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Johtokunta. Vuosikokouksessa 31 p:nä Maaliskuuta valit
tiin johtokuntaan hrat V. v. Wright, A. Järvenpää, A. Nordman 
ja neiti M. Hellman uudelleen sekä uudeksi jäseneksi hra A. N. 
Lahtinen hra V. Virran sijaan. Entisestään kuuluivat johtokun
taan hrat V. Holmberg, F. Numberg, F. M. Orrela, V. Sohi
man ja G. F. Willandt. Johtokunnan kokouksessa 16 p:nä Huh
tikuuta valittiin puheenjohtajaksi uudelleen hra F. Numberg ja 
varapuheenjohtajaksi hra V. Sohiman. Johtokunta on pitänyt 17 
kokousta, joissa se on valmistellut useimmat yhdistyksen ratkai
semista asioista. Kokouksissa ovat olleet saapuvilla: Järvenpää 
17 kertaa, Numberg ja v. Wright 16, Hellman ja Orrela 14, 
Sohiman ja Willandt 10, Holmberg 9, Nordman 7, Virta 6 (6:sta) 
ja Lahtinen 6 (ll:sta).

Kuukausikokouksia on pidetty n.
Yhdistyksen huoneisto on ollut sama kuin edellisenä vuonna. 

Huoneiston vuokraamisesta kahdeksi vuodeksi eteenpäin on tehty 
sopimus, jonka mukaan vuotuinen kyyry on korotettu 3,000 
markkaan.

Työnantajat ja työntekijät. Läheisemmän yhdysvaikutuk
sen aikaansaamiseksi työnantajain ja työntekijäin välillä kääntyi 
yhdistys Käsityö- ja tehdasyhdistyksen puoleen ehdottaen, että 
tämän yhdistyksen jäsenille annettaisiin sama oikeus Työväenyh
distyksen huoneiston, kirjaston ja lukusalin käyttämiseen kuin 
viimemainitun yhdistyksen omilla jäsenillä on, jota vastaan Käsi
työ- ja tehdasyhdistys Työväenyhdistykselle vuokra-avuksi myön
täisi 1,200 markkaa. Ehdotuksen Käsityö- ja tehdasyhdistys 
vähillä muutoksilla hyväksyi ja oli sopimus, joka sittemmin on 
uudistettu, voimassa koko vuoden.

Suomen Työväen Valtuuskuntaan valittiin vuoden kulu
essa kahden ulkomailla oleskelevan jäsenen, hrain R. Hindströmin 
ja V. Virran, sijaan varajäseniksi turkkuri T. Kytö ja kansa
koulunopettaja A. H. Karvonen.

Äänioikeus valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa on 
edelleen ollut vilkkaan keskustelun alaisena. Edellisenä vuonna 
yhdistys eräässä kokouksessaan hyväksyi 10-äänisen asteikon ja
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on se tässä päätöksessään edelleenkin pysynyt. Eräässä yhdis
tyksen ulkopuolella samana vuonna pidetyssä yleisessä kokouk
sessa hyväksyi suuri joukko kaupungin työväkeä ääniasteikon 
poistamista tykkänään, asettuen „ääni mieheen“-kannalle. —■ Yh
distyksen toimeenpanosta kaupungin maistraatille v. 1894 teh
dyn, 107:11a. nimellä allekirjoitetun pyynnön johdosta pidettiin 
Toukokuun 20 — 21 p:nä yleinen raastuvankokous, jossa keskus
teltiin onko nykyinen 25-ääninen asteikko valtiollisissa vaaleissa 
pysytettävä vaiko korkeimmaksi äänimääräksi hyväksyttävä 10 
ääntä. Keskustelun jälkeen tapahtuneessa äänestyksessä 7 27 hen
keä 9,973 äänellä äänesti vanhan järjestyksen pysyttämisen puo
lesta, 4,508 henkeä 3,275 äänellä korkeimman äänimäärän 10:een 
rajoittamiseksi. Yhdistyksen toiveet äänioikeudessa nykyjään val
litsevan vääryyden vähentämisestä siten raukesivat tyhjiin.

Pyynnön tilastollisen tutkimuksen toimeenpanemisesta ääni
oikeutta koskevista seikoista porvarissäädyn vaaleissa on yhdis
tys Suomen Työväenvaltuuskunnan kautta HäneD Keisarilliselle 
Majesteetilleen tehnyt yhdessä useiden muiden maamme työväen
yhdistysten kanssa.

Kuinka vilkkaasti puheenalaista kysymystä on käsitelty 
todistaa sekin, että yhdistyksessä on puuhattu kirjasen julkaise
mista, joka sisältäisi ulkomailla vallitsevaa kunnallista äänioikeutta. 
Kirjasen tekijäksi on suostunut rupeamaan lakitieteen tohtori K. J. 
Ståhlberg, jolta vuoden kuluessa on ilmestynyt „Aänioikeusliik- 
keitä“ niminen kirja, selvittäen useimpain sivistysmaiden valtiol
lisen äänioikeuden kulkua ja nykyistä kantaa. Tätä kirjaa on pi
detty kaupaksi yhdistyksen jäsenille alennettua hintaa vastaan.

Kaupungin valtuusmiesten vaaliin Joulukuun alussa yhdistys 
tällä kertaa ei ottanut osaa.

Työmiesten taksoitus. Kaupungin takseerauslautakunnan 
herättämän kysymyksen johdosta päätettiin yleisesti kehottaa 
työmiehiä ilmoittamaan tulonsa takseerauslautakunnalle, jotta tuo 
paljon moitittu epätasaisuus verotuksessa saataisiin poistetuksi ja 
jotta työmiehet, verotettuna ollen, saisivat kunnallisen ja valtiol
lisen äänestysoikeuden. Lautakunnan ehdotusta, että verotukseen 
tarvittavien tietojen hankkiminen annettaisiin maksua vastaan 
joillekuille henkilöille toimeksi, ei hyväksytty, koska tuollaiseen 
vastenmieliseen toimeen luotettavaa ja halukasta henkilöä tuskin 
olisi saatavissakaan.

Uusia yhdistyksiä. Valpasta aikansa seuraamista ja vilk
kautta työväenoloissamme todistavat ne monet uudet yhdyskun
nat, jotka vuoden kuluessa pääkaupungin työväestössä ovat he
ränneet eloon. Niinpä Sörnäisten etukaupungin työmiehet vuoden 
alussa päättivät perustaa yhdistyksen, joka Helsingin Työväen
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yhdistyksen haaraosastona toimisi samojen periaatteiden mukaan 
kuin pääyhdistys. Esiintulleista syistä katsottiin kuitenkin pa
remmaksi perustaa itsenäinen yhdistys ja siten muodostui .Sör
näisten työväenyhdistys".

„Ulkotyöväenyhdistys“ on perustettu kaupungin ulkotyö- 
miesten kesken ja toimii se Helsingin Työväenyhdistyksestä eril
lisenä yhdyskuntana.

„KivenhakkaajaiD ammattiosasto" on, oltuaan pari vuotta 
toimettomana, taas elpynyt eloon ja ottanut entiset säännöt nou- 
dattaaksensa.

Entisen kirvesmiesten ammattiyhdistyksen sijaan on perus
tettu „ Kirvesmiesten ammatti-osasto", jolle säännöt hyväksyttiin 
10 p:nä Marraskuuta pidetyssä kokouksessa.

„TTunintekijäin ammattiosasto" on myös elpynyt eloon.
Kaupungin ompelijattarien pitämässä yleisessä kokouksessa 

päättivät he liittyä klubina Suomen Naisyhdistykseen.
Työväen sanomalehti. Edellisestä vuodesta lepäämään jää

nyt tuuma työväen sanomalehden aikaansaamisesta toteutui v. 
1895, kun „Työmies“-niminen viikkolehti Maaliskuun alusta ru
pesi ilmestymään. Lehden taloudellisen aseman takaa osakeyh
tiö, joka on yhdistyksestä aivan riippumaton.

Työajan lyhentäminen. Tätä työväelle ylen tärkeätä ky
symystä keskusteltiin eräässä yleisessä 10 p. Maaliskuuta pide
tyssä kokouksessa, jonka yhdistys oli toimeenpannut Käsityö- ja 
tehdasyhdistyksen kanssa. Kysymyksen alustaja kokouksessa, 
yhdistyksen jäsen V. Virta, loppuponnessaan esitti 10-tuntisen 
työpäivän määräämistä lainsäädännön kautta. Ponsilausetta miltei 
yksimielisesti kannatettiin; ainoastaan pari puhujaa antoi lausun
toja 10-tuntista työpäivää vastaan. Kokouksessa tapahtunutta 
keskustelua päätettiin pitää johtona vastaisia toimenpiteitä varten 
asirssa. — Kysymys 10-tuntisen työpäivän aikaansaamisesta 
niissä teollisuuslaitoksissa, joissa se ei vielä ole, saatiin yhdistyk
sen toimesta Käsityö- ja tehdasyhdistyksen kautta keskustelun 
alaiseksi myös Turussa kesällä pidetyssä teollisuusharjottajain 
kokouksessa.

Tyoantajatkin rupeavat oivaltamaan sekä heille että heidän 
työni'ehilleen lyhennetystä työajasta tulevan hyödyn. Niinpä 
tällä paikkakunnalla tehtailija K. V. Bergman on lyhentänyt työ
ajan kivenhakkuutehtaassaan 10-tuntiseksi vuoden umpeen, eikä 
työmiesten palkkaa siltä ole vähennetty. — Kivenhakkaajain 
ammatti-osaston esityksen työajan lyhentämisestä hyväksyivät 
kaikki muut työnantajat paitsi hra K. Ahlstrand. — Kaupungin 
rakennustyöntekijät ovat myös pitäneet yleisen kokouksen, jossa 
on toivomuksena lausuttu 10-tuntisen työpäivän aikaan saatta-
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minen niin pian kuin olot sallivat. Kokouksen päätöksestä an
nettiin tieto kaikille kaupungin rakennusmestareille. — Kirjansi- 
tojaiukin ammatissa työaika on lyhennetty. Edellisenä vuonna 
firma Veilin & Göös oli ainoa, jossa 10 tuntinen työpäivä oli 
otettu käytäntöön. Tänä vuonna ovat esimerkkiä noudattaneet 
yhtiö Fenix, hrat Lilja, Niska. Laurent ja Elving. Ainoastaan 
herroilla Roos ja Lindfors tehdään 1 1 tuntia työtä ja Kumpu- 
niemi & Pojan tykönä 11 V-2 t. —- Ilahuttava parannus, joka ly
hyessä ajassa on saatu aikaan ilman riitaisuuksia työnantajain 
ja työntekijäin välillä!

PyhätyÖn käyttämisestä seuraavia epäkohtia ja niiden 
poistamista pohtimaan asetettiin yhdistyksessä komitea, jonka 
mietinnön yhdistys hyväksyi. Mietinnön mukaan pyhätyö olisi 
lakkautettava, paitsi niissä teollisuuslaitoksissa, joissa työn py
säyttäminen tuottaisi vahinkoa tai yleinen tapa välttämättä vaatii 
työn jatkamista pyhinäkin. — Siihen kaikki? ammatteja edusta
vaan komiteaan, jonka kaupungin työväenyhdistykset Sörnäisten 
työväenyhdistyksen kehotuksesta ovat puheen-alaista asiata varten 
asettaneet, on yhdistys valinnut hra K. Jokelan ja neiti S. Sjö- 
grénin.

Työväen asuntorakennuskysymys. Työväen asunturaken- 
nuskysymyksen perinpohjaista käsittelemistä varten asetettu ko
mitea, johon ovat kuuluneet tehtailija V. v. Wright, puheenjoh
tajana, professori A. Palmberg ja pankintirehtööri O. Stenroth, 
on saanut valmiiksi mietintönsä, joka on painosta ilmestynyt. 
Mietintö antoi aihetta uuteen käsittelyyn yhdistyksessä, joka pää
asiassa yhtyi komitean lausumaan mielipiteeseen, että työmiehet 
keskuudessaan muodostaisivat yhdistyksiä, joiden jäsenet sitou
tuisivat suorittamaan määrättyjä viikkomaksuja yhteisen raken
nusrahaston muodostamiseksi, jotka varat olisivat pantavat pank
kilaitokseen korkoa kasvamaan kunnes niitä voidaan tarkotuk- 
seensä käyttää, ja kun sellainen yhdistys omistaa niin suuren 
pääoman, että se yhdessä niiden vieraiden varojen kanssa, joita 
yhdistys varmaan tietää saavansa käytettäväkseen, riittää tarko- 
tuksen toteuttamiseen, voi se ryhtyä jäseniänsä varten aiottujen, 
sopivien ja terveellisten asuntojen rakentamiseen

Oma talo yhdistykselle. Vuoden kuluessa heräsi taas 
tuuma oman talon rakentamisesta yhdistykselle Asiata varten 
on asetettu komitea, jossa istuvat hrat V. v. Wright, D. Sih
vonen, F. M. Orrela, H. Lindén, A. Järvenpää ja T. Tainio. 
Ennenkuin komitea ryhtyi enempiin toimiin, jätti yhdistys komi
tean kehotuksesta kaupungin valtuusmiehille pyynnön maksutto
man tonttipaikan luovuttamisesta yhdistykselle.
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Kysymys naispalvelijain vanhuuden turvaamisesta elin
koroilla un hra V. v. Wrightin kautta pantu vireille ja lykätty 
komiteaan, jonka jäseninä, ovat rouva W. Juselius, neidit A. 
Trygg, M. Hellman, Saara Pitkänen ja Mathilda Nyqvist sekä 
hrat V. v. Wright ja Aug. Hjelt.

Sellaisista tehtaiden ja työhuoneiden järjestyssään
nöistä, jotka työväelle ovat liian ankarat, on Työväen Valtuus
kunnan kehotuksesta päätetty hankkia tietoja ja on asia annettu 
herrojen K. Lindrothin, M. Haapasen ja K. A, Solinin toimeksi.

Ammattilaistilaston kerääminen, jota aljettiin edellisenä 
vuonna, on vuoden kuluessa jatkettu ja täytetyt tiedustelukaa- 
vat lähetetty ammattiyhdistysten keskuskomitealle.

Kirkonkokousten siirtämistä työväelle sopivampaan aikaan 
on yhdistys puoltanut Suomalaisen Sivistysseuran ehdotuksen 
mukaisesti.

Työnvälitystoimiston aikaansaamista, joka käsittäisi koko 
maan, on keskusteltu ja asiata pohtimaan on asetettu komitea, 
johon kuuluvat hrat K. Lindroth, M. Haapanen ja O. Vilkman.

Raittiuskysymyksessä yhdistys on yhtynyt Raittiusyhdis
tysten kaupungin valtuusmiehille jättämään anomukseen miedom- 
pain väkijuomain anniskelun rajottamiseksl.

Yhdistyksen ravintolan mahdollista muuttamista raittius- 
ravintolaksi miettimään on asetettu komitea, jonka jäseninä ovat 
hrat V. Aaltonen, D. Sihvonen, F. M. Orrela, T. Tainio, Johansson 
ja E. Aspegren.

Uusi Ohjesääntö yhdistyksen huoneistossa pidettäviä hu
veja varten on hyväksytty.

Työväenyhdistys „lmatra“ Pohjois-Amerikan Yhdysval
loissa on luvannut kysyttäissä jättää tietoja Amerikan työoloista.

Lainakirjastossa, jota on pidetty avoinna klo 7:stä 9:ään 
illalla, löytyi 1,131 ruotsal. ja 668 suomal. teosta. Kirjoja lai
nattiin: suomalaisia 1,008 ja ruotsalaisia 530. Käsikirjastossa 
on yhteensä noin 50 nidosta.

Lukusalissa on ollut 26 suomat ja 11 ruotsal. sanoma
lehteä ja aikakauskirjaa.

Säästökassaliike Helsingin Kansanpankissa on ollut:

31/12 1889
Smk

34,776: 97 30/g 1892
Smk

74,982:
30/c 1890 44,175: 45 31/l2 n 67,351:
31/l2 •» 64.784: 70 30/g 1893 79,055:
3% 1891 76,848: 16 31/l2 154,156:
31 12 66,268: 71 31/3 1894 181,826:

31/3 1895 282,291:
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Järjestysvaliokunnan kertomus vuodelta 1895 Vuosi
kokouksessa Maalisk. 29 p. oli valiokunnassa jälellä seuraavat 
jäsenet: A. And, J. Andelin, A. Laaksonen, A. Mattila, G. H. 
Cajander ja A. R. Keto.

Eronneiden sijaan tulivat valituiksi räätälit II. Paavilainen, 
J. V. Vilenius, L. Aalto, puuseppä A. Korhonen, suutari J. Vi
len (uudelleen) ja muurari J. E. Jaeckell. Hra Andin sijaan, 
joka pyysi eroa, valittiin levyseppä H. Söderbohm.

Huhtik. 5 p. valiokunnan perustavassa kokouksessa valit
tiin puheenjohtajaksi turkkuri J. Andelin, varapuheenjohtajaksi 
mekanikko A. Mattila ja kirjuriksi J. E. Jaeckell.

Vuoden kuluessa ovat valiokunnasta eronneet L. Aalto, J 
V. Vilenius, A. Mattila ja A. Korhonen. Näiden sijaan valit
tiin uunintekijä J. Sevon, puukauppias M. Koskinen, muurari J. 
F. Hänen, ja puuseppä P. Marttinen.

Valiokunta on vuoden kuluessa kokoontunut kaikkiaan 36 
kertaa joissa on hyväksytty jäseniksi yhdistykseen 249 mies- 
ja 25 naishenkilöä eli yhteensä 274 henkilöä.

Mitä järjestykseen tulee yhdistyksessä, niin ei valiokun
nalla ole siihen mitään muistuttamista, vaan on se, muutamia 
pienempiä epäkohtia lukuunottamatta, ollut yleensä hyvä. Mieli- 
hyvällä saa valiokunta siis lausua tyytyväisyytensä jäsenten 
käytöksestä.

Järjestysvaliokunnan puolesta:

Johan Andelin.
J. E. Jaeckell.

Juhlatoimikunnan kertomus toiminnastaan vuodelta 1895.
Edelliseltä vuodelta jäivät toimikuntaan jäseniksi: leipuri- 

mestari R. Brondin, mekanikko K. Lindvall, räätäli K Kuusela 
ja neiti I. Sundvall. Seuraavat uudet henkilöt valittiin toimi
kuntaan jäseniksi: herrat maalari F. Orrela, räätäli H. Paavilai
nen, puuseppä A. Eklund ja neiti M. Hildén.

Perustavassa kokouksessa valittiin toimikunnan kesken pu
heenjohtajaksi herra F. Orrela, v. puheenjohtajaksi H. Paavilai
nen, pöytäkirjuriksi A. Eklund. Rahastonhoitajaksi pyydettiin 
edelleenkin neiti M. Hellmania, johonka pyyntöön hän myös 
suostui.

Vuoden lopulla toimikunnan jäsenistä erosivat herrat F. 
Orrela ja A. Eklund, joidenka sijaan valittiin herrat E. Aspe-



grén ja Kumpuniemi. Sittemmin valitsi toimikunta uudeksi 
puheenjohtajaksi herra F. Kumpuniemen ja kirjuriksi herra E. 
Aspegrenin.

Kuluneella vuodella on toimeenpantu 1 kansankunsertti täällä 
ja konserttimatka Viipuriin, joka ei ollut täydellisesti onnistunut 
aineellisesti, vaan henkisesti oli mitä vaihtelu rikkain ja onnistu
nein matka. Sitä paitse on pidetty 1 lastenjuhla, 8 iltamaa ja 
myöskin onnistunut huvimatka Seurasaarelle, joista kaikista tulok
set selviää seuraavasta taulusta.

Frans Ku mp ui liemi. 
puheenjohtaja.

E. Aspegrén. 
kirjuri.

Yleiskatsaus Juhlatoimikunnan toimeen 1 p'.stä Tammikuuta 
31 p:ään Joulukuuta 18f)5.

Tulot. Menot. Voitto. Tappio.

.^43 7'i- 7*

2,Vi Lastenjulil a .... 470 40 182 81 287 59 _ _
2/2 Iltama......................... 64 50 134 86 — — 70 36

68 — 51 86 16 14 — —.
10/3 •» ...... 63 50 23 51 39 99 — —
7/4 Kansankonsertti . . 117 50 107 36 10 14 — _
7 4 Iltama......................... 124 — 143 36 — — 19 36

10/5 Huvimatka . . 486 50 214 15 272 35 — _
23/g Konsertti Viipurissa 953 50 1,047 54 — — 94 4
7/9 Iltama.................... 64 — 22 36 41 64 — _

6/l0 „ ...... 64 — 24 61 39 39 — —
3.11 M ......................... 127 — 175 61 — — 48 61
äfi/ia » ...... 571 50 211 18 360 32 — —

X/Ip 3,174 40 2,339 21 1,067 56 232 37
\ oitto „ 835 19 835 19

■r/h,p 3,174 40 1 1,067 56

tfnp "fi.

Tulot:
Jäännös huveista . .
Tulot soittokoneesta 
Kannatusta Laulukun-

nalle.........................

835
133

175

19
Monot:

Tappio vuodelta 1894 
Menot soittokoneesta 
Laulukunta . . . . 
Kaikenlaista . . . . 
Säästö vuodelle 1896 .

194 83
30 —

534 35
69 97

314 4
1,143 1 19 1.143 : 19
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Vuoden lopussa oli Jnhlatoimikunnalla varoja:
Kaluston arvo............................................................  400: —
Saatava Suomalaisen Puhujaseuran Kansalliskööriltä . 50: —
Säästö..........................................................................314: 4

ihnf. 764: 4
Laina Työväenyhdistyksen rakennusrahastolta .... 619: 53

Mnf 619: 53
Helsingissä 31 p. Joulukuuta 1895.

Hellman.

Laulukunnan vuosikertomus toiminnastaan v. 1895:
Vuosikokouksessa Huhtikuun 9 p. valittiin puheenjohtajaksi 

hra F. Salonius sekä toimikuntaan neidit Eine Spiring ja Anna 
Jakobsson sekä herrat K. Solin ja M. Hotinen ynnä varajäse
niksi neiti Maria Höilund ja hra E. G. Virtanen. Syksyllä erosi 
toimikunnasta neiti Anna Jakobsson ja hra M. Hotinen, joitten 
tilalle valittiin neiti Olga Gröndahl ja hra H Paavilainen.

Laulukuntaan kuului vuoden lopussa:
Sopranot: O. V. Henriksson, H. Söderholm, O. Gröndahl, 

M. Hellman, A. Lundberg, S. Vessman, F. Vallenius, S. Gu-o
stafsson, T. Ikonen, H. Åkerblom, I. Åkerblom, F. Nordbäck, 
A. Ihanainen, H. Pohjolainen, F. Paajanen, E. Vartiainen, I. A. 
Henriksson, A. Andelin, I. Kokkonen ja K. Kuitunen.

Altot: E. Spiring, A. Turunen, E Merilä, A. Sopanen, A. 
Mallenius ja H Andelin.

Tenorit: A. Tuominen, H. Paavilainen, E. Liljeblad, A. 
Peuranen, L. Mömmö, G. Nygren, V. Soininen, J. Eronen ja V. 
Virtanen.

Bassot: Fr. Salonius, R. Virtanen, K. Lehtonen, L. Niska
nen, K. Solin, J. Paananen, O. Vilkman, D. Myllynen, A. Videnius, 
U. Seppälä, N. Heinänen, A. Hämäläinen ja T. Heino.

Lauluujohtajana on ollut Syyskuuhun asti hra O. Meri
kanto, Marraskuun loppuun kansakoulunopettaja V. O. Pellinen 
kahdella koetuskuukaudella sekä Joulukuun alusta on vakinaiseksi 
johtajaksi valittu soittotaiteilija J. Leino.

Laulukunta on ollut apuna Juhlatoimikunnalle kahdessa 
konsertissa ja useissa iltamissa, jota paitsi kööri on antanut 100

rahallista kannatusta Juhlatoimikunnalle.
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Laulukunta on tehnyt yhden konserttimatkan juhannuksena 
Viipuriin, jossa konsertti annettiin raatihuoneen isossa salissa, 
joka oli ahdinkoon asti täynnä innostuneita kuulijoita, joista osa 
läksi kööriä saattamaankin erityisellä laivalla toista peninkulmaa. 
Arvostelut tästä konsertista ovat olleet täysin kiittävät, vaikka 
kööriä arvosteltaessa on otettava huomioon, että se on koottu 
henkilöistä, jotka eivät ole nauttineet alkuopetusta musiikin 
alalla.

Laulukunnan toimikunta pyytää lausua kiitokset eronneelle 
johtajalle hra O Merikannolle ja kaikille, jotka ovat olleet laulu- 
kunnalle avullisia sekä laulukunnan innokkaille jäsenille.

Fr. Salonius. K. Solin.

Tilastokomitea. Jäseninä tässä ovat olleet tohtori Aug. 
Hjelt puheenjohtajana, joka kuitenkin on ollut estettynä otta
masta osaa komitean toimintaan, työmestari Fr. Numberg, raken
nusmestari G. F. Villandt, kelloseppä J. F. Videmark ja allekir
joittanut Groundstroem.

Paikkakunnalla ilmestyviin sanomalehtiin Uusi Suometar, 
Päivälehti ja Hufvudstadsbladet oli viime kuluneella Helmikuulla 
pantu samanlainen tavanmukainen kehotus kaupungin työnteki
jöille ja työnantajille kuin edellisinäkin vuosina saapumaan am- 
matittain Työväenyhdistyksen huoneistoon kahtena sunnuntaina 
perättäin antamaan komitealle tietoja ammattisuhteistään sekä 
samalla lausumaan niitä toivomuksia, jotka tarkottavat heidän 
työolojensa parantamista.

Seuraavat ammatit olivat kokouksissa edustettuina: kirjan
sitojat ja viivottajat, nahkurit ja satulasepät, kirjanpainajat, 
maalarit, kirvesmiehet, kivenhakkaajat, muurarit, suutarit, kone- 
tehtaalaiset, sepät ja torvi työntekijät sekä leipurit.

Komitealle annetut suulliset tiedonannot näkyvät seuraa-
vasta.

Työaika. Työaika on hyvin vaihteleva eri ammateissa; 
kirjansitojilla ja viivottajilla se on 10 — 1 U/-2.tuntia (ks. lähemmin 
Johdatuksessa työajan lyhentämisestä siv. 4), toivottava olisi 
että työaika saataisiin yhtä pitkäksi kaikissa työpaikoissa. Nah
kureilla ja satulasepillä se on 11 — I2P2 tuntia, joka työn laa
tuun ja raskauteen nähden ainakin nahkureille olisi lyhennettävä, 
esim. 10-tuntiseksi; kirjanpainajilla on tavallisesti 9V2—10 tun
tia, maalareilla valoisaan vuoden aikaan tavallisesti 11-tuntia 
(talvisin päättyy työ klo 5 — 6 tienoissa i p.). Maalarien toivo-
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mus on saada työpäivä 10-tuntiseksi. Kirvesmiehillä työpäivä 
on 1lj/2—12 tuntia, kivenbakkaajilia on useimmilla 10 tuntia 
sisähakkuussa, ulkobakkuussa 11’ 2 —12 t. kesällä ja 10 t. tal
vella, muurareilla 111/2 — 12 t. kesällä, 9 t. talvella. Suutareilla, 
joiden ammatissa kappaletyö on varsin yleinen, on työaika kovin 
epämääräinen, riippuen yleisön vaihtelevasta kysynnästä eri vuo
den aikoina, ainoastaan parilla työnantajalla on määrätty työaika. 
Epäkohdat mainitun ammatin työoloissa, ennen kaikkea työajassa, 
lienevät mahdottomat poistaa, niinkauvan kuin ammattilaiset itse 
eivät toimi yksimielisesti. Liiallinen työnrasitus kiireellisinä ai
koina olisi itsekunkin vältettävissä, jos eivät työntekijät ottaisi 
ylitöitä vastaan käyttääkseen niihin öitäkin. Yksi syy tähän on 
myöskin se, että verstastyömiehiä ammatissa on verrattain vähän, 
useimmat kun tekevät työtä kotosalla, joten työnantaja-mestari 
ei aina voi tietää miten suuressa määrässä liikatyötä tehdään, ja 
kun hän ottaa liian kiireellistä työtä vastaan, ovat työmiehet 
kilpailun sortoa välttääkseen pakotetut ottamaan ylitöitä tehdäk
seen. — Konepajain työväellä ja sepillä on työaika laivatokassa, 
rautatienverstaassa ja tehtailija Stenbergillä 10 tuntia, muissa 
työpaikoissa 11 t.; torvityön tekijöillä on 10 t. Leipureilla työ
aika yötyön tähden on hyvin vaihteleva, 12—18 tuntia; yleensä 
suuremmissa työpaikoissa aika on pitempi kuin pienissä. Näyt
tää mahdottomalta saada täkäläisissä oloissa poistetuksi leipu
rien yötyö, jota kuitenkin muutamissa maamme kaupungeissa ei 
ole olemassa. Yhteinen leipurien työlakko ei auttaisi, sillä am- 
mattityömiehiä aina saa helposti, esim Pietarista.

Työpalkat. Kirjansitojain ja viivottajain ammatissa ovat 
palkat pari vuotta sitten olleet ylenemässä; tavalliselle työmie- 
helle voipi laskea keskimääräistä palkkaa 3—4 markkaa päi
vältä, huonommille alle 3 markan; joku mestari käyttää työssä 
naisia, joille maksetaan kovin vähäiset palkat, alle markan päi
vässä. Nahkureille ja satulatyöntekijöille palkat ovat pysyneet 
entisellään ja ovat nyt noin 15 —18 markkaa viikossa; oppilaat 
saavat 7 markkaa viikossa ja vapaan asunnon. Työtä on yleensä 
tasaisesti ja yhtäläisesti vuoden umpeen. Kirjanpainajaio amma
tissa työpalkat uhkaavat huonota, sillä työ lisääntyy suhteellisesti 
vähemmässä määrässä kuin työhön halukas väki, jonka lukua 
kartuttaa puolivalmiiden oppilasten tulva maaseudulta, tehden 
haittaa ammatille. — Maalarien työpaikat vuodenaikain pituu
desta riippuvan erisuuruisen työajan mukaan ovat vaihdelleet 
3:sta aina 8:aan markkaan. Maalarintyöntekijäin huomiota an
saitsevin toivomus palkan suhteen on saada tämä tunnilta mak
setuksi ja vähin tuntipalkka määrätyksi (50 penniä). Kirvesmie
hillä palkat ovat olleet 2:50—3 mk kivenhakkaajilla ulkohak-
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kauksessa 2:50, verstastyössä 3 mk tai yli. tahkojilla tehtaissa 
on ollut 1:50. Muurarien palkat ovat olleet kohoamassa; on las
kettu että kesän aikaan (4 kuukautta) hyvä muurari ansaitsee 4 
mk 20 p.„ huono 2:50, talvisin paras työmies 2 mk, huonoin 1 
mk 30 p. Voi laskea muurarille tulevan vuodessa keskimäärin 
tuloja 065 mk, joka 300 työpäivällä tekee keskimäärin 2 mk 20 
p. päivältä. Suutarit laskevat itselleen palkkaa 10 —15 mark
kaa viikossa elikkä noin 1:50—2:50 päivältä. Konetehtaalaisille 
tulee 23—42 penniä tunnilta, sepille 23 — 40, torvi työntekijöille 
20—40 p. tunnilta. Leipureille palkat ovat entisestään hiukan 
nousseet ja tekevät tavalliselle työmiehelle 30—50 mk kuussa, 
jota paitse tulee ylöspito talossa, työnjohtajalle 65 markkaa, jos
kus 100:kin markkaa kuussa; kondiittoreille ne vaihtelevat 75:stä 
aina 300 markkaan kuussa.

Työhuoneet. Kipeimpiä ja ensi kädessä korjauksia vaati
via epäkohtia työväenoloissa tapaa työhuoneiden ja verstaiden 
laadussa ja käyttämisessä. Ei näy virallinenkaan tarkastus ja 
valvonta ehtivän eikä jaksavan saada kaikkia työpaikoissa tavat
tavia epäkohtia poistetuksi. Kirjansitojat ja viivottajat pitivät 
epäkohtana sitä että itse työhuoneessa moniaalla suoritetaan liis
teri- js liimakeitokset, ja huomauttivat että ilmanvaihto ei kaik
kialla ole tyydyttävä. Kirjanpainajat mainitsivat että ainakin 
yhdestä työpaikasta on vuoden kuluessa tehty ammatintarkasta- 
jalle pyyntö työhuoneen pitämisestä laillisessa kunnossa, ja ovat 
terveyssuhteet siinä paikassa sen johdosta parantuneet. Mutta 
kaikista valituksista ei ole toivottua parannusta nähty. Eräs tä
käläinen kirjapaino sanottiin olevan oikea keuhkotaudin pesä. 
Maalarit huomauttivat että uusien rakennusten työpaikoissa pitäisi 
paremmin valvottamaan siisteyden ylläpitoa (verstaissa se kyllä 
on tyydyttävä) ja valittivat että uusissa kivirakennuksissa, kun 
kevätpuoleen avataan niissä akkunat selki selälleen, syntyy sie
tämätön veto. — Epäterveellisimmät lienevät kuitenkin työhuo
neet nahkurien ammatissa. Huoneet, jotka muutamassa tehtaassa 
ovat asfalttipermantoisessa kellarikerroksessa, ovat pienet, likaiset 
ja kosteat. Mainittiin että yhdessä, kaupungin luultavasti van
himmassa nahkuriliikkeessä, verstas ja käytävät ovat uskomatto
man lokaiset. Yksi toinen epäkohta tuotiin myös esille, nim. 
tapa käyttää verstashuoneita myös asumus- ja makuuhuoneiksi; 
niillä kyllä on se etu, että ovat avarammat ja ilmakkaammat 
kuin pienet asunnot kaupungilla, joista työmies saisi maksaa kal
liin hyyryn, ja työntekijät, kun ovat oppilaita, siten helpommin 
ovat isännän valvonnan alaisina, mutta verstasten tarkotus olla 
työhuoneina siten kärsii. Joskus asuvat työmiehet verstaan vie
reisessä huoneessa, johon tunkeutuu ilkeä haju edellisestä. Erit
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täin oppilaat elävät tällaisissa asumus-oloissa. — Kivenhakkaajat 
pitivät terveyssuhteet tehtaissa tyydyttävinä; toivottavaa olisi, 
että ne, jotka alottavat uutta liikettä, heti rakentaisivat varsi
naisia tehdashuoneita. Muurarit arvelivat terveysolojen työpai
koissa riippuvan kokonaan työnjohtajain huolellisuudesta tai huo
lettomuudesta. Kun kuivatetaan lattiantäytettä alikerrassa, le
viää siitä höyry aukinaisista ovista ylöspäin; tätä tulisi toimittaa 
suljetussa huoneessa. Ulostuspaikoista monesti ei pidetä vähää
kään huolta. — Suutarien tavaksi tulleesta kotityöstä on seurauk
sena, että asuntohuonetta käytetään työverstaaksi. Missä työ
huoneita on, siellä ne usein ovat sijoitetut kellarikerrokseen ja 
ovat pienet, että käyvät liian tukehduttaviksi 10-miehiselle työ- 
kunnalle. Nämät epäkohdat paraiten saisi poistetuksi sillä, että 
työnantajat rakennuttaisivat varsinaisia tehtaantapaisia työhuo
neita, jotka täyttäisivät kaikki terveydelliset vaatimukset ja joissa 
ainoastaan päivällä tehtäisiin työtä. Olisi toivottava että, olojen 
pysyessä nykyisellä kannalla, ammattitarkastajan silmä ylettyisi 
pieniinkin verstaisiin, jotka tavallisesti, juuri kontrollin puutteesta, 
ovat mitä puutteellisimmat. Useassa konepajassa terveyssuhteet 
ovat moititcavat, pajat kun ovat alhaalla maassa, niin että ne 
ovat kesällä kuumat ja talvella kylmät. Savutorvet ovat pienet, 
etteivät vie ulos savua, tomua ja häkää; sen vuoksi täytyy tal
vellakin pitää ovet ja akkunat auki. Leipurit lausuivat toivo
muksenaan että asianomaiset viralliset yhä edelleen pitäisivät 
silmällä pikkuleipurien työhuoneiden terveysoloja.

Toimeksi saanut;

Osk. Groundstroem.

Helsingin
Ammattiyhdistysten keskuskomitean vuosikertomus v.

1895.
Komiteassa ovat seuraavat ammattiyhdistykset ja osastot ol

leet edustettuina, nimittäin:
Läkki-, pelti- ja vaskiseppien amm. yhd.: edustajana hra G. 

Janhunen.
Kirjanpainajain amm. yhd.: hrat Hoimela, Niemi ja Karja

lainen.
Suutarien amm. yhd.: hrat J. Lehtonen ja R. Uimonen. 
Räätälien amm. yhd.: hrat H. Lindén ja A. Kontunen.
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Maalarien ainm yhd.: hra F. M. Orrela.
Puuseppien amm. ylid.: hra P. J. Marttinen.
Konetehtaalaisten amm. osasto: hrat W. Fnger ja H. F. 

Arvonen.
Muurarien amm. osasto: hrat 0 Seger, F. Salonius ja O. 

Vilkman.
Kirjansitojain amm. osasto: hrat V. Virta ja E. Aspegren.
Leipurien amm. osasto: hra V. Virtanen.
Huom.! Kirjanpainajain, Suutarien, Muurarien ja Kirjansi- 

tojain edustajat ovat muutelleet niin, että edelliset ovat olleet al
kuvuodella ja jälkimäiset loppuvuodella edustajina.

Vuosikokouksessa, joka pidettiin 27 p. Tammikuuta valit
tiin johtokuntaan hrat H. Linden, V. Virta, P. J. Marttinen, G. 
Janhunen ja O. Seger. Vuoden kuluessa erosivat paikkakunnalta 
poismuuton takia hrat Virta ja Seger, joiden tilalle valittiin 
hrat Hoimela ja Lehtonen sekä loppuvuodella hra Lehtosen tilalle 
hra Arvonen.

Johtokunnan kokouksessa samana päivänä valittiin puheen
johtajaksi hra Linden, varapuheenjohtajaksi hra Marttinen, ra
hastonhoitajaksi hra Janhunen sekä kirjuriksi hra Seger. Loppu
vuodella valittiin kirjuriksi ensin Lehtosen, joka oli siinä vähän 
ajan, sekä sittemmin Arvonen.

Komitea on vuoden kuluessa kokoontunut 11 kertaa sekä 
johtokunta 2. Osanotto kokouksiin on ollut jokseenkin vilkas 
muiden, paitsi kirjanpainajien, konetehtaalaisten ja maalarein puo
lelta, joidenka edustajat ovat harvemmin olleet kokouksissa saa
puvilla.

Komitea on käsitellyt seuraa via asioita:
1) Tilastotietojen keräämisestä, joka jäi keskentekoiseksi 

viime vuonna. Näitä piti joka ammattikunnassa kerättämän sekä 
listat täytettyinä lähettämän komitealle, joka näistä tekisi yh
teenvedon. Tähän yhteenvetokomiteaan valittiin kesäk 5 p. hrat 
Aspegren, Hoimela ja Lehtonen sekä näille varajäseniksi hrat 
Kontunen ja Orrela. Myöhemmin valittiin hrain Lehtosen ja 
Hoimelan tilalle hrat Marttinen ja Vilkman. Komitean töitä on 
viivyttänyt suuremmaksi osaksi se, että ei ole kaikilta ammatti
kunnilta vielä saapunut tietoja, niin että asia on vielä kesken
tekoinen.

2) Panttilainausasia. Kokouksessa 6 p. Helmikuuta pää
tettiin kaikille ammattikunnille lähettää kirjallinen pyyntö, että 
he kukin puolestaan asiaa pohtisivat sekä että lähettäisivät pöy- 
täkirjaotteet keskuskomitealle, joka sitten näiden tietojen perus
teella laatisi yhteenvodon, mikä yhteisenä lausuntona saatettaisiin 
julkisuuteen. Asiaa ovat sittemmin käsitelleet seuraavat ammatti-
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kunnat: kirjanpainajain, läkki-, pelti-ja vaskiseppäin, puuseppäin, 
räätälien sekä suutarien ammattiyhdistykset, niinkuin myös kone- 
tehtaalaisten, leipurien ja muurarien ammattiosastot, siis yhteensä 
kahdeksan ammattikuntaa. Asia jätettiin vielä lspullista lausun
toa saamatta, siksikuin saapuu tietoja vielä useammilta ammatti
kunnilta.

3) Juutalciislcysymys. Tämä katsottiin olevan siksi tär
keätä laatua, että päätettiin lähettää kiertämään eri ammattikun
nissa ja laatijoiksi valittiin hrat Linden ja Lehtonen. Mutta 
koska asia oli jo eräässä korkeammassa paikassa keskusteltu ja 
se siellä saanut toisen käänteen, kun mitä komitea oli siitä aja
tellut, annettiin sen raueta sikseen.

4) TapaturmavaTcuutusylltiöistä. Koska Suomessa löytyy 
ainakin kaksi kotimaista tapaturmavaknutusyhtiötä, niin päätettiin 
ottaa selvää niiden säännöistä ja verrata niitä toisiinsa, jotta 
työmies voisi tietää, missä yhtiössä hänen on edullisempi vakuut
taa itsensä tapaturman varalta. Asiasta selvää ottamaan valittiin 
kaksihenkinen komitea, johon tulivat hrat G. Janhunen ja V. 
Unger. He eivät ole vielä saaneet töitään valmiiksi, ,-otta asia 
jääpi ensi vuoteen.

5) Kokouksessa 8 p. Toukokuuta keskusteltiin suuresta yh
teisestä kävelyretkestä, johon ottaisivat osaa kaikki ammattikun
nat ynnä muu työväki Retki päätettiin tehdä Seurasaarelle 19 
p. samaa kuuta. Retkeä varten valittiin toimikunta, johon tuli
vat yksi henkilö joka ammattikunnasta, paitsi työväenyhdistystä 
ja keskuskomiteaa, josta kumpasestakin tuli kaksi jäsentä, edel
lisestä hrat F. Numberg ja A. Järvenpää sekä jälkimmäisestä hrat 
Hoimela ja F. Salonius. Retken päätarkoitus oli saada työväessä 
intoa ia halua ajamaan omaa asiaansa sekä samassa jonkinlainen 
mielenosoitus siitä, että työväki pyrkii pois siitä alaikäisyyden 
tilasta, jossa sen nyt täytyy olla luonnottoman korkean äänias- 
teikon takia. Tämä oli ensimäinen suurempi työväenkokous pi
detty ulkoilmassa, jossa Suomen työmies toi omat mielipiteensä 
esille, vaatien samaa oikeutta mitä jo muissa maissa on työmie- 
hillä, nimittäin ^äänioikeutta kaikille11 elikkä „ääni ja mies“.

Helsingissä Tammikuun 25 p. 1896.

Komitean puolesta:

Heikit'1 F. Arvonen
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Tilit osottavat:
Tuloja: säästö viime vuodelta........................................43: 50
1895 vuoden jäsenmaksuja y. in.................................... 46: 55

S:a Mnf. 90: 05

Menoja:..........................................................................15: 90
Säästö ensi vuoteen..................................................74:15

S:a tfmf 90: 05

Opetuskomitean kertomus v:lta 1895.
Edistääkseen sivistystä työväessä on opetuskomitea, kuten 

ennenkin, vuoden kuluessa toimeenpannut kansantajuisia luen
toja ja alkeiskursseja. Sitä vastoin on komitea, senjälkeen kun 
kansanopistokursseja, joihin alku on lähtenyt komiteasta, nyt 
toimeenpannaan ja ylläpidätetään erityisten yhdistysten kautta, 
katsonut paraiten edistävänsä niiden tarkotusta sillä että se omasta 
puolestaan ei järjestä minkäänlaisia kansanopistokursseja, vaan 
varojensa mukaan antaa mainituille kursseille rahallista kanna
tusta.

Sittenkun Käsityö- ja tehdasyhdistys on antanut Työväen
yhdistyksen käytettäväksi 100 markan suuruisen summan luen
tojen kustantamiseen, jotka tarkettavat työmiesten ammattitaidon 
kohottamista, onnistui opetuskomitean saada arkkitehti I. ient- 
tilän pitämään sarjan luentoja taideteollisuudessa. Luennot tulee 
kuitenkin pidettäväksi vasta huhtikuulla 1896.

Kansantantajuisia luentoja piti yliopiston laborataorin op- 
pisalissa, joka tarkoitukseen saatiin maksutta, kevätlukukaudella 
suomeksi ja ruotsiksi yliopettaja, tohtori V. Tavaststjerna Suo
men ja Ruotsin historian pääpiirteistä Kustaa II Aadolfin ajasta 
aina Suomen muodostumiseen itsenäiseksi valtioksi (5 luentoa). 
Suomeksi piti, myöskin kevätlukukaudella, maisteri V. Soini esi
telmiä muutamista yhteiskunnallisista kysymyksistä, verotusjär
jestelmästä, kansalaisen velvollisuuksista ja oikeuksista y. m. (4 
luentoja). Suomalaisissa luennoissa kävi kaikissa ahdinkoon asti 
väkeä, tavallisesti 200—300 henkeä, ruotsalaisissa sitä vastaan 
vähän, noin 40—70 kuulijaa.

Alkeiskurssit ovat, niinkuin ennenkin, käsittäneet kauno- ja 
oikeinkirjoitusta ja sen yhteydessä alkeet kieliopista sekä lasken
toa ja kirjanpitoa. Kurssit kestivät kevätlukukaudella Tammi
kuun alusta Maaliskuun loppuun sekä syyslukukaudella 7 p:stä 
Lokakuuta 17:een päivään Joulukuuta. Kevätlukukaudella anpet-
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tiin opetusta kahdella osastolla, ruotsalaisella 7:lle ja suomalai
sella 70:lle osanottajalle. Koska ruotsalainen osasto on näyttänyt 
saavan niin vähän osanottajia ja koska ruotsalaisia työväen al
keiskursseja toimeenpanevat toiset yhdistykset, katsoi komitea 
oikeimmaksi kustantaa syyslukukaudella ainoastaan suomenkie
listä opetusta. Syyslukukaudella oli kurssin muihin aineisiin osaa- 
ottajien luku 47 ja kirjanpidossa 10, mutta on viimemainittu 
luku tällä lukukaudella noussut 57:ään.

Opetusta kirjanpidossa on Smedmanin metoodin mukaan 
antanut komitean jäsen työnjohtaja F. Sohiman, joka ei vaatinut 
mitään palkkiota kevätlukukaudella antamastaan opetuksesta. Kun 
komitea kuitenkin katsoi kohtuulliseksi antaa hra Sohlmanille 
palkkiota 100 markkaa, jätti hra Sohiman tämän summan Työ
väenyhdistykselle ammattikirjallisuuden ostamiseksi sen kirjas
toon. — Muissa aineissa on opetusta antanut suomeksi ylioppilas 
Otto F, Sohiman ja ruotsiksi ylioppilas *4. Soidun.

Näiden aineiden opetuksessa on etupäässä noudatettu samaa 
suunnitelmaa ja metoodia kuin lähinnä edellisinä vuosina.

Opettajanpalkkio, joka ennen on ollut 3 markkaa tunnilta, 
on v. 1895 ollut vaan 2 markkaa — Komitea on katsonut koh
tuulliseksi syyslukukaudelta 1895 alkaen määrätä maksuksi 1 
markan niiltä kurssiin osaa ottavilta, joilla siihen on ollut varoja.

Ne raha-avut, jotka opetuskomitea on jättänyt kansanopisto - 
kurssien kustantamiseen, tekivät kevätlukukaudella 60 mk, vas
taten 30 varattoman kurssimaksua, sekä syyslukukaudella 900 
mk. Raha-avuksi Sörnäisten kansanopistokursseja varten on ko
mitea tallettanut 250 markkaa.

Opetuskomitean tulot ja menot näkyvät seuraavasta:

T u 1 o ja:
Saldo v:lta 1894 .................................................... 1,592: 10
Käsityö- ja Tehdasyhdistykseltä.......................... „ 100: —
Valtuusmiehiltä vähittäismyyntiosakeyhtiön voitto

varoista ............................................... . 3,000:
Yhteensä .Z?//- 4,692: 10

M e n o j a;
Kannatusta kansanopistokursseihin..................... 960: —
Alkeiskurssien opettajille.......................................... „ 664: —
Kansantajuisiin luentoihin.......................................... „ 420: —
Vuokraa huoneustosta............................................... „ 800: —
Valoa, lämmitystä, huoneiden kunnossapito . „ 286: 20
Ilmoituksia, vahtimestarille..................................... „ 113: 50
Inventaarioihin ja huonekaluihin................................ . 96: 25

Yhteensä 3,369: 95
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Saldo vuodelle 1896 on siis 1322 mk 15 penniä. 
Opetuskomiteaan on vuoden 1895 kuluessa kuulunut tohtori

Aug. Hjelt puheenjohtajana, herrat V. Sohiman, K. Söderbom, 
M. Haapanen ja V. Virta, joka kuitenkin ulkomaisen matkan 
tähden on vähän ottanut osaa komitean toimintaan; varajäsenenä 
on ollut hra Fr. Salonius.

Helsingin Työväenyhdistyksen
Leipuri- ja Kondiittori-ammattiosaston vuosikertomus 

vuodelta 1895. Kahdeksas vuosikertomus.
Vuoden kuluessa on ollut yhteensä 9 kuukauskokousta ja 

1G toimikunuan kokousta. Tärkeimpänä keskusteluaineena on 
ollut leipurioppilasten koulunkäynti. Verraten vähän on koulussa 
käynyt oppilaita. Siitä taas on ollut seurauksena, että koulun 
ylläpitäminen on tullut liian rasittavaksi niille isännöitsijöille, 
jotka ovat panneet oppilaansa kouluun, jonkatähden on täytynyt 
koulu toistaiseksi lakkauttaa, kunnes toivottavasti kaupungin 
valtuusto myöntää tarpeellista rahakannatusta tälle hyödyttävälle 
laitokselle. Ennen pitkää koulukomitea lähestyy pyynnöllä val
tuustoa siinä tarkoituksessa.

Laulukööri on niinikään ollut toimessa ja on osanottajia 
hyvinkin innostuttanut. Vaikka leipuriammattilaisia on paljon, ei 
kuitenkaan laulukuntaan ole montakaan ilmoittaanut.

Ilahuttavana ilmiönä mainittakoon, että tänä vuonna on entistä 
enemmän leipuri-oppilaista tullut kisällejä. —Panttilainaus-asiaa 
käsiteltäessä on ammattiosasto täydellisesti yhtynyt kunnallisneu
vos A. Meurmanin ehdotukseen.

Iltamia on pidetty yhteensä 6.
Keskusteluaineeksi on ehdoteltu, että ammattiosaston sään

nöistä poistettaisiin sanat „ja Konditori“, koska kondiittoreita ei 
ole osastossa.

Virkailijoina ovat vuoden kuluessa olleet: esimiehenä Ro
bert Brondin, varaesimiehenä N. Leino, sihteerinä F. Laakso, ra
hastonhoitaja K. Holmqvist ja kantomiehinä A. Mast ja E. Olin. 
Tilintarkastajina ovat olleet A. Granholm ja Mattsson sekä hei
dän varamiehinäusä F. Emanuelsson ja K. Hartell.

Vuorossa erota toimikunnasta ovat N. Leino, A. Mast ja 
F. Laakso. Hra J. Sohlström eroaa pyynnöstä.

Viimeksi mainittakoon, että osaston jäsenluku vuoden lo
pussa oli 53.

2
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Osaston jäsenet ovat:

Ahvenainen. N. Leino.
E. Baldauf. I Lindström.
W. Blomqvist. K. F. Lund.
K. M. Brondin. F. Löngren.
Bob. Brondin. A. Mast.
K. F. Emanuelson. A. Mustonen.
E. Eskelin. K. Mustonen.
M. Fagersten. K. E. Olin.
A. Fingerros. Hj. Paatinen.
A. Fischer. H. Pakkalén.
A. A. Granholm. P. Pääkkönen.
K. F. Hartell. A. Rantanen.
A. Heinonen. J. Rosenberg.
J. A. Helin. 0. Ros; j(
A. Hogberg. K. Runko.
0. Holmberg. W. F. Salonen.
K. E. Holmqvist. T. v. Schrowe.
J. Johansson. E. Schumacher.
F. B. Juslenius. J. A. Sir «'n
K. Kantola J. A. Sjöblom.
0. V. Kaukonen. J. Sohlström.
J. Kiljander. A. W. Stenius.
E. Kuuti. H. Tötterman.
F. Laakso. F. V Vesterberg.
M. Laurikainen. J. F. Virtanen.
L. Lehtinen. 0. Wirtanen.
A. J. Lindfors.

Tilintarkastajain kertomus vuodelta 1895.

Tuloja:

Säästö vuodelta 1994 .......................................... . Vmfi 336: 91
Sisäänkirjoitusmaksuja..................................... 29: —
Kuukausniaksuja................................................ 140: —
Ilmoitusmaksuj a............................................... * „ 8: —
Iltamista............................................................... 288: 85
Korkoja ..................................... . ’ M 15: —

Menoja:
817: 76.

Ilmoitusmaksuj a Työväenyhdistykselle 8: —
Sisäänkirjoitusmaksuja „ ... • J» 29: —
10 % nettovoitosta iltamista Työväenyhd:selle • „ 21: 61
50 °/o kuukausmaksuista „ • u 70: —
Sekalaisia ulosmenoja.......................................... • » 147: 12
Säästö vuodelle 1896 . ..................................... 542: 03

817: 76



19

Asema 1 p. Tammikuuta 189b.

Avunantorahasto.......................... 334: 76
Yksityisrahasto.......................... „ 207: 27

Yht. ifinf 542: 03
Koska olemme huomanneet ylläseisovat tilit oikeiksi, niin 

ehdotamme toimikunnalle ja rahastonhoitajalle täydellistä tilin- 
päästöä.

K. F. Emanuelsson. J.. A. Granholm.

Helsingin Työväenyhdistylcsen
Konetehtaalaisten ammattiosaston vuosikertomus vuo

delta 1895.
Konetehtaalaisten ammattiosaston toimikuntaan jäivät edel

liseltä vuodelta: työnjohtajan apulainen K. Lindroth, joka sit
temmin on valittu puheenjohtajaksi ja työnjohtaja V. Sohiman, 
joka kuitenkin heti vuosikokouksen jäljestä erosi ja on sittemmin 
toiminut Työväenyhdistyksen edustajana toimikunnassa.

Vuosikokouksessa maaliskuulla valittiin toimikuntaan vii- 
laaja V. Unger, toiminut kirjurina, levysepät K. Solin, H. Ar
vonen ja työnjohtaja G. Backman, joka kuitenkin paikkakun
nalta poismuuton tähden on eronnut.

Kuukausikokouksessa huhtikuulla valittiin hra Sohlmanin 
sijaan sorvaaja K. E. Liljeroos, joka on toiminut varapuheenjoh
tajana, ja hra Backmanin sijaan marraskuulla sorvaaja O. Malin.

Tärkeimmät keskustelualueet osaston kokouksissa ovat ol
leet:

Urakkatyöjärjestelmän väärinkäyttämisestä tehtaissamme, 
jonka johdosta päätettiin lähettää kaupungin konetehtailioille kes
kustelusta johtuneet ponnet, pyynnöllä että nykyiset urakkatyö- 
järjestelmää haittaavat viat poistettaisiin.

Pyhätyötä vastustettiin yksimielisesti, toivottiin että laissa 
olevat pyhätyötä koskevat pykälät tarkastettaisiin ja että lain
valvojat tarkoin niitä noudattaisivat.

Mitä on työväellä opittavaa maassamme tapahtuneista työ- 
lakoista. Etupäässä huomauttavat ne yhteistoiminnan puutteesta,

Ammattiosastojen keskuskomiteassa on osastoa edustanut 
levyseppä H. Arvonen ja viilaaja V. Unger.

Juhlatoimikunnan jäsenet ovat vuoden kuluessa vaihdelleet 
ja kuuluvat siihen lopullisesti sorvaaja K. Lindvall puheenjoh-
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tajana, levyseppä H. Arvonen kirjurina sekä K. Solin, O. Luk
karinen, J. Urholin ja O. Blom jäseninä.

Vuoden kuluessa on pantu toimeen 4 iltamaa niin hyvällä 
onnella että osasto nyt on jotenkin hyvissä varoissa, kuten tilin
tarkastajain kertomuksesta näkyy.

Rahastonheitajana on ollut edelleenkin piirustaja E. Lund
ström.

Osaston toiminta ei ole viime vuodellakaan ollut erittäin 
vilkasta, mutta toivottavasti on viime aikoina huomattu vilkastu
minen työväen toiminnassa meihinkin vaikuttava, niin että hy
villä toiveilla voimme alkaa uutta toimivuotta.

Toimeksi saanut:

Villiam Unger.

Tilintarkastajain kertomus vuodelta 1895: 
T u 1 o j a:

Säästöä vuodelta 1894 Imr: 117: 78
Arpajaistoimikunnalta .... 13: 29
Sisäänkirjoitus- ja jäsenmaksuja 10: 50
Kuukausimaksuja..................... n 131: —
Tuloja iltamista........................... .. 259: 71

M e n o j a:
532: 28

Kaikenlaisia menoja..................... 149: 45
Takaisinmaksettu jäsenille. n 6: —
Maksettu Työväenyhdistykselle . n 84: 20
Säästö vuodelle 1896 . 292: 63

532: 28
Osaston tila 31 p. Jouluk. 1895:

Rahaa kassassa........................... 292: 63
Matka-apurahasto..................... » 500: —
Kaluston arvo........................... >, 100: —

892: 63
Koska olemme havainneet tilikirjat olevan hyvässä kun

nossa ja kuitit kaikista kirjoihin merkityistä ulosmaksuista, niin 
kiitollisuudella ehdotamme toimikunnalle ja rahastonhoitajalle täy
dellistä tilinvapautta. Helsingissä 19 p. helmikuuta 1896.

K. Hj. Hammar. J. 21. HUander.
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Osaston jäsenet ovat:

Arvonen. H., levyseppä. 
Backmnn, G., valuri.
Blom, O., seppä.
Ekman, K , seppä.
Gustafsson, E., viilaaja. 
Hammar, Hj.. seppä.
Heino, D., viilaaja. 
Henriksson, V . seppä. 
Hirvonen, M., viilaaja.
Ke jonen, O., sorvaaja 
Laurila, J., viilaaja.
Lehtonen, A., viilaaja. 
Lindroth, K., työnjoht. apul. 
Lindvall, K., sorvaaja. 
Lindholm, G., viilaaja. 
Lindholm, O., „
Lindbom, E., valuri. 
Lindholm, K., viilaaja.

Liljeroos, K., sorvaaja. 
Lindqvist, V„ seppä. 
Lundström, E., piirustaja. 
Lukkarinen, O., viilaaja. 
Malin, O. R., sorvaaja. 
Mattila, S., teht. työm. 
Manner, N., viilaaja.
Moisio, A., mallien tekijä. 
Niemelä, J., lämmittäjä. 
OUukka, M., sorvaaja. 
Rosengren, F. E., työnjoht. 
Salo, K., viilaaja.
Sohiman, V., työnjohtaja. 
Solin, A., levyseppä. 
Strauss, K., mekanikko. 
Tillander, M., sorvaaja. 
Unger, V., viilaaja.
Urholin, J., sorvaaja.

Helsingin Työväenyhdistyksen
Kirjansitojain ammattiosaston vuosikertomus v:lta 1895.
Osasto on nyt kuluneena vuotena, joka on sen ö:s toiminta

vuosi, elänyt vilkkaampaa elämää kuin milloinkaan ennen; osasto 
on lisääntynyt 30:llä uudella jäsenellä. Vuoden kuluessa ou pi
detty 8 kuukausi- ja 6 johtokunnan kokousta. Huomattavimpia 
keskustelualueita on ollut „Naisen sopivaisuudesta kisälliksi kir
jansitoja-ammatissa", vaikka vastaiseksi ilman näkyväisempää 
tulosta. Kysymystä „Työajan lyhentämisestä" on osastossa vilk
kaasti pohdittu ja hyvällä tuloksella. Invaliidirahasto on muo- 
dostumaisillaan. Edistääkseen ammattitaitoa on osasto päättänyt 
tilata saksankielistä ammattikirjallisuutta. Vuoden kuluessa on 
toimeenpantu 3 yleistä iltamaa ja yksi paketti-iltama omien 
jäsenten keskuudessa.

Johtokunnassa ou vuoden kuluessa ollut puheenjohtajana 
G. Paulsson, varapuheenjohtajana J. Österberg, joka kuitenkin 
siitä luopui ja jonka sijalle valittiin K. E. Laibert, kassöörinä 
O. Vijkman, sihteerinä A. Peuranen. Työväenyhdistyksen edus
tajana oli neiti M. V. Hellman. Juhlatoimikunnan ovat muodos-
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taneet neidit Maria Rukkila, Hanna Spiring, hra E. Laibert (puh. 
joht.), H. Niskala ja J. L. Kemppainen. Edustajana ammattiyh
distysten keskuskomiteassa on ollut hra E. Aspegren. Osastoon 
on vuoden kuluessa kuulunut kaikkiaan 57 jäsentä, vuosikoko
uksessa olivat jäljellä ainoastaan seuraavat 49 jäsentä:

Vuodelta 1890:

Fors, K. G.
Hellman, Maria Vilhelmina. 
Henriksson, Ida Maria. 
Hildén, Amanda Maria. 
Järvenpää. A.
Lilja, O. J

Lilieroos, K. 
Paulsson, Gust. W. 
Saari, P.
Wijkman. S. A. O. 
Wirta, W. 
Österberg, J

Vuodelta 1891:

Aspegren, E. 
Kaukonen, O.

Rukkila, Maria Katarina. 
Spiring. Hanna Charlotta.

Vuodelta 1892:

Henriksson, Ida Wilhelmina. Spiring. Eine Elvira.

Vuodelta 1893:

Ekholm. G. P. Ruutunen, Oskar.
.Johansson, Hannes. Söderholm. Hulda Sofia.
Nordberg, Albert Waldemar.

Kemppainen, J L 
Niskala. H. E.

Arvela, E.
Bladh, G. 
Diktonius, A. V. 
Good. A. 
Jansson, K. J. 
Kinnunen, K. 
Lundberg, G. 
Lundberg. T. 
Laibert, K. E. 
Merilä. Elin. 
Miettinen, N.

Vuodelta 1894:

Peuran en, A. 
Salo, K.
Vuorinen, J. Fr.

Vuodelta 1895:

Norbäck, Fanny. 
Stenström, A. 
Sjöblom, Hanna. 
Söderholm, E. 
Tukeva, I. K 
Vartiainen, A. L. 
Volainen, Fanny. 
Vesterman, Olga. 
Åkerblom, Hilda. 
Åkerblom, Ida.
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Tili Kirjansitoja-ammattiosaston tuloista ja menoista v. 1895. 

T u 1 o j a:
Säästöä vuodelta 1894 24: 17
Ilmoitusmaksuja..................... 8: —
Sisäänkir j oitusmaksuja 23; —
Kuukausimaksuja..................... 171: 50
Tuloja huveista ...... 221: 20 423: 70

Yht. 447 87

M e n o j a:
Ilmoitusmaksuja.......................... 8: —
Sisäänkirj oitusmaksuja 23: —
50 °/o jäsenmaksuista .... 85: 75
Menoja huveista..................... 122: 47
Erilaisia menoja..................... 82: 50 321: 72
Säästöä vuodella 1890 126: 15

Yht. 447: 87

lnvaliidiraliasto:
Pohjarahasto..................... . . . G: —
Vapaaehtoisia lisäapuja . . . . 4: 34

Yht. 10: 34

Tilinlaskut ovat tarkastetut ja ilman muistutusta hyväk-

J. L. Kemppainen. Herman Salo.

Helsingin Työväenyhdistyksen
Muurariammattiosaston kertomus vuodelta 1895, viides 

vaikutus vuosi.
Toimikuntaan ovat kuuluneet herrat Fr. Salonius, puheen

johtajana (erosi toimesta marraskuulla), A. Johansson varapu
heenjohtajana. J. Sevon sihteerinä, O. Vilkman rahastonhoitajana 
ja jäseninä A Sihvola ja J. E Jaeckell, sekä varajäseninä hrat 
K. K. Silén, J. Gustafsson, J. Vall, O, Seger ja N. Helenius.
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Työväenyhdistystä on toimikunnassa edustanut hra A. N. Lah
tinen.

Tilintarkastajiksi valittiin vuoden lopulla herrat K. Oila ja 
ja S. Korhonen.

Paitse toimikunnan kokouksia, on osaston yleisiä kokouksia 
vuoden kuluessa pidetty 12, joissa, paitsi osaston juoksevia asi
oita, on käsiteltävinä ollut m. m. kysymykset panttilainausliik- 
keen uudestaan järjestämisestä, pyhätyön poistamisesta, oppilas
ten suhteesta työnantajiin ja apu- ja takuurahaston perustami
sesta osaston keskuuteen, josta sukeusi yleinen rakennusosake
yhtiö „ Ahkera".

Vielä on osaston toimesta pidetty useita yleisiä rakennus
työläisten kokouksia, joissa käsitellyistä kysymyksistä tässä mai
nittakoon vaan kysymys työpäivän lyhentämisestä rakennusalalla, 
jota ajettiin sillä pontevuudella ja menestyksellä, että lyhonnystä 
työpäivään todella saatiinkin.

Mainita tulee vielä osaston keskuudessa syyspuolella toi
meenpannuista alkeiskursseista, joissa opetusta ovat antaneet: 
kauno- ja oikeinkirjoituksessa sekä laskuopissa allekirjoittanut, 
mittaus- ja kuvaanto-opissa hra A. Sihvola ja rakennuspiirustuk
sessa hrat Fr. Salonius ja A. Hämäläinen.

Vaikka osasto näiden kurssien alkuunpanemista varten ja 
opetusvälineiden hankkimiseen myönsi 50 mk, ovat sen jäsenet 
kuitenkin hyvin harvalukuisesti kursseihin osaa ottaneet.

Erään yksityisen jäsenen ja toimikunnan välillä syntyneen 
asian ratkaisussa on vedottu sovinto-oikeuteen, jossa asia päättyi 
toimikunnan eduksi.

Osaston jäsenluku on vuoden kuluessa noussut 135:een, su
pistuen vuoden lopulla 70:een. Kokovuotisia jäseniä ja niitä, 
jotka ovat jäsenmaksunsa säännöllisesti vuoden loppuun suorit
taneet, on kuitenkin ollut vaan pieni vähemmistö, joten jäsen
maksuista kertyneet tulot eivät olisi riittäneet peittämään osaston 
juoksevia menoja, varsinkin kun osasto viime vuosikokouksessaan 
alensi ilmoitus- ja pääsymaksunsa 7 5 penniin, joka kokonaan 
menee Työväenyhdistykselle.

Yleisiä iltamia toimeenpanemalla on toimikunnan kuitenkin 
onnistunut hankkia niin paljon lisätuloja, että verrattain runsas 
säästö on seuraavalle vuodelle jäänyt, kuten alempana oleva tili 
tarkemmin osoittaa.
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Osaston tili vuodelta 1895.

Yleinen rahasto.

T u 1 o j a:
Säästö vuodelta 1894   5: 58
50 °/o osaston vuotuisista jäsenmaksuista . 108: 50
Puhdas tulo vuoden kuluessa toimeenpan

nuista iltamista.............................................182: 25
Lahjoituksia......................................................... 10: 20
Korkoja......................................................... 3: 10

309: 63

Menoja:
Kaikenlaisia osaston yleisestä toiminnasta

johtuvia menoja.................................... 119:89
Osaston kokouksessa marraskuun 10 p:nä 

tehdyn päätöksen mukaan siirretty ope- 
tusrahastoon...............................................50: —

Säästö vuodelle 1896^*n’........................... 139: 7 4
:/m,: 309: 63

Opetus-rahasto.

Tuloja:
Siirretty yleisestä rahastosta..........................50: —
Sisäänkirjoitusmaksuja 8:lta oppilaalta ä lm. 8: —

tfinp. 58: —

M e n o j a:
Opetusvälineiden hankkimiseen . ... 30: 10
Säästö vuodelle 1896 ..................................... 27: 90

.'Tzzz/ 58: 00

Ylläolevat tilit olemme tarkastaneet sekä oikeiksi havainneet. 

Kaarlo Oila. Sylvester Korhonen.

Lopuksi voinee mainita, että osaston toiminta kuluneella 
vuodella on yleensä ollut vilkastumaan päin. Enemmän harras
tusta ja koossapysyväisyyttä olisi kuitenkin jäsenten suhteen 
vielä toivottava, jotta pysyväisten jäsenten luku yhä lisääntyisi,
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jotta innostus yhteisen hyvän eteen ei olisi riippuva hetkellisistä 
vaiheista, vaan kestäisivät kaikissa olosuhteissa. Ainoasti siten 
voi toivoa jatkuvaa yleisempää menestystä. —Katsottakoon luot
tamuksella tulevaisuuteen!

Helsingissä maaliskuulla 1896.

Osaston toimikunnan puolesta :

Oslcari v Uhman.

Helsingin Työväenyhdistyksen
Kivenhakkaajain ammattiosaston vuosikertomus v. 1895.
Tammikuun 27 p. kutsuttiin kokoon yleinen kivenhakkaa

jain ja kivimiesten kokous, jossa päätettiin uudestaan eloon he
rättää jo pari vuotta nukkunutta osastoa.

Toimikuntaan valittiin jäsenet K. F. Ariin, H. Pors, M. 
Holm, V. Tuominen, G. P. Villandt, G. Nyström, E. Isaksson 
ja A. Keränen. Vuoden kuluessa tapahtui kuitenkin toimikun
nassa useita muutoksia, niin että vuoden loppupuolella toimet 
olivat jaettu seuraavasti: puheenjohtajana M. Oksanen, varapu
heenjohtajana K. P. Ariin, sihteerinä Pr. Salonius, rahastonhoi
tajana O. Grönlund sekä jäseninä A Keränen, E. Isaksson, V. 
Heinänen ja V. Lehtonen.

Kuukausikokouksia on pidetty kerran kuukaudessa sekä 
useita ylimääräisiä ja yleisiä kokouksia. Keskusteluaineista ovat 
mainittavimmat:

Mitä olisi tehtävä kivityömiesten nykyisen ahdinkotilan pa
rantamiseksi ?

Eikö olisi suotava, että täkäläisessä satamaratatyössä käy
tettäisiin etupäässä oman paikkakunnan työväkeä?

Mitä olisi tehtävä satunnaisten työntekijäin liiallisesta käyt
tämisestä hautakivitehtaissa sekä siitä johtuvan ajottaisen työn- 
puutteen parantamiseksi?

Osasto on kiivaan taistelun iälkeen saanut 10-tuntisen työ
päivän käytäntöön sisäkivihakkureille. Ulko-kivimiehille on osasto 
hankkinut suurenmoisen kivityö-urakan Katajanokan telakkaraken- 
nuksella.

Huvitoimikunnassa ovat olleet jäsenet O. Grönlund, H. 
Pors, V. Tuomainen, P. Holmström, G. Nyström, A. Nyholm ja
E. Holmström.
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Tilintarkastajina ovat olleet K. V. Bergman ja J. Ketelä. 
Osastoa on edustanut ammattiosastojen keskuskomiteassa

jäsenet F. Ariin ja Fr. Salonius.
Rahaston tila on seuraava:

Säästöä v. 1894 . . 18: 18
Tuloja vuoden kuluessa . . 359: 20

ttnf 377: 38
Menoja..................... . . 292: 20
Säästö vuodelle 1896 . . . . 85: IS

{finC 37 7: 38

Vuoden lopussa oli osaston jäsenluku 93, josta enemmistö 
oli ulkokivimiehiä.

Toimikunnan puolesta:

M. Oksanen
Fr. Salunins.

Hclsinr/in
Maalariammattiyhdistyksen vuosikertomus v. 1895.
Vuotta alkaissa oli ammattiyhdistyksen jäsenluku vähäinen 

ja osanotto sen kokouksiin ja toimintaan laimeata. Kokouksia 
kumminkin pidettiin säännöllisesti kerran kuukaudessa, paitsi ke- 
sänaikana, vaikkakin harvoilla osanottajilla. Mutta vuoden lo
pulla näkyi se innostus, joka viime vuoden lopulla näyttäytyi 
koko työväestössämme, tarttuneen myös maalarinammattilaisiin, 
sillä lukuisa joukko ammattimiehiä, liittyi yhdistykseen. Syynä 
vilkkaampaan osanottoon lienee ollut kysymys 10-tuutisen työ
päivän ja tuntipalkan aikaansaamisesta ammattityössä, joka ky
symys herätettiin eräässä ammattiyhdistyksen kokouksessa ja 
josta sittemmin yleisemmin keskusteltiin.

Tärkeimpinä kysymyksinä, joista ammattiyhdistyksessä on 
keskusteltu, sopinee mainita seuraavat:

Panttilainausasia, joka oli keskustelun alaisena yhdistyksen 
kokouksessa 6 p. maaliskuuta ja josta yhdistyksen yleisenä mie
lipiteenä hyväksyttiin seuraava ponsi: panttilainauslaitosta sellai
silla oikeuksilla, kuin se nykyjään on, ei tarvitsisi olla olemassa
kaan. Asiain nykyisellä kannalla ollen hyväksytään hra Meur- 
manin vastalause, joka tarkoittaa, että panttilainauslaitos olisi
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perustettava jonkunlaista hyväntekeväisyyttä tarkoittavaksi lai
tokseksi.

Kokouksessa huhtik. 3 p. päätettiin koettaa vastaisuudessa 
saada yhdistyksen kuukauskokouksiin esitelmiä ammattialalla. Esitel
mistä on toimikunnalla oikeus vaadittaissa suorittaa esitelmän pi
täjälle pieni korvaus.

Kokouksessa lokakuun 9 p:nä herätettiin kysymys 10-tun- 
tisen työpäivän ja tuntipalkan aikaansaamisesta ammattityössä, 
mutta koska ammattiyhdistyksen jäsenluku oli siihen aikaan hy
vin vähäinen, päätettiin asiasta keskustelemaan kutsua yleinen 
maalarien kokous. Tämä kokous pidettiinkin sitte yhteydessä 
perhe-iltaman kanssa Työväenyhdistyksen huoneustossa 16 p. 
marraskuuta. Asia sai lämpimää kannatusta kokouksen osanot
tajilta, mutta koska ei kysymystä silloin vielä voitu pitemmältä 
valmistaa, pidettiin toinen kokous marraskuun 24 p:nä. Tässä 
kokouksessa asian valmistelu annettiin ammattiyhdistyksen tehtä
väksi, joka taas kokouksessaan jouluk. 10 p. valitsi asiaa aja
maan 9-henkisen komitean. Aikomus on ensi keväästä saada 10- 
tuntinen työpäivä ja tuntipalkka-järjestelmä käytäntöön, vaan 
koska komitean työ vielä ei ole valmis, ei asiasta saata enempää 
mainita.

Yhdistys on vuoden kuluessa toimeenpannut ainoastaan yh
den perheiltaman.

Puheenjohtajana on ollut maalarimestari E. L Vasenius.
Johtokunnassa ovat olleet vakinaisina jäseninä herrat F. 

Hasselgren, J. Löf, F. M. Orrela, A. Gustafsson, K. K. Ahl
stedt, L. L. Leivo, K. Bäckman ja E. Isto; varajäseninä herrat 
G. A. Salonen, D. Sihvonen, U. Rautell ja E. Liljeblad.

Rahastonhoitajana on ollut F. M. Orrela, kirjurina E. Isto, 
ja R. Unger, tilintarkastajina S. Laitinen ja H. Bärgström.

Huvitoimikunnassa, joka valittiin väliaikaisesti vuoden lo
pulla, ovat olleet: K. Koski, E. Lindegren, K. Mattson, K. K. 
Ahlstedt, H. Rothström, K. Viljanen, M. Kilpinen ja J. Riihi- 
mäki.

Yhdistykseen on vuoden kuluessa kirjoittautunut 29 jäsentä 
ja eronnut samalla ajalla 5. Koko jäsenluku vuoden lopussa 
oli 34.

Helsingissä helmik. 15 1896.

Toimeksi saanut:

Rikli. Unt/er.
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Maalariammatti-yhdistyksen tili vuodelta 1895.

T u 1 o j a:
Säästöä vuodelta 1894 ..................... 488: 08
Ilmoitus- ja sisäänkirjoitusmaksuja 53: —
Jäsenmaksuia..................................... 69: —
Korkoa Kansallis-Osakepankissa tallella

olevista 300 markasta .... 12: —-
Yht. Mn/: 622: 08

Menoja:
Sisäänkirjoitus- ja jäsenmaksuja Työ-

väenyhdistykaelle.......................... 7 7: 25
Sanomalehti-ilmoituksista..................... 69: 25
Pöytäkirjain kantakirjaan kirjoittami-

sesta.......................... ... 25: —
Suoritettu J. Storckille..................... 24: —
Perhe-iltaman pilettiä, soittoa y. m. . 18: 90
Kaikenlaisia menoja.......................... 29: 40
Saldo vuoteen 1896: Talletustilillä Kan-

sallis-osakepankissa........................... 300: —
Rahaa kassassa ................................ 78: 28

Yht. ttnf 622: 08 
Helsingissä 31 p. Joulukuuta 1895.

F. M. Orrela.

Ylläolevat tilit, olemme tarkastaneet ja tilikirjain kanssa 
yhtäpitäviksi havainneet. Helsingissä 1 S14/yt)6.

S. Lailiuen. H. Bärgström.

Helsingin
Läkki-, pelti- ja vaskiseppäyhdistyksen kertomus vuo

delta 1895.
Vaikka harrastus ammattikunnan pyrintöihin on yhä ollut 

laimea, on kuitenkin löytynyt siksi paljon osanottajia, että on 
voitu jatkaa alotettua työtä, ammattikunnan pyrintöjen selvittä
mistä ja siihen kuuluvien kysymysten ratkaisemista. Yhdistyk
selle on yhä enemmän tullut selville se käsitys, että sen pääteh
tävä on etupäässä ammattitaidon kohottaminen, samalla kun sen 
on pidettävä huolta ammattilaisten tulosta ja sivistyksestä.
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Ammattitaidon kohottaminen riippuu suuressa määrässä 
oppilaitten kasvatuksesta, jossa nykyisissä oloissa on kylläkin 
muistutuksen syytä. Asia onkin ollut usein keskustelun alaisena 
yhdistyksen kokouksissa ja jätetty erityisen komitean valmistet
tavaksi, vaikka ei siitä ole vielä mitään valmista tullut. Esitel
miä myöskin on kehoitettu ammattilaisia pitämään, jotta siten 
saataisiin syntymään valaisevia keskusteluja eri työtavoista am
mattialalla. Pari yritystä tähän suuntaan on tehty, vaan ei ole 
jäsenissä syntynyt halua eikä intoa niitä jatkamaan. Tähän lai- 
meuteou on arvattavasti suurimpana syynä pidettävä se, että 
olemme ylimalkaan ammattiin kuuluvissa tiedoissa hyvin alkupe
räisellä kannalla. Kun ammattikunnassamme ei löydy jäseniä, 
jotka kykenisivät tekemään vähääkään suurempaan tietopuoliseen 
oppiin perustavia havaintoja ja muistiinpanoja, niin on luonnol
lista, ettei löydy erityisesti ammatti-asioita valaisevien esitelmien 
pitäjiä.

Mutta samalla kun on yhdistyksen jäsenluvun lisääntymi
sestä syytä iloita, on myöskin syytä toivoa, että yhdistys on 
löytänyt oikean tien ammattitaidon kohottamiseen kirjallisuuden 
ja koulun perusteilla.

Yhdistys onkin jo hankkinut muutamia teoksia saksalaista 
ammattikirjallisuutta, joittenka suomentamiseen on päätetty ryh
tyä ensi tilassa. Ammattikoulun perustamisesta on myöskin nos
tettu kysymys, vaikkei sitä voida panna toimeen, ennenkuin on 
kehittynyt sopivia opettajia. Yhdistys on tähän suuntaan ryh
tynyt toimimaan toivossa, että ammattilaiset, ja varsinkin nuo
remmat, ryhtyisivät innolla itseään kehittämään ammattiin kuulu
vissa tiedoissa perusteellisemmin kuin tähän asti.

Taloudellista laatua olevista kysymyksistä on eritystä in
nostusta herättänyt kysymys työpalkkojen korottamisesta, Yh
distys, tahtoen olla tasapuolinen ja maltillinen, pyysi työnantajia 
hyväntahtoisesti korottamaan työpalkkoja. Tästä toimenpiteestä 
ei ole yhdistyksen tietoon tullut sanottavia seurauksia, lienevät 
kuitenkin muutamat työntekijät saaneet pienen koroituksen.

Yksityiseen säästäväisyyteen on yhdistys kehoittanut jäse
niään. Tätä kehoitusta on kuitenkin noudatettu ainoastaan yh
dessä työpaikassa siten, että on valittu yksi henkilö keräämään 
joka tilissä säästöjä, jotka sitten viedään pankkiin.

Apukassan perustaminen on myöskin ollut keskustelun alai
sena; siitä tarkempaa ehdotusta laatimaan on asetettu komitea, 
joka ei vielä kuitenkaan ole mitään ehdotusta tehnyt. Näyttää 
siltä kuu asia ei ole vielä kyllin kypsynyt.

Työpalkka-taksat on päätetty laatia uudestaan. Ehdotusta 
tekemään valittu komitea työskentelee paraikaa.
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Huvien suhteen on yhdistys pysynyt yhtä rauhallisena kuin 
useina edellisinäkin vuusina, lukuunottamatta tavanmukaista perhe- 
iltamaa joulun aikana; kesäpäiväkin jäi viettämättä sateisten il
mojen takia.

Yhdistys ja sen johtokunta ovat pitäneet yhteensä 13 ko
kousta, joissa on käsitelty paitsi edellämainituita asioita useita 
pöytäkirjoissa tarkemmin merkityitä kysymyksiä.

Vuosikouksessa 17 p. helmikuuta 1895 valittiin johtokun
taan siitä eroavien sijaan: herrat J. G. Vallenius, G. Janhunen, 
K. F. Lohman, Th. Nordström ja V. Lindeqvist Simolinin ase
masta, joka pyysi eroa, sekä varajäseniksi V. Strand ja F. A. 
Lagerbohm.

Johtokunnan perustavassa kokouksessa valittiin puheenjoh
tajaksi V. W. Holmberg, varapuheenjohtajaksi G. Janhunen sekä 
kirjureiksi V. A. Sohlberg ja J. G. Vallenius.

Vuoden alussa kuului yhdistykseen 20 jäsentä, sen kulu
essa tuli uusia 21 ja erosi 8 jäsentä, joten koko jäsenluku vuo
den lopussa oli 33 jäsentä.

Yhdistyksen jäsenet: G. V. Sohlberg, V. W. Holmberg, 
V. Strand, A. V. Ecbom, J Ringbom, G. Janhunen, M. F. 
Hätinen, V. Lindeqvist, K. U. Lindroos, J. E. Nyman, F. A. 
Lagerbohm, A. Tallgren, H. Hj. Kasten, Th. Nordström, H. 
Söderbohm, R Malin, J. G. Vallenius, O Hahl, I. Hahl, K. F. 
Lohman, B. Lajunen, A. Mäkinen. O. F. Herranen, V. Karlsson,
G. Selenius, K. A. Hytönen, J. G. Leino, V Oksanen, Hj.Ko- 
rander, O. V. Borgman, O. H. Hokkanen, M. Walén ja J. Virtanen.

Kun vielä liitämme tilintarkastajain kertomuksen viime vuo
delta, niin olemme lyhyesti kertoneet kuluneen vuoden toimet 
toivossa, että ensi vuosikertomuksessa on enemmän kerrottavaa.

Helsingissä 23 p. Helmikuuta 1896.

V. W. Holmberg, 
puheenjohtaja.

V. xl. Sohlberg. 
sihteeri.

Läkki-, pelti- ja vaskiseppäyhdistyksen tili vuodelta 1895.
Säästö vuodelta 1894 120: 7 5, tuloja ffinf. 222: 33

ja menoja Uin- 171: 90, joten säästö vuodelle 1896 on ffinf 
171: 18. Huvitoimikunnan tili vuodelta 1895: Säästö vuodelta 
1894 33: —, tuloja ifmfi 64: 50 ja menoja Jinp': 35: 50,
joten säästö vuodelle 1896 teki '.Jitif 62: —.

Ehdotamme rahastonhoitajalle ja johtokunnalle tilivapauden.
Helsingissä 9 p. helmikuuta 1896.

I. Hahl. 11. Söderbohm.
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Helsingin
Puuseppien ammattiyhdistyksen 7:s vuosikertomus.
Ammattiyhdistys viime vaikutusvuotenaan ei ole juuri muulla 

alalla toiminut kuin pääasiallisesti jalostuttaakseen omaan am
mattiin kuuluvia henkilöitä.

On pidetty ammattipiirustuskurssi, jossa opetusta on antanut 
hra A. Eklund ilmaiseksi; yhdistys on kustantanut piirustustarpeet.

Tilastotietoja on hankittu ammattilaisten olosuhteista, jotka 
antoivat erittäin hyvän tuloksen edellisiin vuosiin verraten.

Panttilainaus-asiassa yhdistys päätti yhtyä täydellisesti hra 
A. Meurmanin vastalauseesen. Muitakin asioita on keskusteltu, 
vaan useammat eivät ole tulleet päätökseen.

Yhdistyksen virkailijat v. 1895: Puheenjohtajana on ollut 
M. Haapanen, varapuheenj. N. Vilander. Toimikunnan muut jä
senet: H. Tolonen rahastonhoitajana, E. Lönroth kantomiehenä, 
P. Ihalainen taloudenhoitajana, E. Borg kirjurina, P. I. Marttinen 
varak., ja A. Nyberg, K. Gustafson, A. Korhonen, A. Karjalainen 
jäseninä sekä varajäseninä M. Fredrikson, E. Kairenius, N. Tuo
minen ja A. Laaksonen. Huvitoimikuntaan kuului E. Kairenius, 
A. Nyberg, M. Fredrikson, A. Korhonen, A. Eklund, A. Lahti 
ja N. Tuominen. Yhdistyksen koko jäsenluku vuoden lopussa 32.

Toimeksi saanut: E. Borg.

Puuseppien ammattiyhdistyksen tili v. 1895.
T u 1 o j a:

Puuseppien tehdasyhtiölle lainassa . . . 100: —
Pankissa juoksevalla tilillä........................50: —
Viime vuodelta kassaan jäänyt rahaa . . 39: 81
Pankista korkoa............................................ 2: 50
Jäsenmaksuista............................................108: —
Huvitoimikunnalta.......................................85: —

Summa Sfinf 385: 31 
M e n o j a:

Työväenyhdistykseen maksettu . . . 38: 35
Sanomain,hti-ilmoituksia............................21: 10
Piirust.-ja kirjoitustarp. sekäkirjallisuuteen 11: 15
1 „ Työmies*-lehden osake.......................10; —
Keskuskomiteaan............................................3: —
Pankissa......................................................... 150: —
Puuseppien telidasyhtiölle lainattu . . .100: —
Kassassa rahaa........................................... 51: 71

Summa 385: 31
Yhdistyksen varat: rahaa............................301: 71
Kaluston ja kirjaston arvo.........................  237: —
1 osake „Työmieheen“ ......................................... 10: —

Summa .5^: 549: 71
Aimo Eklund. J. H. Saarinen.
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Tilintarkastuskertomus.
Helsingin Työväenyhdistyksen viime vuosikokouksessa va

littuina tilien tarkastajina olemme tämän työn suorittaessamme 
huomanneet:

että kirjat ovat tarkkuudella ja huolellisesti laaditut, eträ 
menot ovat olleet tarpeelliset ja että kaikista tuloista ja menoista 
löytyy kuitit. Saamme senvuoksi mielihyvällä ehdottaa johtokun
nalle ja rahastonhoitajalle täydellisen tilinvapauden.

Juhlatoimikunnan tilit olemme myös tarkastaneet ja huo
manneet ne kaikin puolin oikeiksi, jonka vuoksi saamme ehdot
taa mainitulle toimikunnalle ja sen rahastonhoitajalle tilinvapautta.

Helsingissä, maalisk. 28 p:nä 1896.

J. F. Widemark. B. Pilsudski.

Helsingin Työväenyhdistyksen tila 31 p:nä Joulukuuta 1895.

Vastaava:
Kassa................................ . .
Kalusto................................................
Juhlatoimikunnalta saatava ....
Kirjasto................................................
Osakeyhtiö Helsingin Kansanpankki

614: 30 
1,700: —

600: — 
4,000: — . 
4,337: 33 11,251: 63

tfnfi 1 1,251: 63

Vastattavaa:
Yleinen rahasto . . ,.....................  5,482: 7 9
Rahasto koululasten suvilomaa varten . 187: 36
J. Th. Lagerbohmin rahasto vaatetus-

avuksi köyhille koululapsille . . . 92: 13
Rahasto kertomuksen antamista varten 

työväestön asian ajamisesta valtiopäi
villä ..................................................... 49: 30

Rahasto työväentilaston julkaisemiseen. 235: 90
Rakennusrahasto ................................ 3,672: 43
Opetusrahasto............................... 1,322: 15
Osakeyhtiö Akateeminen kirjakauppa . 209: 57 1 1,251: 63

Fmf 11,251: 63
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Debet. Yleinen

1895
Elok. 10. An Maksanut takaisin Kivenkak-

kaajain aminattiosastostolle . 18: 18
Jouluk. 31. „ Poisveto kalustosta 92: 50

„ Kirjasto..........................., 213: 57
„ Korkoj a................................ 24: 30
„ Vuokraa................................ 1,236: —
„ Lukusali ...... 275: 26
„ Kustannuksia..................... 1,012: 98 2,854: 61

Säästö vuodelle 1896: 
Kalustoa........................... 1,700: —
Kirjasto........................... 4,000: —
Poisjääpi........................... 5,700: —
Velka toisille rahastoille 217; 21 5,482: 79

Mnf, 8,355: 58

Rahasto koululasten

1895
Lokak. I. 
Jouluk. 31.

An Ilmoituslasku 
„ Säästö vuodelle 1896 .

. , l: 25
. . 187: 36

188: 61

J. Th. Lagerbohmin rahasto vaatetus-

1895
Jouluk. 31. An Säästö vuodelle 1896 . 92: 13

92: 13

Rahasto kertomuksen antamista varten

1895
Jouluk. 31. An Säästö vuodelle 1896 . ■ ... &n f. 49: 30

Rahasto työväentilaston

1895
Jouluk. 31. Ah Säästö vuodelle 1896 .... ifmf 235: 90



rahasto. Kredit.

1895
Tammik. 1. Per Säästö vuodelta 1894:

„ Kalustoa................................ 1,792: 50
„ Kirjasto................................ 4,000: —
„ Poisjääpi................................ 5,792: 50
„ Velkaa toisille rahastoille 3,008: 17 2,784: 33

Toukok. 1. „ Arpajaisista ..................... 1,600: —
Elok. 0. „ Käsityö- ja tehdasyhd:seltä . 900: —

„ Ajurien kokouksista 10: —
„ Sisäänkirjoitusmaksuja 393: 50
„ Kuukausimaksuja . . . . 2,461: 25
„ Ilmoitusmaksuja . . . . 206: 50 3;061: 25

8,355 58

suvilomaa varten.

1895
Tammik. 1. Per Säästö vuodelta 
Jouluk. 31. „ Korkoja

1894 179: 63 
8: 98

188: 61

avuksi köyhille koululapsille.

1895
Tammik. 1. Per Säästö vuodelta 
Jouluk. 31. „ Korkoja.

1894 87: 74 
4: 39

92: 13

työväenasian ajamisesta valtiopäivillä.

1895
Tammik. 1. Per Säästö vuodelta 1894 49: 30

julkaisemista varten.

1895
Tammik. 1. Per Säästö vuodelta 1894^^^^^^j%^_^235^K)
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Debet. Rakennus-

1895
Jouluk. 31 An Säästö vuodelle 1896 . . . ffmf. 3,672: 43

Mntf. 3,672: 43

Opetus-

1895
Jouluk. 31. An Menoja vuoden kuluessa . . . ttnf. 3,369: 95

„ Säästö vuodelle 1806 • • »* 1,322: 15

Mnfi 4,692: 10
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rahasto. > /]' Kredit.

1895
Tammik. 1. Per Säästö vuodelta 1894. ■ . . Xnf 3,452: 02
Jouluk. 31. Ammattiosastoilta . , . . „ 47: 81

»J Korkoja........................... • . . „ 172: 60
ttnf. 3,672: 43

rahasto.

1895
Tammik. 1. Per Säästö vuodelta 1894 .... 9mf 1,592: 10

„ Käsityö- ja Tehdasyhdistykseltä . „ 100: —
„ Vähittäismyyntiosakeyhtiön voitto

varoista ..................................... „ 3,000: —
Mn/f 4.69'2: 10

Helsingissä 31 p:nä Joulukuuta 1895.i .-
Karl Schwenzon.
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Helsingin Työväenyhdistyksen virkailijat v. 1895.

s.» < Johtokunta:
(valittu ensi kerran v. 1884)

Puheenjohtaja:
'Fridolf NUmbery, työnjohtaja, * 1815/'95O, v. 94, 95.

V arapuheen j ohtaj a:

Viktor Sohiman, koneenkäyttäjä, 187/i57, v. 94, 95.

Muut jäsenet:
Viktor Julius von Wright, '^-185/856, puheenjoht. vv. 1884 —93. 
Vilhelmina Hellman, johtajatar, * 134/ii59, v. 92—95.
Viktor Vilho Holmberg, läkkiseppä, * 1817/&O2, v. 91, 95. 
Alexander Järvenpää, viivoittaja, " 182/b56, v. 90 — 95.
Adolf Nordman, kansak. opett., * 1822/2 5 6, v. 93—95.
F. M. Orrela, maalari, * 1828/e50, v. 94, 95.
Gustaf Fredrik Willandt, rakeunusmest., * 182/a47, v. 91—95. 
A. N. Lahtinen, ” 18B/i265, v. 95.

Sihteerit:

Oskari Vilkman, rakennusmest., v. 95.
Osk. Groundstroem, * 187/bö8, filos, maisteri, v. 95.

Järjestysvaliokunta:
Puheenjohtaja:

Johan Andelin, turkkuri, * 185/164, v. 95, valiok. jäsen 94, 95. 

Varapuheenjohtaja:
G. H. Cajander, kirjap. taituri, * 1818/s57, v. 95. valiok. jä

sen 92, 93, 94, 95.

Sihteeri:
J. E. Jaeekell, muurari, * 183/io7O, v. valiok. jäsen 95.

Muut jäsenet:

A. R. Keto, vanginvartija, * 18B/259, v. 94, 95.
J. J. Vilen, suutari, * 1830/96 7, v. 9 4, 95.
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M. Laaksonen, puuseppä, *. I817/e6i, .v. 94, 95.
J. E. Sevon, uunintekiä, * 186 n64, v. 95.
K. H. Söderholm, läkkiseppä, 1812/i72, v 95. '
M. Koskinen, puukauppias, * 1813/a58, v. 95.
J. F. Hänen, muurari, * löa//57, v. 95.
P. J. Marttinen, puuseppä, * 18®, 663, v. 95.
H. Paavilainen, räätäli, * 1818/970, v. 95.

Opetuskomitea:
Puheenjohtaja: j

Aug. Hjelt, filos, tohtori, * 1829/6Ö2, v. 94, 95.

Varapuheenjohtaja:
Viktor Sohiman, koneenkäyttäjä, v. 93 — 95 

Muut jäsenet:
Matti Haapanen, puuseppä, * 1824,2 5 5, v. 93 — 95.
A. Söderhom, kelloseppä, v. 95.
F. Salonius, rakennusmestari, v. 95.

Tilastokomitea:
Puheenjohtaja:

Aug. Hjelt, filos, tohtori, v. 88—95.

Jäsenet:
Fridolf Numberg, työnjohtaja, v. 91—95.
Johan Fredrik Widemark, kelloseppä, * 188/«56, v. 90—95 
Gustaf Fredrik Willandt, rakennusmest., v. 90 —95,

Sihteeri:
Osk. Groundstroem, filos, maist., v. 92, 94, 95,

Tilientarkastajat:
Johan Fredrik Widemark, kelloseppä, v. 90 —95.
P. Lilsudski, avisioonikaupustelija, v. 95.

Rahastonhoitaja:
Karl Schivenzon, konttoristi, * 1828/i60, v. 94, 95.
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Kirjastonhoitajat:
(Ruotsal. kirjastoa varten, ensi kerran vai. 1884) 

Taavi Tainio, vaiastonkirjanpitäjä, v. 95,

(Suomal. kirjall varten, ensi kerran v. 1890) 
Alexander Järvenpää, viivoittaja, v. 90—95.

Ravintoloitsija:
Amanda Lindberg, rouva, * 18a5/s55, otettu 93.



Helsingin Työväen-yhdistyksen jäsenet
joulukuun 31 päivänä 1895.

Helsingfors Arbetareförenings medlemmar
den 31 december 1895.

Vakinaiset jäsenet. — Ständiga medlemmar.

1884.

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.

Borgström, L., kauppaneuvos, kom
merseråd.

Ckmelevski, P., ruukinisäntä, bruks
patron.

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

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

1885.

Landén, A , kunnallisneuvos, kom
munalråd.

Nyblin, D. valokuvaaja, fotograf

1886.

Heikel, V., lehtori, lektor.
1887.

Kullman, H. BL, 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 
ledamotskap.

Vuosijäsenet. — Årsmedlemmar.

1884.

Bergman, K. V., kivenhakkaaja, 
stenhuggare.

Brandstake, W., kivipiirtäjä, litho- 
graf.

Enbom, A. V., peltiseppämestari, 
plåtslagaremästare.

Heikel, E., rakennusmestari, bygg
mästare.

Henriksson, H., kellarinpitäjä, käl
larmästare.

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.

Numberg, F. työnjohtaja, verkmä
stare.

Olander, O , räätälimestari, skräd
daremästare.

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.

*) Ne henkilöt, joiden nimen edellä on tähti (-), ovat yhdistyksen pää
töksellä jäseniksi kutsutut. De personer, framför hvilkas namn är en stjärna

äro enligt föreningsheslut inbjudna till medlemmar.



o»J

Willandt, G. F., rakennusmestari, j Wirtanen, J., suutari, skomakare, 
byggmästare. I 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, Alrik, konttoripäällikkö, kon- Janhunen, G., vaskiseppä, koppar- 
torschef. slagare.

Biese, Hulda, rouva, fru.

1887.

Hammar, K. Hj., seppä, smed. Unger, W , konetyöntekiä, mek. ar- 
Laamanen, A-, suutari, skomakare. betare.

1888.

Hjelt, Aug., tohtori, doktor. 
Lahtinen, A. N., turkkuri, körsnär. 
Leino, N., leipuri, bagare.
Lilja, O. J., kirjansitoja, bokbindare. 
Schrowe, T. von, leipuri, bagare.

Sohiman, V., konetyöntekijä, meka
nisk arbetare.

Tillander, M., rautasorvari, järn- 
svarfvare.

Wahlman. A. V., räätäli, skräddare.

1889.

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

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

svarfvare.

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

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

makare.

1890.

*Aejmelaeus, S., pöytäkirjasihteeri, 
protokollsekreterare.

*Ahde, J., rakennusmestari, bygg 
mästare.
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“Almberg, A., lehtori, lehtori. 
^Bergbom, K., tohtori, doktor. 
'Bergbom, Karl, asioitsija, ombuds

man.
*Bolin, Wilh., professori, professor. 
Cajander, G. H., taituri, typograf. 
*Castrén, K. varatuomari, vicehä-

radshöfding.
"Chydenius, Anders, insinööri, inge- 

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

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

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

fessor.
"Edelheim, Anna, neiti, fröken. 
'“Elfving, Fr., professori, professor. 
"Ekroos, Viktor, maistraatin sihteeri,

magistratssekreterare.
:i:Eneberg, W., senaattori, senator. 
^Engström, Otto,professori,professor. 
"Erkko, Eero, sanomalehdentoimit-

taja, redaktör.
Fagerholm, K. F., kirjanpitäjä, bok

hållare.
“Faltin, E,, musiikkitirehtööri, mu

sikdirektör.
"Fellman, I., senaattori, senator. 
"Forsberg, A. W., tohtori, doktor. 
"Forsman. J., professori, professor. 
“Frenckell, A. R., maisteri, magi

ster.
Frenckell, Th. v., luutnantti, löjtn. 
Godenhjelm, B. F., lehtori, lektor.

“Granfelt, A. A., tohtori, doktor. 
Gref, G., suutari, skomakare. 
“Gripenberg, Alexandra, neiti, frök. 
"Grotenfelt, K., tohtori, doktor. 
“Grotenfelt, N., ylitirehtööri, öfver-

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

kommunalråd.

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

trafikdiiektör.
“Hellsten, K. K., koristemaalari, de

korationsmålare.
“Helsingius, G. A.^.'Jköyhäinhoidon- 

tarkastaja, fattig vårdsinspektör. 
Henriksson, Ida Maria, kirjansitoja,

bokbindare.
“Hermansson, R., professori, pro

fessor.
Hildén, Amanda Maria, kirjansito- 

jatar, bokbinderska.
“Holm. K. E., kirjakauppias, bok

handlare.
"Holmberg, A., tohtori, doktor. 
'■'Holsti, H., professori, professor. 
Honkaniemi, J., suutari, skomakare. 
“Hougberg, Emil, tohtori, doktor. 
*Hällsten, K., professori, professor. 
“Hällström, G. E. af, maisteri, ma

gister.
Hätinen, M. F., vaskiseppä, kop

parslagare.
“Höckert, J., kamreeri, kamrerare. 
“Jamalainen, P., varatuomari, vice-

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

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

kefru.
“Kihlman, A , yliopettaja, öfverlärare. 
“Krogius, Lars, konsuli, konsul. 
“Kurtén, U., asessori, assessor. 
“Lmthen, N., rouva, fru.
"Lffithen, R., pankintirehtööri, bank

direktör.
“Lagerborg, H., ylipostitirehtööri, 

generalpostdirektör.
“Lang, J. N., professori, professor. 
“Lemström, S., professori, professor. 
“Lille, W. O., insinööri, ingeniör.
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"Lilius, A., varatuomari, vicehärads- 
höfding.

Liljeroos, N., kirjansitojatar, bok
bindare.

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

^'Lindelöf, L., todellinen valtioneu
vos, värkligt statsråd.

"Lindén, K. E., hovineuvos, hofråd. 
Lindeqvist, W., lakki- ja peltiseppä)'

bleck- och plåtslagare.
*Lohman, H. E., rakennusmestari, 

byggmästare.
'Löfgren, V., maisteri, magister. 
"Löfström, Th., tohtori, doktor. 
'Mela, A. J., lehtori, lektor. 
"Messman, J. W., maisteri, magi

ster.
"Meurman, A., kunnallisneuvos, kom

munalråd.
"Nissinen, Alli, neiti, fröken. 
Nyman, J. E., läkkiseppä, bleck-

slagare.
Ollila, J. A., suutari, skomakare. 
"Palmberg, A., professori, professor.

Palmén, J. A ^professori, profes
sor.

■'•'Paimen, K. E., insinööri, ingeniör. 
Palmgren, O., oikeuspormestari, ju-

stitieborgmästare.
''Palmroth, F., esittelijäsihteeri, 

referendariesekreterare.
'Pfaler, L. v., pankki tirehtööri, bank

direktör.
xRein, 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. 
'•'■'Sallisten, C. W., hovineuvos, hof

råd.
"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.
Sihvonen, D., maalari, målare. 
*Sjöberg, E. O., sanomalehdentoi-

mittaja, redaktör.
"Slöör, K. A., hovineuvos, hofräd. 
*Soini, W., maisteri, magister. 
"Solitander, C. P. intendentti, inten

dent.
*Stenroth, O., pankintirehtööri, bank

direktör.
"Stockman, G. F., kauppaneuvos, 

kommerseråd.
*Stockman, K., konsuli, konsul. 
"Stude, Aug., kauppias, handlande. 
*Sundell, A. F., professori, profes

sor.
"Sundvik, E., professori, professor. 
"Synnerberg, K., tohtori, doktor. 
Säll, J., suutari, skomakare.
Thylin, Otto, kauppias, handlande. 

Tolkkila, G. A., talonomistaja, gärds-
egare,

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

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

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

räd.
"Wahlberg, C. F., hovineuvos, hof

räd .
*Wasastjerna, O., professori, pro

fessor.
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"Wasenius, A. F., konsuli, kcnsul. 
Wasenius, E., maalari, målare. 
"Weber, Th., tohtori, doktor. 
*Wegelius, M., tirehtööri, direktör. 
Wikman, S. A. 0., kirjansitoja, bok

bindare.
Wirta, W„ kirjansitoja, bokbindare.

18

Aspegren, E., kirjansitoja, bokbin
dare.

"Basilier, F., pankiDkamreeri, bank- 
kamrerare.

•'■'Bergbom, 0., senaattori, senator. 
"Bränder, A., tohtori, doktor.
Borg, E. puuseppä, snickare. 
"Cederholm, Th., senaattori, senator. 
Gustafsson, J. E., viilaaja, filare. 
Haapanen, M., puuseppä, snickare. 
"Hamfelt, W., kauppias, handlande. 
Hartell, E. F., leipuri, bagare. 
"Hougberg, S. W., senaattori, se

nator.
Inha, I., kirjailija, litteratör. 
"Ingman, S., tohtori, doktor. 
Ihalainen, F., puuseppä, snickare. 
Johansson, A., muurari, murare. 
Kairenius, G. E., puuseppä, snik-

kare.
Kakriainen. K., suutari, skomakare. 
Karjalainen. A , puuseppä, snickare. 
Kaukonen, O., kirjansitoja, bokbin

dare.
Kumpunen, O., puuseppä, snickare. 
Lahti, A., puuseppä, snickare. 
Lönnroth, J. E., puuseppä, snickare. 
Mast, A., leipuri, bagare.
"Molander, H., senaattori, senator.

18

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

Wirtanen, G. E., suutari, skoma
kare.

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

dare.

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

referendariesekreterare.
"Nybom, F. K., pankintirehtööri,

bankdirektör.
"Palmen, J. Ph., senaattori, senator. 
Pastell, K. A., muurari, murare. 
Bukkila, Katharina Maria, kirjan

sitojatar, bokbinderska.
Salonius, F., rakennusmestari, bygg

mästare.
Sanngren, J. F., kelloseppä, urma

kare.
Spiring, H. Ch., kirjansitojatar, bok

binderska.
"Stenius, B., oikeusraatimies. råd

man.
Sundvall, Ida, sairasten hoitaja, sjuk 

sköterska.
"Svanljung, J, v. tuomari, v. hä
radshöfding.
Tallgren, A., läkkiseppä, blecksla- 

gare.
Tolonen, H., puuseppä, snickare. 
Tuominen, N., puuseppä, snickare. 
Wilén, ,1. J., suutari, skomakare. 
Ölund, Ida, kauppa-apulainen, han-

delsbiträde.

"Avellan, Kaarola, neiti, fröken. 
"Bergbom, Emilia, neiti, fröken.
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"Biaudet, G., lehtori, lektor. 
"Björnberg, It., arkkitehti, arkitekt. 
'Borenius, E., pankinjohtaja, bank

direktör.
■'■Borenius, Henrik, tohtori, doktor. 
'”'Cajander, Paavo, lehtori, lektor. 
"Castrén, E., senaatinkopisti, senats-

kopist.
"Christierson. G. von, esittelij äsih- 

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

marråd.
'”'Ehrstedt, S., kaupunginrahastonhoi- 

taja, stadskassör.
"Einighorst, A., kauppias, handl. 
-Ekman, C. A., apteekkari, apote

kare.
'”'Flodin, E., valtioneuvos, statsråd. 
"Friberg, Maria, kansakoulunopetta-

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

rektör.
"Gustafsson, F., professori, profes

sor.
Henriksson, Ida Wilhelmina, kirjan

sitojatar, bokbinderska.
"Hjelt, Edvard, professori, professor. 
Kasten, H. H., läkkiseppä, bleck-

slagare.
'”'Kellgren, S., rouva, fru.
Keto, Aug., vanginvartija, fångvak

tare.
"Kihlman, O., dosentti, docent. 
Kumpuniemi, Frans, kirjansitoja,

bokbindare.
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. F., kunnallisneuvos, 
kommunalråd.

Lindvall, Karl, konetyöntekijä, me
kanisk arbetare.

Mast, Alfred, ylioppilas, student. 
Nordman, A,, kansakoulunopettaja,

folkskolelärare.
'”Nybergh, Aug., senaattori, senator. 
Paavilainen, Heikki, räätäli, skräd

dare .
^Saarinen, Santeri, lakitieteen kan

didaatti, j uriskandidat.
"Sjölin, J.j ylitirehtööri, öfverdirek- 

tör.
Spiring, Eine Elvira, kirjansitojatar, 

bokbinderska.
'”'Strömberg, Gottfried, insinööri, in- 

geniör,
■Tschepurnoff, A , kenraaliluutnantti, 

generallöj tnant.
"Wegelius, K. A., maisteri, magi

ster.
Werner, A., suutari, skomakare. 
"Wetterhoff. Rosina, neiti, fröken. 
Wilander, N., puuseppä, snickare. 
:1:Zetterlöf, Erik, isännöitsiä, före

ståndare.

1893.

Arvonen, H., peltiseppä, platslagare. | Brondin, Robert, leipurimestari, ba- 
Blom, Otto, seppä, smed. i garemästare.
Brondin, K. M., leipurimestari, ba- Gröndahl, Olga, neiti, fröken.

garemästare. Hellman, Maria, neiti, fröken.
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Johansson, H., kirjansitoja, bok
bindare.

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

Korhonen, A., puuseppä, snickare.
Krohn, Kaarle, tohtori, doktor.

'■'■'Krohn, Minna, rouva, fru. 
Kuusinen, T., suutari, skomakare. 
Kylläinen, T , maalari, målare. 
Laakso, A., suutari, skomakare. 
Lehtonen, Kaarle, räätäli, skräd

dare.
Lindholm, K., rautasorvari, järn- 

svarfvare.
Lundberg, Anna, ompelijatar, söm 

inerska

Miettinen, Anna, latojatar, sättarinna. 
Mustonen, K . leipuri, bagare. 
Niskanen, N., räätäli, skräddare. 
Paananen, Juho, räätäli, skräddare. 
Rautanen, O. W., suutari, skoma

kare.
Puutunen, O , kirjansitoja, bokbin

dare.
Sjögren. Sotia, ompelijatar, sömmer

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

gare.
Söderholm, Hulda Soria, kirjansito- 

jatar, bokbinderska.
Tötterman. II, leipuri, bagare. 
Wessman, Sigrid, neiti, fröken.

1894.

maalari, målare.
A., työnjohtaja, verk-

Aaltonen. V..
Backman, G. 

mästare.
“Boisman, T. J., asessori, assessor. 
:i'Donner, O., professori, professor. 
Engström, Fanny, neiti, fröken. 
Eriksson, E , työmies, arbetare. 
Fredriksson, J. M., puuseppä, snic

kare.
*Frosterus. G., professori, profes

sor.
Gustafsson, K , puuseppä, snickare. 
Halonen, A. J.
•Hammarström, A., maisteri ma

gister.
Hanen, J. F., muurari, murare. 
Henriksson, J. A.
Herranen, O. F., läkkiseppä, bleck-

slagare.
Jaeckell, J. E., muurari, murare. 
Jokela, Karl, räätäli, skräddare. 
*Kajanus, R., soittokunnan johtaja,

kapellmästare.
'•■"Kallio, A. H., maisteri, magister. 
Kautala, K. leipuri, bagare.

Karvonen, A. H., kansakoulunopet
taja, folkskolelärare.

Lindbom, E. F., valuri, gjutare. 
Linden, H., räätäli, skräddare. 
Lundström, Edvard, piirustaja, ri

tare.
Malin, R., läkkiseppä, bleckslagare 
Marttinen P. J , puuseppä, snickare. 
Merikanto, Oskari, soittotaiteilija,

musiker.
'■''Murén, Emil, pastori, pastor. 
Mömmö, L., suutari, skomakare. 
Niemelä, J., konetyöntekijä, meka

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

bindare.
Nordström, F. N., läkkiseppä, bleck 

slagare.
Pelander,1" Alex., työnjohtaja, ar 

betsledare.
Rosengren, F., konetaituri, meka

niker.
Salin, J. E., suutari, skomakare. 
Sihvola,™ Anton, rakennusmestari

byggmästare.
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Söderbohtn, K. 
bleckslagare.

Wuorinen, J. F,, 
bindare.

II., läkkiseppä, Wirtanen, K. W., suutari, skoma
kare.

kirjansitoja, bok- Wirtanen, Otto, leipuri, bagare.

1895.

Aalto, H., räätäli, skräddare.
Aalto, O., maalari, målare. 
Aaltonen, J., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Ahokas, D., kirvermies, timmerman, 
xlhokas, J., kirvesmies, timmerman. 
•Ahonius, K. G., lehtori, lektor. 
Ahlstedt, A., muraro, murare. 
Ahlstedt, K. K., maalari, målare. 
Ahlqvist, W., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Alakoski, F., kirvesmies, timmerman. 
Almgren, H,, kirvesmies, timmerman. 
Andelin, Alma, kutojatar, sticker,ska. 
Andelin, Hilma, ompeliatar, söm

merska.
Andersson, J. G., kivenhakkaaja, 

stenhuggare.
Ariin, K., kivenhakkaaja, stenhug

gare.
'■'Aspelin, J. H., professori, professor. 
Backiin, H., leipuri, bagare. 
Backiin, V., kivenhakkaaja, stenhug

gare.
Baldauf, E., leipuri, bagare.
Blad, G., kirjansitoja, bokbindare. 
Blomqvist, F. kivenhakkaaja, sten

huggare.
Blomstedt, A., asessori, assessor.

•■Boehm, G. A., kamreeri, kamrerare. 
Boman, A., kivenhakkaaja, stenhug

gare.
Boman, A., muurari, murare. 
Borgman, O., V.
*Clouberg, L., senaattori, senator. 
*Castrén, Jonas, lakit., kanditaatti,

juriskandidat.
*Dahlin, K. A , apteekkari, apotekare.

Edelbom, J., kirvesmies, timmerman. 
Ekholm, G. F., kirjansitoja, bok

bindare.
Eklund, J. E., puuseppä, snickare. 
Ekman, K. A., rautasorvari, jern-

svarfare.
Ekström, A . kivenhakkaaja, sten

huggare.
Elenius, L., maalari, målare.
Enkeli, A.., muurari, murare. 
x'Erenius, R., senaatinkamreeri. se-

natskamrerare.
Eriksson, F., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Eriksson, S., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Eskelin, E., leipuri bagare. 
Fagerlund, J., kivenhakkaaja, sten

huggare.
■Favén, O., lehtori, lektor. 
Finnholm, J., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Finnholm, V., suutari, skomakare. 
Forsman, Frans, maalari, målare. 
Fischer, A., leipuri, bagare.
"Galindo, G., kenraalimajuri, gene

ralmajor.
"Grenman, H., M., filos, kandidaatti, 

filos, kandidat.
Groundstroem, Osk., filos, maisteri, 

filos, magister.
Grönfors, A.
Grönlund, O., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Gustafsson, G., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Gustafsson, J., muurari, murare. 
Gustafsson, S., muurari, murare.
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Halii. J., peltiseppä, plåtslagare. 
Hahl, O., peltiseppä. plåtslagare. 
Hakkarainen, M., kirvesmies, tim

merman.
Hallberg, M., kirvesmies, timmer

man.
Heinonen, A., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Heinonen. A., leipuri, bagare. 
Heinänen, Emil, maalari, målare. 
Heinänen, V., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Helander, K. E., muurari, murare. 
Helenius, G., muurari, murare. 
^Hellsten A. M., maisteri, magister. 
Hellström, G. A., muurari, murare. 
Hellström, K , kivenhakkaaja, sten

huggare.
Henriksson, Aina, ompeliatar, söm

merska.
Henriksson, G., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Henriksson, V., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Hermansson, M..kivenhakkaaja, sten

huggare.
Hertgin, A., maalari, målare. 
Hilden, O., muurari, murare. 
Hoffren, J. V., muurari, murare. 
Högberg, A., leipuri, bagare. 
Hokkanen, O., H.,
Holmberg, O., leipuri, bagare. 
Holpainen, H., muurari, murare. 
Hukk, S., kirvesmies, timmerman. 
*Hult, V., insinööri, ingeniör. 
Huovila, S., kirvesmies, timmerman. 
Hytönen, K. A., läkkiseppä, bleck-

slagare 
Hyyppä, J.
Häggström, J. F., kivenhakkaaja, 

stenhuggare.
Hämäläinen, A., muurari, murare. 
Hänninen, T.. kivenhakkaaja, sten

huggare.

Häyrynen, O , kivenhakkaaja, sten
huggare.

Ihanainen, A., silittäjä, strykerska. 
Isaksson, E., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Ivanoff, A. L.
Jalo, K., kivenhakkaaja, stenhug

gare.
^Jalonen, K , kauppias, handlande. 
Jansson, K. J., kirjansitoja, bok

bindare.
Jansson, V., kirvesmies, timmerman. 
Jaroinen, J. G., muurari, murare. 
Johansson, A., puuseppä, snickare. 
Johansson, A., puuseppä, snickare. 
Johansson, F., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Johansson, J., E.
Johansson, O., muurari, murare. 
Johansson, O. N., kirvesmies, tim

merman.
■'■Juhlin, von, E. L., tehtaanomistaja, 

fabriksegare.
Jopila, J., maalari, målare.
Juselius, A., maalari, målare. 
Juselius, K., muurari, murare 
Jurva, J. V., kirvesmies, timmer

man.
Jutila, M., kivenhakkaaja, stenhug

gare.
Järvinen, H., kirvesmies, timmer

man.
Kanerva, V., maalari, målare. 
Kandell, A. J., muurari, murare. 
Karlsson, A., viilaaja, filare. 
Karlsson, K., muurari, murare. 
^Karvonen, J. J., tohtori, doktor. 
Katajainen, O., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Kauppinen, J. A , muurari, murare. 
'Keinänen, J. V., n. tuomari, vice

häradshöfding.
Kemppainen, J., kirjansitoja, bok

bindare.
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Keränen, J. A., kivenhakkaaja, sten
huggare.

Ketelä, J., kivenhakkaaja, stenhug
gare.

Kilpinen, M., maalari, målare. 
'Knåpe, A , räätälimestari, skräd

daremästare.
' Kommonen. V., kauppias, handlande. 
^Komppa, G., tohtori, doktor. 
Korhonen. J., muurari, murare. 
Koran der, Hj.
Korander, K., muurari, murare. 
Korhonen, A., muurari, murare. 
Koskinen, A., suutari, skomakare. 
Koskela, I., muurari, murare. 
Koskinen, J., kivenhakkaaja, sten-

hnggare.
Koski, K. K., maalari, målare. 
Koski, O., kivenhakkaaja, stenhug

gare.
Koskinen, M., muurari, murare. 
Koskinen, M. K., maalari, målare. 
*KrankJ J., v. tuomari, v. härads-

höfding.
:"K,'ogius, Ernst, tuomari, vice hä- 

radshöfring.
Kuitunen, K.
Kujander, R., muurari, murare. 
Kuuti, E., leipuri, bagare. 
■•Lagerblad, G., n. tuomari, vice hä-

radshöfding.
Lahti, K. GiP suutari, skomakare. 
Lahtinen, J., kivenhakkaaja. sten

huggare.
Laibert, E., kirjansitoja, bokbindare 
Laine, E., muurari, murare.
* Laine, J. H., työnjohtaja, arbets

ledare.
Laine. K., kirvesmies, timmerman. 
"Laine, O., rakennusmestari, byg-

mästare.
"Lampén, V., pastori pastor. 
Lampinen, G., kirvesmies, timmer

man.

Laurila, J., kivenhakkaaja, stenhug
gare.

Lehtinen, J., V.
Lehtinen. M., räätäli, skräddare. 
Leino, A. E., muurari, murare.
Leino, J. G ,
Leius, L. L , maalari, målare.
Lekman, V., muurari, murare. 
*Levänen, S., dosentti, docent. 
Lind, K. G., suutari, skomakare. 
Lindberg, J. V.
Lindfors, G., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Lindfors, O. A., maalari, målare. 
Lindfors, O .1, leipuri, bagare. 
Lindgren, K. E., maalari, målare. 
Lindholm, O., muurari, murare.

Lindroos, F. V , kultaseppä, guld
smed.

Lithenius, H., maalari, målare. 
Liukko, A., maalari, målare. 
*Lojander, K., v. tuomari, vice hä-

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

slagare.
Lukkarinen, O , konetyöntekijä, mek. 

arbetare.
Lukkonen, J., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Lundberg, G. A., kirjansitoja, bok

bindare.
Lundberg, F., kirjansitoja, bokbin

dare.
Maali, J., kivenhakkaaja, stenhug

gare.
Malenius, Aina, ompeliatar, söm

merska.
Malin, O. R, rautasorvari, jern- 

svarfvare.
Manner, N., viilaaja, filare.
Marttila, J. A.
Mattsson, G., maalari, målare. 
Melander, A., kivenhakkaaja, sten

huggare.
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Merilä, Elin, kirjansitojatar, bok
binderska.

Mettinen, A., kivenhakkaaja sten
huggare.

Mickelsson, A., kivenhakkaaja, sten
huggare.

Mickelsson, J., kivenhakkaaja, sten- 
kuggare.

Mickelsson, N., muurari, murare. 
Molanen, E., kivenhakkaaja. sten

huggare.
Mäkinen, A., muurari, murare. 
Mäkinen, A., peltiseppä, platslagare. 
“Neovius, L., filos, tohtori, filos.

doktor.
Niemi, G. A., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Niemi, G., kivenhakkaaja, stenhug

gare.
Nieminen, J. A., muurari, murare. 
Nieminen, K., kivenhakkaaja. sten

huggare.
Nikulainen, A., muurari, murare. 
Nordbäck, Fanny, kirjansitojatar,

bokbinderska.
Nummelin, H., kirvesmies, timmer

man.
Nupponen, P., muurari, murare. 
Nurminen, K., kivenhakkaaja, sten

huggare.
'•'Nybergh, V.,vankilanpäällikkö, fän

gelsedirektör.
Nyman, K.
'Nyström, U., arkkitehti, arkitekt. 
Oila, K., rakennusmestari, bygg

mästare.
Ojander, J., suutari, skomakare. 
Ojanperä, J., suutari, skomakare. 
Oksanen, H., kivenhakkaaja. sten

huggare.
Oksanen, M., kivenhakkaaja. sten

huggare.
Oksanen, P., muurari, murare. 
Oksanen, V.

Olin, K. E., leipuri, bagare. 
Oloffsson, S., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Paaju, Josefina, ompeliatar, söm

merska.
Palluri, K., kivenhakkaaja, stenhug

gare.
Parkkinen. J., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Pellinen, O. V., kansakoulun opet

taja, folkskolelärare.
Pietikäinen, H., kirvesmies, timmer

man.
Pirskanen, M. V., satulantekijä, 

sadelmakare.
Pohjola, Hanna, kutojatar, stickerska. 
*Polön, Edvard, v. tuomari, vice

häradshöfding.
Pontanoff, A., maalari, målare, 
Pursinen, K , J., kivenhakkaaja

stenhuggare.
'“'Pätiälä, F. J., tohtori, doktor. 
Rautanen, A , kivenhakkaaja, sten

huggare.
Riihimäki, J., maalari, målare. 
Rothström, H., maalari, målare. 
Rusila, J. F., maalari, målare. 
Rydberg, A., muurari, murare. 
“Rönnholm, K. A., tohtori, doktor. 
Saarinen, kivenhakkaaja, stenhug

gare.
Sabel, M., kivenhakkaaja, stenhug

gare.
Salo, K. K , viilaaja, filare. 
Sohiman, K. F., muurari, murare. 
Salonius, J., työnjoht., arbetsledare. 
Soija, K., kivenhakkaaja, stenhug

gare.
“Salin, Vilho, nyörinpunoja, snör- 

makare.
Salminen, A., kivenhakkaaja. sten

huggare.
Sarja, M., kivenhakkaaja, stenhug

gare.
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Saukkonen, E., varastonhoitaja, ma- 
terialförvaltare.

"Savander, 0., insinööri, ingeniör. 
Selenius, G., läkkiseppä, blecksla-

gare.
Seppälä, J., kirvesmies, timmerman. 
Seppälä, J. U., muurari, murare. 
Seppälä, V , muurari, murare. 
Serenius, Emmy, ompeliatar, söm

merska.
Sjöblom, J. A., leipuri, bagare. 
Silvenius, K. B., maalari, målare. 
*Slöör, M., filos, kandidaatti, filos.

kanditat.
"'Snellman, A., H., filos, tohtori, 

filos, doktor.
Sirén, J., K., kirvesmies, timmerman. 
Sohiman, V., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Soblström, J., leipuri, bagare.
Soini, Jaakko, kauppapalvelia, han-

delsbiträde.
Sopanen, A., kutoja, väfvare. 
Spaak, A., kivenhakkaaja, stenhug

gare.
Stenius, A., leipuri, bagare, 
Stenström, A., kirjansitoja, bokbin

dare.
Stigell, E., muurari, murare,
Ström, K., kivenhakkaaja, stenhug

gare.
Sundberg, K., muurari, murare. 
Suomi, J., V., suutari, skomakare. 
Suopankki, M., suutari, skomakare. 
Sutinen, J , P., muurari, murare. 
Tainio, Taavi, varastonhoitaja, ma

terialförvaltare .
Takala, M., kirvesmies, timmerman. 
"“Tallqvist, J , V., tohtori, doktor. 
Tamminen, K. G., puuseppä, snic

kare.
"Tavastjerna, V., tohtori, doktor. 
"“Teittinen, K., A., kamreeri, kam-

rerare.

Thollberg, V, muurari, murare. 
Thurén, G. A., maalari lnälare. 
'Timper F., kultaseppä, gulsmed. 
Toivonen, H., kivenhakkaaja, ston-

huggare.
"Topelius, 0., filos, tohtori, filos, 

doktor.
Torniainen, A., muurari, murare. 
Tourunen, J., kirjansitoja, bokbin

dare.
Tourunen, J., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Unger, R., maalari, målare. 
Uimonen, R A., suutari, skomakare. 
Uggla, O
Valenius, F. L., muurari, murare. 
Vall, J., muurari, murare.
Vallén, M.
Vallenius, J. G , läkkiseppä, bleck- 

slagare.
Vartiainen, A. L., kirjansitoja, bok

bindare.
Vartiainen, T., muurari, murare. 
Vehmanen, A , kivenhakkaaja, sten

huggare.
Vesterberg, F. V., leipuri, bagare. 
Videnius, K. A., kauppapalvelija,

handelsbiträde.
Viikari, J., suutari, skomakare. 
Viitakangas, J., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Viiden, V., muurari, murare. 
Viljanen, K., maalari, målare.
Vilen, V., kivenhakkaaja, stenhug

gare.
Vilenius, J., V., räätäli, skräddare. 
Vilander, E., H., maalari, målare. 
Vilkman, O., rakennusmestari, bygg

mästare.
Virta, R., kivenhakkaaja, stenhug

gare.
Virtanen, E. G., kivenhakkaaja, 

stenhuggare.
Virtanen, G., muurari, murare.
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Virtanen, J., muurari, murare. 
Virtanen, J., peltiseppä, platslagare. 
Virtanen, K., muurari, murare. 
Virtanen, M., muurari, murare. 
Virtanen, V., puuseppä, snickare. 
Vistbacka, G., kirvesm., timmerman. 
'■'Vitikkala, V., n. tuomari, vice

häradshöfding.
Vähäkangas, J., kivenhakkaaja, sten

huggare.
Väisänen, J., kivenhakkaaj a, sten

huggare.

Vuori, J. H., muurari, murare. 
Vuorinen, J., muurari, murare. 
Ylén, J. A., muurari, murare. 
*Yrjö-K.oskinen, Y. Z., senaattori,

senator.
Åkerblom, Hilda, kirjansitojatar, 

bukbinderska.
Åkerblom, Ida, kirjansitojatar, bok- 

binderska.
Österberg, K., A., muurari, murare.

Jäseniä on yhteensä 671, joista 20 vakinaisia jäseniä ja 651 
vuosijäseniä. (Jäsenten luku oli viime vuonna 464).

Medlemsantalet är 671, deraf ständiga medlemmar 20 och ärs- 
medlemmar 651. (Medlemsantalet utgjorde under förra året 464).



Oikaistavia:

Siv. 2, 12 rivi ylh. on 4,508; lue; 508.
„ 2, 22 „ „ „ vallitsevaa kunnallista; lue

vallitsevaa valtiollista ja kunnallista.


