läkkiseppä, bleckslagare. 
Stigell, J., leipuri, bagare.
Strauss, K., konetyöntekijä, meka

nisk arbetare.
Sundström, E., pii rusta ja, ritare. 
Tarvonen, A., konetyöntekijä, me

kanisk arbetare.
Turunen, A.
Unger, W., konetyöntekijä, meka

nisk arbetare.
Wiitanen, R.
Wirtanen, K. W., suutari, skoma

kare.
Wirtanen, Otto, leipuri, bagare. 
■'Wolontis, J., ravintoloitsija, restau-

ratör.
Wuorinen, J. F., kirjansitoja, bok

bindare.

Jäseniä on yhteensä 464, joista 20 alituisia jäseniä ja 444 
vuosijäseniä. (Jäsenten luku oli vuonna 1893 532).

Antalet medlemmar är 464, deraf ständiga medlemmar 20 och 
arsmedlemmar 444. (Medlemsantalet utgjorde år 1893 532).


