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Direktionen. Vid årsmötet d. 31 Mars återvaldes i di
rektionen hrr V. v. Wright, A. Järvenpää, A. Nordman och frk.
M. Hellman samt utsågs i stället för hr V. Virta till leda
mot hr A. N. Lahtinen, I direktionen kvarstodo från föregå
ende år hrr V. Holmberg, F. Numberg, F. M. Orrela, V. Sohiman
och G. F. Villandt. Vid direktionsmötet d. 16 April utsågos
ånyo till ordförande hr F. Numberg och till viceordförande hr
V. Sohiman. Direktionen har sammanträdt 17 gånger och ha
vid dess möten förberedts de flesta af föreningen afgjorda frå
gorna. Vid mötena ha varit närvarande: Järvenpää 17 gånger,
Numberg och v. Wright 16, Hellman och Orrela 14, Sohiman
och Villandt 10, Holmberg 9, Nordman 7, Virta 6 (af 6) och
Lahtinen 6 (af 11).
Mänadssammanträden ha hållits n.
Föreningens lokal har varit densamma som under före
gående är. Om lokalens upphyrning för två år framåt har gjorts
öfverenskommelse, enligt hvilken den ärliga hyran är förhöjd till
3,000 mark.
Arbetsgifvare och arbetstagare. För åstadkommande af
en större samvärkan mellan arbetsgifvare och arbetstagare vände
sig föreningen till Handtvärks- ocb fabriksföreningen med förslagom att åt medlemmarne i denna förening skulle beviljas samma
rättighet att begagna Arbetareföreningens lokal, bibliotek och
läsesal som sistnämnda förenings medlemmar åtnjuta, hvaremot
Handtvärks- och fabriksföreningen åt Arbetareföreningen skulle
såsom hyresbidrag lämna 1,200 mark. Förslaget godkändes med
mindre ändringar af Handtvärks- och fabriksföreningen, och har
öfverenskommelsen, som sedermera förnyats, varit gällande hela året.
I Finska Arbetaredelegationen valdes under året i stället
för tvänne i utlandet vistande ledamöter hrr R. Hindström och
V. Virta, körsnären T. Kytö och folkskoleläraren A. H. Karvonen.
Rösträtten vid politiska och kommunala val har fortfa
rande varit föremål för lifiiga diskussioner. Vid ett under fö
regående år hållet sammanträde godkände föreningen en röst
skala med 10 rösters maximum och har föreningen fortfarande
stått vid detta beslut. På ett utom töreningen under samma
år föranstaltadt allmänt möte godkände en stor del af stadens
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arbetare röstskalans totala afskaffande, ställande sig på stånd
punkten „en man, en röst.“ — I anledping af en genom före
ningens initiativ hos stadens magistrat år 1894 gjord, med 107
underskrifter försedd anhållan hölls den 20—21 Maj allmän
rådhusstämma, vid hvilken diskuterades frågan huruvida den f. n.
gällande 25-rösters-skalan vid politiska val bör bibehållas eller
såsom högsta röstetal godkännas 10 röster. Vid den efter diskus
sionen värkstälda omröstningen afgåfvo 7 27 röstande med 9,973
röster votum för bibehållande af den gamla ordningen, 508 rö
stande med 3,27 5 röster för 10 rösters maximum. Föreningens
förhoppning om ett hälst delvis afhjälpande af den nu rådande
orättvisan i våra politiska valförhållanden gick således om intet.
Anhållan om en statistisk undersökning af rösträttsförhällandena i borgareståndet har föreningen jemte tlere andra arbe
tareföreningar i landet genom Finska Arbetaredelegationen gjort
hos Hans Kejserliga Majestät.
Huru lifligfc ifrågavarande ärende sysselsatt föreningen be
visas äfven däraf att densamma gått i författning om åstadkom
mande af en broskyr behandlande den kommunala och politiska
rösträtten i utlandet. Jurisdoktorn K. J. Ståhlberg, af hvilken
under året utkommit ett arbete „Aänioikeus-liikkeitä“, som re
dogör för den politiska rösträttens utveckling och nuvarande
ställning i de flesta civiliserade stater, har åtagit sig författan
det af broskyren. Förenämnda arbete har för nedsatt pris
hållits föreningens medlemmar till salu. — I stadsfullmäktig
valet i början af december deltog föreningen icke denna gång.
Arbetaretaxeringen. I anledning af en af stadens taxe
ringsnämnd väckt fråga beslöts i allmänhet uppmana arbetarene att ange sina inkomster inför taxeringsnämnden, på det
den mycket klandrade ojämnheten vid beskattningen i någon
män afhjelptes och pä det arbetarene, i egenskap af taxerade,
finge rösträtt vid valen. Nämndens förslag att införskaffandet
af de för taxeringen behöfliga uppgifter skulle emot ersättning
anförtros åt några därtill utsedda personer vann ej understöd,
alldenstund till ett slikt motbjudande uppdrag lämpliga och vil
liga personer knappast ens stode att fås.
Nya föreningar. Ett vaket intresse för arbetaresakens
utveckling och ett friskt pulserande lif inom våra arbetarekretsar
bevisas af uppkomsten af så många nya föreningar under årets
lopp. Så’beslöto, bl. a., i början af året arbetarene i Sörnäs
förstad att stifta en förening, hvilken såsom filial af Helsingfors
Arbetareförening skulle arbeta enligt samma principer som hufvudföreningen. Af förekommande skäl befanns dock lämpligare
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att grundlägga en själfständig förening och så uppstod „Sörnäs
Arbetareförening. “
En „Utarbetareförening“ har stiftats bland hufvudstadens
utarbetare och opererar densamma såsom en själfständig, af Hel
singfors Arbetareförening oberoende korporation.
„Stenhuggarenas fackafdelning" har efter ivanne års ovärksamhet åter väckts till lif samt antagit sina gamla stadgai’ till
efterrättelse.
I stället för Timmermännens fackförening har bildats „Tim
mermännens fackafdelning", hvars stadgar godkändes vid möte
d. 10 November.
Kakelugnsmakarenes fackafdelning" har likaså ånyo begynt
sin värksamhet.
Stadens sömmerskor beslöto vid ett allmänt möte att så
som klubb ansluta sig till Finska Kvinnoföreningen.
Arbetareblad. En från föregående år hvilancle plan qm en
arbetaretidning realiserades år 1895, då bladet »Työmies" i början
af Mars begynte utkomma. Bladets ekonomiska ställning garan
teras af ett aktiebolag, som är h. o. h. oberoende af föreningen.
Arbetstidens förkortning. Denna för arbetarene så ytterst
vigtiga fråga diskuterades vid ett allmänt möte den 10 Mars
som föreningen hade föranstaltat gemensamt med Handtvärksoch fabriksföreningen. Frågans referent vid mötet, förenings
medlemmen V. Virta, påyrkade i slutklämmen en genom lagbestämd 10-timmars arbetsdag. Klämmen godkändes nästan helt
och hållet; endast ett par talare afgåfvo yttranden emot 10-timmarsarbetsdagen. Den vid mötet försiggångna diskussionen be
slöts hållas till ledning vid framtida åtgärder i frågan. — Frå
gan om införande afen 10-timmars arbetsdag i sådana industriella
etablissement, i hvilka den ännu icke förefinnes, fick töreningen
genom Handtvärks- och fabriksföreningen upptagen å diskussions
programmet föi- industri-idkaremötet i Abo.
Afven arbetsgifvarene begynna inse det af en förkortad
arbetstid både åt dem själfva och arbetarene härflytande gagnet.
Så t. ex. har fabrikanten K. V. Bergman härstädes i sitt stenhuggerietablissement infört en 10-timmars arbetsdag året om,
utan att arbetarenes löner minslcats. — Stenhuggare-fackafdelningens framställning om förkortad arbetstid godkändes af
alla öfriga arbetsgifvare utom hr F. Ahlstrand. — Stadens bygg
nadsarbetare ha hållit ett allmännt möte, hvarvid uttalades så
som önskningsmål att 10-timmarsarbetsdagen måtte blifva all
mänt införd så snart förhållandena det medgifva. Mötets beslut
delgafs stadens samtliga byggmästare. — Afven i bokbindare
yrket har arbetstiden förkortats. Föregående år var firman
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Weilin & Göös den enda, hos hvilken 10-timmarsdagen var in
förd. Under detta år har exemplet efterföljts'af bolaget Fenix,
hrr Lilja, Niska, Laurent och Elving. Endast hos hrr Roos och
Lindfors arbetas under 11 timmar och hos Kumpuniemi & son
11 V2 t. — En glädjande reform, som åstadkommits inom kort
tid och utan slitningar mellan arbetsgifvare och arbetstagare!
Hälgdagsarbetet. Föreningen har nedsatt en komité att
dryfta de af hälgdagsarbetet härflytande missförhållanden samt
dessas afhjelpande. Enligt komiténs betänkande, som godkänts
af föreningen, bör hälgdagsarbetet afskaftas, utom i sådana in
dustriella inrättningar, i hvilka arbetets afstannande skulle värka
menligt eller allmän sed nödvändigt fordrar att arbetet bör fortgå
äfven under hälgdagar. — I den af representanter för alla yrken
bestående komité, som på Sörnäs arbetareförenings uppmaning
nedsatts af stadens arbetareföreningar och hvilken behandlingen
af berörda fråga föreligger, har föreningen valt hr K. Jokela
och fröken S. Sjögren.
ArbetarebostadsfrågaII. Den för denna frågas grundliga
behandling tillsatta komité i hvilken suttit fabrikanten V. v.
Wright, ordförande, professor A. Palmberg och bankdirektören
O. Stenroth, har fullbordat sitt betänkande, hvilket af trycket
utkommit. Betänkandet gaf anledning till ny behandling af
frågan, i föreningen, hvilken i princip slöt sig till den af komitén uttalade åsigten, att arbetarene sinsemellan skulle bilda fö
reningar, hvilkas medlemmar skulle förpligta sig att till gemen
samma byggnadsfonder hvarje vecka erlägga bestämda belopp,
hvilka medel skulle deponeras å bank tills de kunde för sitt
ändamål användas, och när en sådan förening kommit i besitt
ning af ett så stort kapital, att detsamma jämte de främmande
medel föreningen vet sig kunna erhålla såsom lån förslå, för ända
målets realiserande, kan föreningen gå, i författning om anskaf
fande af lämpliga och sunda bostäder åt sina medlemmar.
Eget hus åt föreningen. Under året uppkom åter planen
om uppförande af ett eget hus åt föreningen. För frågan har
nedsatts en komité, hvars medlemmar äro herr V. v. Wright, D.
Sihvonen, F. M. Orrela, H. Lindén, A. Järvenpää och T. Tainio.
Förrän komitén vidtog vidare åtgärder, inlämnade föneningen på
komiténs uppmaning till stadsfullmäktige anhållan om upplåtande
af kostnadsfri tomt åt föreningen.
Frågan om betryggande af tjenarinnornas ålderdom ge
nom lifränta har väckts af hr V. v. Wright och hänskjutits till

en komité bestående af fru V. Juselius, fröknarna A. Trygg,
M. kielimän, Saara Pitkänen och Matilda Nyqvist samt hrr A .
v. Wright och .Aug. Hjelt.
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Värkstadsreglerna. Upplysningar om sådana fabriks- och
värkstadsregler, hvilka för arbetarene äro för stränga, har före
ningen på uppmaning af Arbetaredelegationen beslutit införskaffa
och har ärendet uppdragits åt hrr K. Lindroth, M. Haapanen
och K. A. Solin.
Statistik öfver arbetareförhällandena, hvars insamlande
påbörjades under föregående år. har fortsättningsvis införskaffats
och de ifylda frågeformulären insändts till yrkesföreningarnas
centralkomité.
Förslaget om kyrkostämmornas hållande på för arbeta
rene lämpligare tider än hitintills, hvilket förslag väckts af Suo
malainen Sivistysseura, har föreningen understödt.
Frågan om inrättandet af en arbetsförmedlingsbyrä,

som skulle omfatta hela landet, har diskuterats och har för den
samma nedsatts en komité bestående af hrr K. Lindroth, M.
Haapanen och O. Vilkman.
I nykterhetsfrågan har föreningen anslutit sig till Nyk
terhetsföreningarnas hos stadsfullmäktiga gjorda anhållan om in
skränkning af utskänkning af svagare rusdrycker.
Föreningens restauration. En komité har nedsatts att
utfinna lämpligaste medlet att, om möjligt, få restaurationen för
vandlad till nykterhetsvärdshus. Komitén utgöres af hrr V.
Aaltonen, D. Sihvonen, P. M. Orrela, T. Tainio, O. Johansson
och E. Aspegren.
Ny Ordningsstadga för nöjena i föreningslokalen har fast
ställts.
Arbetareföreningen „lmatra“ i Nord-Amerikas Förenta
Stater har lofvat vid förfrågan lämna upplysningar om arbets
förhållandena i Amerika.
I lånebiblioteket, som hållits öppet kl. 7—9 på kvällen,
funnos 1,131 svenska och 068 finska arbeten. Böcker utlånades:
1,008 finska och 530 svenska. Handbiblioteket innehåller omkr.
50 band.
I läsesalen ha hållits 20 finska och 11 svenska tidningar
ocb tidskrifter.
Sparkasserörelsen i Helsingfors privatbank belyses af
följande siffror:
Fmk
Fmk
30/g 1892 74,982: 45
31/l2 1889 34,776: 97
30/g 1890 44,175: 45
31/12
67,351: 35
3°/6 1893
31/l2
79,055: —
»» 64,784: 70
3% 1891 76,848: 16
31/l2
154,156: 99
n
31/l2
66,268: 7 1
31/3 1894 181,826: 05
31/3 1895 282,291: 65
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Ordningsutskottets berättelse för 1895. Vid årsmötet
d. 29 Mars kvarstodo följande medlemmar i utskottet: A. And,
J. Andelin, A. Laaksonen, A. Mattila, G. H. Cajander och A.
II. Keto.
I de afgåendes ställe blefvo valda: skräddarene H. Paa
vilainen, J. V. Vilenius, L. Aalto, snickaren A. Korhonen, sko
makaren J. Vilén (ånyo) och muraren J. E. Jaeckell. I stället
för hr And som anhöll om entledigande från utskottet valdes
plåtslagaren H. Söderbohm.
Vid sammanträdet den 5 April valdes till ordförande körsnären J. Andelin, till viceordförande mekanikern A. Mattila och
till sekreterare J. E. Jaeckell.
Under årets lopp hafva frän utskottet afgått: hrr L. Aalto,
J. V. Vilenius, A. Mattila och A. Korhonen. I de afgåendes
ställe blefvo valda: kakelugnsmakaren J. Sevon, vedhandlaren
M. Koskinen, muraren J. P. Hanén och snickaren P. Marttinen.
Utskottet har sammanträdt inalles 36 gånger. Vid dessa
sammanträden hafva godkänts 249 män och 25 kvinnor till fö
reningsmedlemmar eller tillsammans 27 4 personer.
• Hvad ordningen inom föreningen beträffar, har utskottet
deremot intet att anmärka, utan har den i allmänhet varit oklan
derlig. Med nöje får utskottet således uttala sitt gillande
öfver medlemmarnes uppförande under det förflutna året.

A ordningsutskottets vägnar:
Johan Andelin.
J. E. Jaeckell.

Festbestyrelsens värksamhet under år 1895.
Från föregående år kvarstodo i bestyrelsen: bagaremästaren
R. Brondin, mekanikern K. Lindvall, skräddaren K. Kuusela och
fröken I. Sundvall. Följande nya medlemmar invaldes i besty
relsen: hrr målaren F- M. Orrela, skräddaren H. Paavilainen,
snickaren A. Eklund och fröken M. Hildén.
Vid konstituerande mötet utsågs till ordförande hr F. M.
Orrela, till viceordförande hr H. Paavilainen och till sekreterare
hr A. Eklund. På begäran åtog sig åter fröken M. Hellman
godhetsfullt kassörsbefattningen.
Under årets lopp utträdde ur bestyrelsen hr F. M. Orrela
och A; Eklund, i hvilkas ställe invaldes hrr E. Aspegren och

P. Kumpuniemi. Senare utsåg bestyrelsen till sin ordförande hr
F. Kumpuniemi och till sekreterare hr E. Aspegren.
Under år 1895 har föranstaltats 1 folkkonsert härstädes
och en konsertresa till Viborg, hvilken i ekonomiskt afseende
visserligen icke utföll lyckad, men för öfrigt var en den mest
omväxlingsrika och angenäma färd. Dessutom har hållits 1 barn
fest och 8 aftonsamkväm samt gjorts en mycket lyckad lustfärd
till Fölisön ; resultaten af alla dessa framgå ur nedanintagna tablå.
Frans Kumpuniemi.
ordförande.

E. Aspegren,
sekreterare.

Öfversigt af Festbestyrelsens värhsamhet för tiden från den
l:sta januari till den 31 December 1895.
Inkomster Utgifter

Vinst

Förlust

7«2°/i Barnfest....................
2/2 Soirée..........................

24/2

10/3
'/■)
7/4
19/5
23/fi
7/9

6/10
3/ll
SS/12

,

.....................

....................................
Folk-konsert....
Soirée.........................
Lustfärd till Fölisön
Konsert i Viborg . .
Soirée....................

„
„
„

470
64
68
63

.....................
.....................
.....................

Behållning

117
124
486

953
64
64
127
571
3,174

„

1

40
50

—

50
50
—
50
50
—

—

—
50
40

182
134
51
23
107
143
214
1,047
22
24
175
211

81
86
86
51
36
36
15
54
36
61
61
18
2,339 21
835 19

287
—
16
39
10
—
272
—
41
39
—
360

59
—
14
99
14
—
35
—
64
39
—
32 |

1,067 56

3,174 40

__
36
—
—
—
36
—
4
—
—
61
—
232 37
835 19
70
—
—
—
19
—
94
—
—
48
—

1,067 56

3mf "få.
Inkomst:
Behållning från nöjen
Inkomst från flygeln .
Bidrag åt Sångkören .

835
133
175

19,

1,143

19

Utgifter:
Förlust från 1894 . .
Omkostnad för flygeln
Sångkören....................
Diverse utgifter . .
Kassa behålln. till 1896

194
30
534
69
314

W 1,143

83
35
97
4
19
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Vid årets slut utgjorde Festbestyrelsens tillgångar:
Inventarier värda..........................................................400:
—
Fordran hos finska Talklubbens Kansalliskööri . . . 50: —
Behållning till 1896 .......................................................... 314: 4
Skuld.

Lån ur Arbetareföreningensbyggnadsfond .

ifmf. 7 64: 4
.619: 53
Wnf 619: 53

Helsingfors den 31 December 1895.
Minna Hellman.

Sångkörens årsberättelse för år 1895.
Vid årsmötet d. 9 April valdes till ordförande hr F. Salonius samt i bestyrelsen fröknarna Eine Spiring och Anna Ja
kobsson, hrr K. Solin och M. Uotinen samt till suppleanter
frk Maria Höilund och hr E. G. Virtanen. På, hösten utgick
ur bestyrelsen frk Anna Jakobsson och hr M. Hotinen, efter
hvilka invaldes frk Olga Gröndahl och hr H. Paavilainen.
Sångkörens medlemmar vid årets slut voro:
Sopranerna: I. V. Henriksson, H. Söderholm, O. Gröndahl,
M. Hellman, A. Lundberg, S. Vessman, F. Vallenius, S. Gu
stafsson, T. Ikonen, H. Åkerblom, I. Åkerblom, F. Nordbäck,
A. Ihanainen, H. Pohjolainen, F. Paajanen, E. Vartiainen, I. A.
Henriksson, A. Andelin, I. Kokkonen och K. Kuitunen.
Alterna: E. Spiring, A. Turunen, E. Merilä, A. Sopanen,
A. Mallenius och H. Andelin.
Tenorerna: A. Tuominen, H. Paavilainen, E. Liljeblad, A.
Peuranen, L. Mömmö, G. Nygren, V. Soininen, J. Eronen och V.
Virtanen.
Basarna: Fr. Salonius, K. Virtanen, K. Lehtonen, L. Niska
nen, K. Solin, J. Paananen, O. Vilkman, D. Myllynen, A. Videnius,
U. Seppälä, N. Heinänen, A. Hämäläinen och T. Heino.
Såsom sångledare har till September fungerat hr O. Meri
kanto och till slutet af November folkskoleläraren V. O. Pellinen
under.tvänne profmånader. Vid början af December valdes till
ledare musikern J. Leino.
Sångkören har biträdt Festbestyrelsen vid tvänne korserter
samt flera soiréer, hvarförutom kören har lämnat 100 mark så
som understöd åt Festbestyrelsen.
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Sångkören har företagit en konsertresa johannetiden till
Viborg, där konsert gafs i rådhusets stora sal, som var öfverfyld af en entusiasmerad publik; af denna följde en god del
kören öfver en half mil på dess återfärd. Kritikerna af denna
konsert voro i allo berömmande, ehuru hänsyn måste tagas därtill
att kören består af medlemmar, hvilka icke åtnjutit elementär un
dervisning- i musik.
Sångkörens bestyrelse ber att få frambära dess varmt kända
tack till afgångne dirigenten hr O. Merikanto, till alla, hvilka
på sätt eller annat biträdt föreningen, och till dess samtliga
intresserade medlemmar.
Fr. Salonius.

K. Solin.

Undervisningskomiténs berättelse år 1895.
Kör främjande af arbetarebildningen har undervisningskomitén under året, såsom förut, anordnat folkliga föredrag och
elementarkurser. Deremot har komitén, sedan numera folkhögskoleundervisningen, hvartill initiativet utgått från komitén, om
händertagits och upprätthållits genom särskilda föreningar, ansett
sig bäst beforda deras ändamål genom att ieke vidare för egen
del anordna några motsvarande folkhögskolekurser, utan i mån
af sina tillgångar lemna förenämnda kurser pekuniärt understöd.
Sedan Handtvärks- och Fabriksföreningen ställt till Arbe
tareföreningens förfogande en summa af 100 mark för bekostande
af föredrag afseende höjandet af arbetarenes yrkeskicklighet,
lyckades under visningskomitén vinna arkitekt V. Fenttilä för
hållandet af en serie föredrag angående konstindustri. Föredra
gen komma emellertid att äga rum först under april månad 189G.
Folkeliga föredrag höllos i laboratoriets lärosal, hvilken
för ändamålet gratis upplåtits, under vårterminen på finska och
svenska af öfverläraren, doktor V. Tavaststjerna öfver hufvuddragen af Finlands och Sveriges historia från Gustaf II Adolfs
tid t. o. m. Finlands ombildning till sjelfständig stat (5 före
drag). På tinska föreläste, jämväl under vårterminen, magister
V. Soini öfver några samhällsfrågor, beskattningsväsendet, med
borgerliga pligter och räctigheter m. m. (4 föredrag). De finska
föredragen voro samtliga till trängsel besökta; i regeln emellan
200 och 300 personer, de svenska föredragen deremot fåtaligt,
c. 40 — 70 åh örare.
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Elementarkurserna hafva, såsom förut, omfattat skönskrifning, rättskrifning och. i sammanhang dermed elementär språk
lära samt räkning äfvensom bokföring. Kurserna fortgingo under
vårterminen från början af januari till slutet af mars samt under
höstterminen från den 7 oktober till 17 december. Under vår
terminen meddelades undervisning på tvenne afdelningar, en svensk
med 7 och en finsk med 62 deltagare. Då den svenska afdelningen visat sig kunna påräkna så få deltagare och då svensk
språkiga elementarkurser genom andra föreningar anordnats för
arbetare, ansåg komitén riktigast vara att under höstterminen
bekosta endast finskspråkig undervisning. Under höstterminen
utgjorde kursdeltagarne i öfriga ämnen 47, samt i bokföring 10,
men har sistnämnda antal under innevarande termin stigit till 57.
Undervisning i bokföring, enligt Smedmans metod, har
meddelats af komiténs ledamot, verkmästar V. Sohiman, som
icke gjorde anspråk på någon ersättning för sin under vårter
minen meddelade undervisning. Då komitén likväl ansåg skäligt
tilldela herr Sohiman en godtgörelse af 100 mark, öfverlämnade
herr Sohiman denna summa till Arbetareföreningen för inköp af
yrkeslitteratur till dess bibliotek. — I öfriga ämnen har under
visning meddelats på finska af studeranden Otto V. Sohiman
och på svenska af studeranden A. Soldan.
Vid undervisningen i dessa ämnen har förnämligest följts
samma plan och metod som under närmast föregående år.
Lärarearvodet, som tidigare utgått med 3 mrk per timme,
har under år 1895 utgjort endast 2 mark. — Komitén har fun
nit skäligt vara att från och med höstterminen 1895 för de
kursdeltagare, som dertill äga tillgångar, införa en afgift af
1 mark.
De bidrag undervisningskomitén lemnat till folkhögskole
kursernas bekostande utgjorde under vårterminen 60 mark, motvarande kursafgift för 30 medellösa personer, samt under höst
terminen 900 mark. Till bidrag för folkhögskolekurserna i Sörnäs
har komitén reserverat 250 mark.
Undervisningskomiténs inkomster och utgifter framgå ur
nedanstående öfversigt:
Inkomster:
Saldp från år 1894 ...............................................1,592: 10
Af Handtvärks- o. fabriksföreningen .... „
100: —
Af Stadsfullmäktige af utminuteringsaktiebolagets
vinstmedel.................................................... ...... 3,000: —
Summa 37nf. 4,692: 10
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Utgifter:
Understöd till folkhögskolekurser
. 9m/p 960:
664:
Lärarearvoden vid elementarkurserna . .
420:
Folkeliga föredrag....................................
800
Hyra för lokal.........................................
286
Belysning, värme, städning.....................
143
Annonser, o. vaktmästare..........................
Inventarier o. möbel................................
96
Summa
3,369: 95.
Saldot till år 1896 utgjorde sålunda 1,322 mark 15 penni.
Undervisningskomitén har under året 1895 utgjorts af
doktor Aug Hjelt, ordförande, herrar V. Sohiman, G. Söderbom,
A. Haapanen och V. Virta, som dock i följd af vistelse å utrikesort endast obetydligt deltagit i komiténs verksamhet; supplant har varit herr Ur. Salonius.

Statistikkomitén. Ledamöter i densamma ha varit filos, dok
torn Aug. Hjelt, ordförande, som dock ej hunnit deltaga i ko
miténs arbete, värkmästaren F. Numberg, byggmästaren G. F.
Villandt, urmakaren J. F. Videmark och undertecknad Groundstroem.
I de härstädes utkommande tidningarna Uusi Suometar,
Hufvudstadsbladet och Päivälehti var i April månad införd en
liknande sedvanlig uppmaning till stadens arbetare som under
föregående år att fackvis infinna sig tvänne söndagar å rad i
Arbetareföreningens lokal för att till komitén lämna uppgifter
om resp. fack rörande omständigheter samt tillika uttala önskningsmål, afseende förbättring i arbetarenes förhållanden.
Följande yrken voro representerade: bokbindarenes och linjerarenes, garfvarenes och sadelmakarenes, typografernas, målarenes, timmermännens, stenhuggarenes, murarenes, skomakarenes,
mekaniska arbetarenes, smedernas och rörläggarenes samt bagarenes.
De inför komitén afgifna muntliga uppgifterna framgå af
följande.
Arbetstiden. Arbetstiden är mycket varierande inom de
olika yrkena. För bokbindarene och linjerarene är densamma
10 —11 x/2 timmar (se närmare Inledningen sid 4 om arbetsti
dens förkortning); önskligt vore att få en lika lång arbetstid
införd å alla arbetsställen. För garfvare och sadelmakare är
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den 11 —12 1/2 timmar, och borde, i anseende till arbetets tunga
art åtminstone i garfvareyrket, förkortas, exempelvis till 10
timmar; typograferna ha vanligtvis 9 1/2—10 timmar, målarene
under den ljusare årstiden i vanligt fall 11 timmar (om vintern
upphör arbetet kl. 5 — 6 e. m); målarenes önskan är att få ar
betstiden fastsatt till 10 timmar. För timmermännen utgör ar
betsdagen 11 1/2—12 timmar, för stenhuggarene vid inarbete 10
t., vid utarbete 11 Va—12 t. om sommaren och 10 t, om vin
tern, för murarene 1 1 1/2 —12 t. sommartid och 9 t. om vintern.
Inom skomakareyrket, hvarest styckearbete är synnerligen all
mänt, är arbetstiden mycket obestämd, beroende af allmänhetens
mer eller mindre litliga efterfrågan under olika årstider; endast
ett pai- arbetsgifvare ha en bestämd arbetstid. Missförhållandena
i sistnämnda yrke, enkannerligen beträffande arbetstiden, torde
blifva omöjliga att aflägsna, så länge arbetarene själfva icke
enhälligt handla efter antagen plan. Öfveransträngning under
bråda tider kunde enlivar undvika, ifall arbetarene icke emottoge öfverarbete för att därtill använda t. o. m. nätterna. En
orsak till missförhållandena ligger äfven däri, att inom yrket
finnas få värkstadsarbetare, i det de flesta arbeta hemma, hvaraf
följer att arbetsgifvarene ej alltid kunna veta i hvilken grad
öfverarbete bedrifves, och då desse emottagit brådskande arbete,
äro arbetarene tvungne att för undvikande af konkurrensens tryck
åtaga sig arbetets utförande. — För mekaniska arbetarne och
smederna är arbetstiden vid skeppsdockan, järnvägarnas värkstad
och i fabrikanten J. Stenbergs etablissement 10 timmar, å öfriga
arbetställen vanl. 11 t., för rörläggarene 10 t. I bagareyrket är
arbetstiden till följd af nattarbetet mycket växlande, 12—18 tim
mar: i allmänhet är den i större företag längre än i mindre.
Det synes omöjligt att i närvarande förhållanden få nattarbetet
afskaffadt, hvilket dock icke förekommer i alla landets städer.
En gemensam bagaresträjk skulle ej leda till önskad utgång,
enär yrkesmän så lätt stå att erhålla, t. ex. från St. Petersburg.
Arbetslönerna. I bokbindarenes och linjerarenes fack ha
lönerna sedan att par år tillbaka varit i stigande; för en vanlig
arbetare kan beräknas en medellön af 3 — 4 mark pr dag, för
en sämre en lön understigande 3 mark; en arbetsgifvare anlitar
kvinnor i sitt arbete, för hvilka lönen är ytterst låg, mindre än
1 mark pr dag. Garfvarenes och sadelmakarenes löner ha varit
oförändrade och utgöra omkr. 15 —18 mark i veckan, lärlingarne
få 7 mark i veckan och fri bostad; arbete har i allmänhet förefunnits ganska jämnt året om I typografernas yrke hota lö
nerna att falla, ty arbetet ökas i relativt mindre progression än
de därtill hugade arbetarenes antal, hvilket stegras genom till-
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strömning af’ hälft utvecklade lärlingar från landsorten. Miilarenes löner ha på grund af den olika arbetstiden under skilda
årstider varierat från 3 mark till t. o. m. 8 mark pr dag. Målarenes beaktansvärdaste önskningsmål beträffande lönen är att
fä denna bestämd att utgå pr timme samt ett visst minimum
fastslaget (50 penni). Timmermännens löner ha varit 2: 50 — 3
mark, stenhuggarenes vid utarbete 2: 50, vid värkstadsarbete 3
mark eller däröfver, sliparene erhålla 1: 50. Murarenas löner
ha varit i stigande; man har beräknat att under sommartid (4
månader) en god murare förtjenar 4; 20, en sämre 2: 50, om
vintern den bäste 2 mk, den sämste 1: 30. Murarens medel
inkomst för året kan uppskattas till 665 mk, hvilket för 300
arbetsdagar gör i medeltal 2: 20 pr dag. Skomakarene räkna
sig en lön af af 10—15 mk i veckan eller omkr. 1: 50 — 2: 50
pr dag. Mekaniska arbetarene erhålla 23 — 42 p:ni pr timme,
smederna 23—40, rörläggarene 20—40 penni. I bagareyrket
ha lönerna något stegrats och utgöra för en vanlig arbetare 30
— 50 mk i månaden, hvartill kommer uppehället hos arbetsgifvaren; arbetsledarene erhålla 65 mk, någongång t. o. m. 100
mk i månaden; för konditorerna variera de från 7 5 till 300 mk
i månaden.
Vär/cstäderna. De största och i främsta hand reform kräfvande missförhållanden förefinnas i värkstädernas beskaffenhet
och deras begagnande. Ej ens den officiella inspektionen och
öfvervakningen synes medhinna eller förmå att afskaffa alla pä
arbetsplatserna förefintliga olägenheter. Bokbindarene och linjerarene ansågo ett missförhållande föreligga däri att klister- och
limuppkokning försiggår mångenstädes i själfva arbetsrummet och
framhöllo att ventilationen icke alltid är tillfredsställande. Typo
graferna anförde att åtminstone från ett arbetsställe anhållan hos
yrkesinspektören gjorts om värkstadens hållande i föreskrifvet
skick och hafva sundhetsförhällandena på detta ställe i anledning
däraf förbättrats. Men af alla klagomål ha ännu icke de önsk
värda följderna blifvit försporda. Ett härvarande tryckeri på
stods utgöra en värklig lungsotshärd. Målarene anmärkte att
vid nybyggen borde iakttagas mera renlighet (i värkstäderna är
den nog tillfredsställande) och klagade öfver att, då i nya sten
hus fönstren om våren slås upp på vid gafvel, uppstår ett odräg
ligt drag. — Minst tillfredsställande i afseende å sundhetens
fordringar torde dock garfverivärkstäderna vara. Rummen, hvilka
i somliga värkstäder äro belägna i källarvåning med asfältgolf,
äro små, smutsiga och fuktiga. Det anmärktes att i en, stadens
måhända äldsta, garfverirörelse värkstaden och korridorerna äro
otroligt smutsbemängda. Ett annat missförhållande framhölls
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äfven, nami. seden att använda arbetsvärkstaden till bostads- ocli
sofrum; de erbjuda visserligen den fördelen, att de äro rymligare
och luftigare än små bostäder ute i staden, för hvilka arbetaren
får erlägga en hög hyra, och arbetarene, enkannerligen lärlingarne,
äro under sådant förhållande lättare tillgängliga för kontroll från
husbondens sida, men värkstädernas syftemål att vara arbets
lokaler blir därigenom åsidosatt. Stundom få arbetarene bebo
något till värkstaden angränsande rum, dit en elak stank inträn
ger från värkstaden. Isynnerhet är det lärlingarna som lefva i
sådana förhållanden. — Stenhuggarene ansågo sundhetsförhållandena i sina arbetslokaler för tillfredsställande; önskligt vore
att de, som etablera egen affär, äfven skulle uppföra egent
liga fabriksvärkstäder. Murarene ansågo sundhetsförhållandena
på arbetsplatserna bero h. o. h. af arbetsledarens omtänksamhet
eller efterlåtenhet. Då golffyllning upptorkas, sker det för öppna
dörrar, genom hvilka ångan uppstiger till de arbetande; detta
borde ske i slutet rum; om afträdesställena dragés ofta ej den
ringaste försorg. — Af det hos skomakarene till sed blifna hem
arbetet är en följd, att bostadsrummet begagnas till arbetsvärkstad. Där arbetslokaler förekomma, äro de belägna i källarvå
ningar och äro små samt för trånga för att inrymma ett ofta
1 O-manna arbetarelag. Dessa missförhållanden kunde bäst aflägsnas genom att arbetsgifvarene skulle uppföra värkliga fabriksmessiga byggnader, hvilka uppfylde alla hygieniska fordringar
och i hvilka arbetet skulle försiggå endast om dagen. Önskligt
vore att, sålänge förhållandena förblifva vid det nuvarande, yrkesinspektörens kontroll sträkte sig äfven till de mindre värkstä
derna, hvilka, just på grund af felande kontroll, äro de brist
fälligaste. —- I några mekaniska fabriker äro sundhetsförhällandena otillfredsställande, i det att smedjorna ligga så djupt i
jorden att de om sommaren äro heta och om vintrarna kalla.
Skorstenen äro små och förmå ej utleda dam, rök och os; därföre måste äfven om vintern dörrar och fönster hållas öppna. Bagarene uttalade som sin önskan att vederbörande myndigheter
äfven framgent ville öfvervaka sundhetsförhållandena å småbagarenes arbetsställen.
Enligt uppdrag:
Osk. Groundstroem.
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Helsingfors Arbetareförenings
Fackföreningars centralkomités årberättelse för är 1895.
I komitén ha följande fackföreningar samt afdelningar va
rit repreresenterade, nämligen:
Typografernes förening: representanter hrr K Hoimela, J. Nie
mi och A. Karjalainen.
S kräddaréfackfö reningen: representanter hrr H. Lindén och
A. Kontunen.
Bleck-, plåt- cch kopparslagarefackföreningen: representant
hr G. Janhunen.
Skomakare-fackföreningen: representanter hrr Lehtonen och
R. Uimonen.
Mälarefackföreningen: representant hr T. M. Orrela.
Snickare-fackföreningen: representant hr P. J. Marttinen.
Mekaniska fackafdelniDgen: representanter hrr V. Unger
och H. Arvonen.
Bokbindare-fackafdelningen: representanter hrr V. Virta
och E. Aspegren.
Murare-fackafdelningen: representanter hrr O. Seger, P.
Salonius och O. Vilkman.
Bagare-fackafdelningen: representant hr O. Virtanen.
Vid årsmötet den 27 januari valdes till bestyrelsemedlemmar herrar H. Lindén, V. Virta, G. Janhunen, P. J. Marttinen
och O. Seger. Under året utgick ur komitén till följd af bortflyttning från orten, hrr Virta och Seger, i hvilkas ställe inval
des hrr Hoimela och Lehtonen, samt vid årets slut i Lehtonens
ställe H. Arvonen.
Vid bestyrelsemötet samma dag valdes till ordförande hr
H. Lindén, till viceordförande P. J. Marttinen, till kassör hr G.
Janhunen, samt till sekreterare hr O. Seger. Vid årets slut val
des till sekreterare i stället för hr Seger hr H. -Arvonen.
Komitén har under året sammanträdt 11 gånger, samt bestyrelsen 2. I mötena ha nästan alla flitigt deltagit, utom representerna för typografernas, mekanikernas och målarenas fack,
hvilkas närvaro vid mötena var sällsyntare.
Komitén har diskuterat följande frågor:
1) Insamlandet af statistiska uppgifter, hvilket, till följd
af att blanketterna ej ännu återkommit från alla fackföreningar,
måste lemnas tills vidare.
2) Pantlånefrågan, som blef bordlagd till följd af att
alla fackföreningar ej ännu hunnit yttra sig i frågan.
3) Judefrågan lemnades utan vidare afseende sedan frå
gan fått en annan vändning å högre ort.
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4) Om olycksfallsförsäkrings-aktiAbolagen ocli deras verk
samhet. Frågan gälde i hvilket inhemskt bolag det skulle vara
förmånligast för arbetare att försäkra sig. Blef bordlagd.
5) Vid mötet den 8 maj diskuterades om en stor gemen
sam utfärd, i hvilken skulle deltaga alla fackföreningar i staden
samt öfriga arbetare. Beslöts, att utfärden skulle göras till Fölisön den 19 i samma månad. För samma utfärd utsagos för
alla föreningar marskalkar hvilka upprätthöllo ordningen. En
bestyrelse tillsattes och representerades komitén i densamma af
hrr Hoimela och Salonius och Arbetareföreningen af hrr F. Nuinberg och A. Järvenpää; för öfrigt hade hvarje fackkorporation
en representant. Hufvudsyftemålet med utfärden var att hos
arbetare väcka håg och intresse för sin egen sak och utgjorde
den tillika ett uttryck af att arbetarene söka frigöra sig frän
det omyndighetstillstånd, i hvilket de genom den onaturligt höga
röstskalan f. n. befinna sig. Detta var det första större arbe
taremöte, hållet i det fria, hvarvid den finske arbetaren såsom
sin åsigt uttalade en fordran om samma rätt, som i andra län
der tillkommer arbetaren, näml. „rösträtt åt alla“ och „en röst,
en man“.
Helsingfors d. 25 Januari 1896.
Pä komiténs vägnar:
Heikki F. Arvonen.
Räkenskaperna utvisa:
Inkomster: behållning fr. föreg. år................................43: 50
Medlemsafgifterunderåret m. m.......................................... 46:
55
S:a ffrnf

90: 05

Utgifter:...................................................................................15: 90
Behållning till är1896 ....................................................... 7 4: 15
S:a Fiiif. 90: 05

Helsingfors A rketareforenings
Bagare- och Konditor fackafdelnings årsberättelse för år
1895. Åttonde årsberättelsen.
Under årets lopp ha hållits 9 månads- och 16 bestyrelsesammanträden. Det förnämsta diskussionsämne har varit bagare-
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elevernas skolgång. Skolan liar varit jemförelsevis fåtaligt be
sökt. Deraf ' har åter följden varit, att upprätthållandet af
skolan har blifvit allt för betungande för de herrar principaler,
hvilkas lärlingar besökt skolan. Skolan har derföre tillsvidare
måst upphöra med sin verksamhet åtminstone till dess herrar
stadsfullmäktige antagligen bevilja en sådan skola pekuniärt un
derstöd. I en snar framtid kommer skolkomitén att till stads
fullmäktige inlämna anhållan om understöd för sagda ändamål.
En sångkör har äfven existerat, men äfven den har varit
mera fåtalig, fastän bagarefackafdelningen i Helsingfors nog räk
nar flera medlemmar. Som en glädjande företeelse må nämnas,
att ett större antal bagarelärlingar än förut förskaffat sig gesällbref. Aftonsamkväm ha föranstaltats inalles 6.
Vid ett föreningsmöte har föreslagits att ur afdelningens '
stadgar skulle uteslutas orden: „och Konditor", enär konditorer
icke äro inskrifna i fackafdelningen.
Funktionärer ha varit: ordförande Rob. Brondin, viceordförande N. Leino, sekreterare F. Laakso, kassör K. Holmqvist,
uppbördsmän A. Mast och E. Olin. Revisorer ha varit A. Gran
holm och Mattsson och deras suppleanter F. Emanuelsson och
K. Harteil. I tur äro att afgå ur bestyrelsen: N. Leino, A.
Mast och F. Laakso. Herr J. Sohlström har anhållit om entle
digande från sitt förtroendeuppdrag. Till slut må nämnas, att
medlemsantalet vid årets slut utgjorde 53.
Afdelningens medlemmar ha varit:
Ahvenainen.
E. Baldauf.
W. Blomqvist.
K. M Brondin.
Rob. Brondin.
K. F. Emanuelson.
E. Eskelin.
M. Eagersten.
A. Fingerros.
A. Fischer.
A. A. Granholm.
K. F. Hartell.
A. Heinonen.
J. A. Helin.
A. Högberg.
O. Holmberg.
K. E. Holmqvist.
J. Johansson.
F. B. Juslenius.
K. Kantola.
O. V. Kaukonen.
J. Kilj ander.

N. Leino.
I. Lindström.
K. F. Lund.
F. Löngren.
A. Mast.
A. Mustonen.
K. Mustonen.
K. E. Olin.
Hj. Paatinen.
H. Pakkalén.
P. Pääkkönen.
A. Rantanen.
J. Rosenberg.
O. Ros.
K. Runko.
W. F. Salonen.
T. v. Schrowe.
E. Schumacher.
J. A. Sirén.
J. A. Sjöblom.
J. Sohlström.
A. W. Stenius.
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E.
F.
M.
L.
A.

Kuuti.
Laakso.
Laurikainen.
Lehtinen.
J. Lindfors.

H. Tötterman.
E. V. Vesterherg.
J. F. Virtanen.
0. Wirtanen.

Tablå öfver Afdelningens inkomster och utgifter under år 1895:
Inkomster:
Behållning från år 1894 ...........................
Anmälningsafgifter
................................
Inskrifningsafgifter.....................................
Månadsafgifter..........................................
Från nöjen...............................................
Lyftad ränta...............................................

336:
29:
140:
8:
288:
15:
817:

91
—
—
—
85
—
76

70:
29:
8:
21:
147:
» n 542:
3mfi 817:

—
—
—
61
12
03
76

•

D

•
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Utgifter:
50 °/o af månadsafgifterna till Arb. fören
Inskrifnings afgifter
,,
,,
Anmälnings
,,
,,
,,
10 % netto af inkomsterna från nöjen .
Diverse utgifter..........................................
Behållning till år 1896 ..........................

•
•
•

»
»
9J

Ställning den 1 Januari 1896
Understödsfonden.......................... Fihfi 334: 76
Enskilda fonden..........................
207: 27
Yht.
542: 03
Enär ofvanstående redovisning befunnits i allo riktig, fö
reslå vi bestyrelsen och kassören full ansvarsfrihet.
K. F. Emanuelsson.

A A Granholm.

Helsingfors Arbetareförenings
Mekaniska fackafdelnings årsberättelse för år 1895.
I mekaniska fackafdelningens bestyrelse kvarblefvo från
föregående år: verkmästarebiträdet K. Lindroth, sedermera vald
till ordförande samt verkmästaren V. Sohiman, som dock afgick
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kort efter årsmötet ock som sedermera värkat som Arbetareför
eningens representant i bestyrelsen.
Vid årsmötet i mars invaldes i bestyrelsen: filaren V.
Unger till sekreterare, plåtslagarene K Salin och H. Arvonen
samt verkmästaren Gr. Backman, som afgått till följd af bortflyttning från orten.
Vid månadsmötet i april valdes i stället för hr Sohiman
svarfvaren K. E. Liljeroos till viceordförande och i stället för
hr Backman i november svarfvaren O. Malin.
De viktigaste frågorna vid afdelningens sammanträden hafva
varit:
Frågan om styckarbetet samt däraf uppkommande mot öfverenskommelse stridande oegentligher. Med anledning af nämda
fråga beslöt afdelningen hos arbetsgifvarena göra en anhållan
att de vid ifrågavarande slag af arbete förekommande missför
hållanden måtte förbättras.
Söndagsarbetet förkastades enhälligt och hoppas afdelnin
gen, att de paragrafer i lagen, som beröra söndagsarbete, måtte
beaktas och af ordningens väktare noggrant öfvervakas.
Hvad hafva arberene att lära sig af i vårt land förekomna
strejker? I främsta rummet påminna de om bristande samvärkan.
I fackföreningarnas centralkomité har afdelningen represen
terats af plåtslagaren K. Arvonen och filaren V. Unger.
Till festbestyrelsen hafva hört: svarfvaren K. Lindvall,
ordförande, plåtslagaren H. Arvonen, sekreterare, samt K. Salin,
O. Lukkarinen, J. Urholin och O. Blom, ledamöter.
Under året ha anstälts 4 vällyckade soiréer med godt re
sultat, så att afdelningen för närvarande har en någorlunda god
ekonomisk ställning att döma af revisionsberättelsen.
Såsom kassör har fungerat ritaren E. Sundström.
Afdelningens värksamhet har ej heller under det gångna
året varit synnerligen lifiigt, men man kan hoppas, att den på
senare tider förmärkta stegrade lifiighet i arbetarenes värksam
het för deras gemensamma bästa äfven skall åstadkomma mera
samvärkan bland mekaniska arbetarene.
A bestyrelsens vägnar:
Villiam Ung er.
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Revisionsberättelse för är 1895.
Inkomster:
Behållning: Kassa för år 1894.
Kontant af Lotteribestyrelsen
Inskrifn. & anmälningsafgifter .
Mänadsafgifter...........................
Inkomster från soiréer

99
99
n

Tmf

Utgifter:
Diversö utgifter..........................
Återbetalda medlemsafgifter .
Till Arbetareföreningen.
Behållning till 1896

117:
13:
10:
131:
259:
532:

78
29
50
—
71
28

149: 45
6: —
84: 20
292: 63
532: 28
Åfdelningens ställning den 31 December 1805.
Inventarier................................100: —
Stipendiifond .
..................... „ 5001 —
Kassa...........................................„ 292: 63
vt

892: 63
Emedan vi vid förrättad revision funnit alla räkenskaper
i fullgodt skick samt qvittenserna öfverensstämmande med alla
utbetalningar, få undertecknade med tacksamhet förorda full
ansvarsfrihet åt bestyrelsen och kassören.
Helsingfors den 19 februari 1896.
H. Hj. Hammar.

J. M. TiUander.

Åfdelningens medlemmar äro :
Arvonen. H., plåtslagare.
Lindroth, K., värkm. bitr.
Backman, G., gjutare.
Lindvall, K., svarfvare.
Blom, O., smed.
Lindholm, G., lilare.
Gustafsson, E., lilare.
Lindholm, O., „
Lindbom, E., gjutare.
Hammar, Hj., smed.
Ekman, K , smed.
Lindholm, K., iilare.
Liljeroos, K., svarfvare.
Heino, D„ lilare.
Lindqvist, V., smed.
Henriksson, V., smed.
Lundström, E., ritare.
Hirvonen, M., lilare.
Lukkarinen, O., iilare.
Kejonen, O., svarfvare,
Malin, O. R., svarfvare.
Laurila, J., iilare.
Lehtonen, A., lilare.
Mattila, S., mekanisk, arb
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Manner, N., filare.
Moisio, A., modellsnickare.
Niemelä, J., eldare.
Ollukka, M., svarfvare.
Rosengren, F. E., värkmäst.
Salo, K., filare.

Sohiman, V., värkmäst.
Solin, A., plåtslagare.
Strauss, K., mekaniker.
Tillander, M., svarfvare
Unger, V., filare.
Urholin, J., svarfvare.

Helsingfors Arbetareförenings
Bokbindarefackafdeinings årsberättelse för år 1895.
Afdelningen har under det nu förflutna året, sitt 6:te verk
samhetsår, visat mera lifaktighet än något föregående år, i det
att afdelningen ökats under året med 30 nya medlemmar. Un
der årets lopp ha hållits 8 månadsmöten och 6 bestyrelsemöten.
Bland mera märkliga diskussionsämnen har förekommit frågan
om »Kvinnans lämplighet att blifva gesäll i bokbindareyrket “,
ehuru tillsvidare utan något märkligare resultat. Frågan om »Ar
betstidens förkortning" har dryftats ifrigt inom afdelningen och
med godt resultat. En Invalidfond är under bildning. För att
befrämja yrkesskickligheten har afd. beslutit prenumera på tysk
språkiga yrkesskrifter. Under årets lopp har afdelningen anord
nat 3:ne allmänna samkväm samt en paketafton bland sina med
lemmar. I bestyrelsen har under årets lopp fungerat som ord
förande G. Paulson, viceordf. J. Österberg, som dock afsade sig
viceordforandeplatsen och efter hvilken K. E. Laibert valdes i
stället, kassör 0. Vijkman, sekreterare A. Peuranen. Arbetare
föreningens representant har varit fröken M. V. Hellman. Fest
bestyrelsen har utgjorts af fröknarna Maria Rukkila, Hanna
Spiring, hrr E. Laibert (ordf.), H. Niskala och J. L. Kemppainen.
Reprensentant i fackföreningarnes centralko mi té har varit E.
Aspegren. Till afdelningen ha under året hört inalles 57 med
lemmar; vid årsmötet kvarstodo endast följande 49 medlemmar.

Från år 1890:
Fors, K. G.
Hellman, Maria Vilhelmina.
Henriksson, Ida Maria.
Hilden, Amanda Maria.
Järvenpää, A.
Lilja. O. J.

Liljeroos, K.
Paulsson, Gust. W.
Saari, P.
Wijkman, S. A. O.
Wirta, W.
Österberg, J.
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Från år 1891:
Rukkila, Maria Katarina.
Spiring, Hanna Charlotta.

Aspegren, E.
Kaukonen, O.

Från år 1892:
Henriksson. Ida Wilhelmina.

Spiring. Eine Elvira.

Från år 1893:
Ekholm, G. F.
Johansson. Hannes.
Nordberg, Albert Waldemar.

Ruutunen, Oskar.
Söderholm. Hulda Solia.

Från år 1894:
Kemppainen. J. L.
Niskala, H. E.

Peuranen. A.
Salo, K.
Vuorinen, J. Fr.

Från år 1895:
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.

Norbäck, Fanny.
Stenström, A.
Sjöblom, Hanna.
Sederholm, E.
Tukeva, I. K
Vartiainen. A. L.
Volainen, Fanny.
Vesterman, Olga.
Åkerblom, Hilda.
Åkerblom, Ida.

Redovisning öfver Bokbindarefackafdelningens inkomster ooh
utgifter år 1895.
Inkomster:
24: 17
Saldo från år 1894 .
Anmälningsafgifter
....
8: —
Inskrifningsafgifter.....................23: —
Månadsafgifter...........................171:50
Inkomst från nöjen .... 221: 20
423: 70
S:a 447: 87
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U t g i f t e r:
8: —
, 23: —
. 85: 75
. 122: 47
. 82: 50
321: 72
126: 15
• , • 447: 87
S:a
Invalidfonden:
Grundfond.....................................6: —
Frivilliga bidrag...........................4: 34
S:a 10: 34

Anmälningsafgifter
Inskrifningsafgifter
. . .
50 °/o medlemsafgifter
Utgift för nöjen
Diverse omkostnader .
Kassabehållning till år 1890

Räkenskaperna granskade och befunna utan anmärkning.
,T. L. Kemppainen.

Herman Salo.

Helsingfors Arbetareförenings
Murarefackafllelnings årsberättelse för ål' 1895, femte
verksamhetsåret.
Bestyrelsen har utgjorts af herrar Fr. Salonius, ordfö
rande (skiljde sig i november), A. Johansson, v. ordf., J. Sevön
sekreterare, O. Vilkman kassör, A. Sihvola och J. E. Jaeckell
ledamöter, samt hrr K. K. Silén, J. Gustafsson, J. Vall, O. Se
ger och N. Helenius såsom suppleanter. — Arbetareföreningen
har i bestyrelsen representerats af hr A. N. Lahtinen.
Till revisorer valdes vid årets slut hrr K. Oila och S. Kor
honen.
Utom bestyrelsemöten har afdelningen i sin helhet under
årets lopp sammankommit 12 gånger, hvarvid förutom afdelnin
gens löpande ärenden bland annat följande frågor ha varit un
der behandling: Om pantlånerörelsens omorganisering, om sön
dagsarbetets afskaffande, om lärlingarnes förhållande till arbetsgifvarne, samt om en hjelp- och garantikassas grundläggande
inom afdelningen, hvaraf resultatet blef ett allmänt byggnadsaktiebolag „ Ahkera “.
Genom afdelningens inverkan har dessutom hållits flere all
männa byggnadsarbetaremöten, och af de frågor, som dervid
blifvit behandlade, förtjenar särskildt att nämnas frågan om ar
betsdagens förkortande inom byggnadsyrket, hvilken fråga
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bedrefs med sådan styrka och framgåDg att förkortning om ar
betsdagen i själfva verket åstadkommits.
Att nämnas äro ännu de inom afdelningen emot hösten
igångsatta elementarkurser, hvarvid undervisning har gifvits: i
stil- och rättskrifning samt i aritmetik af undertecknad, i allmänoch deskriptiv geometri af hr a. Sihvola och i byggnadsritning
af hrr Fr. Salonius och A. Hämäläinen.
Ehuru afdelningen för dessa kursers förverkligande och för
undervisningsmateraliers anskaffande beviljat
50, hafva dess
medlemmar likväl ganska fåtaligt deltagit i kurserna.
I ett mellan bestyrelsen och en enskild medlem uppkom
met mål har vädjats till kompromiss, hvilken afgjorde saken till
bestyrelsens fördel.
Medlemsantalet inom afdelningen har under året stigit till
135, som till årets slut nedgick till 70. Arsmedlemmarne och
de, som ordentligt betalat sina medlemsafgifter till årets slut,
ha likväl utgjort endast en liten minoritet, hvarföre inkomsterna
af medlemsafgifterna icke skulle hafva räckt till afdelningens
löpande utgifter, isynnerhet som afdelningen vid senaste årsmöte
sänkte sin anmälnings- och inträdesafgift till 7 5 penni, hvilket
allt tillfaller Arbetareföreningen.
Genom föranstaltande af allmänna soiréer har bestyrelsen
likväl lyckats öka inkomsterna så mycket att en jämförelsevis
stor besparing har uppstått till det följande året, såsom nedan
stående redogörelse närmare visar.
Afdelningens redogörelse för år 1895.
Allmänna fonden:
Inkomster:
Behållning från år 1894 ................................
50 °/o af afdelningens årliga medlemsafgifter.
Netto-inkomst från soiréer..........................
Frivilliga bidrag..........................................
Räntor...............................................................
9/llf.
Utgifter:
-Diverse från afdelningens allmänna verksamhet härflytande utgifter..........................
Enligt beslut vid afd. möte den 10 no vember öfverförts till undervisningsfonden
Behållning till år 1890 ...............................
3mf

5:
108:
182:
10:
3:

58
50
25
20
10
309: 63

119: 89
50: —
139: 74
309: 63
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Undervisningsjonden.
Inkomster:
Införts från allmänna fonden..................... 50: —
Inskrifningsafgifter af 8 elever ä 1 m. . .
8: —
58: —
Utgifter:
För anskaffande af undervisningsmaterialer.
Behållning till år 1896 ...............................

30: 10
27: 90
58: 00

Ofvanstående räkenskaper hafva vi granskat och funnit
dem riktiga.
Kaarlo Oila.

Sylvester Korhonen.

Till slut kan nämnas, att afdelningens verksamhet under
det förflutna året i allmänhet varit ganska liflig. — Mera intresse
och sammanhållighet mellan medlemmarne är dock önskvärdt,
så att de varaktiga medlemmarnes antal allt mera skulle ökas.
att intresset för det allmänna bästa icke blefve beroende af öfvergående omständigheter, utan skulle räcka till vid alla förhål
landen. Endast så kan man hoppas på en fortfarande, mera
allmän framgång. — Må man med förlitan se framtiden an!
Helsingfors i Mars 1896.
A afdelningens vägnar:
Oskari Villcman.

Helsingfors Arbetareförenings
Stenhiiggare-fackafdelnings årsberättels för år 1895.

Den 27 Januari sammankallades stenhuggarene ocli stenarbetarene till ett allmänt möte, hvarvid beslöts att återuppväcka
stenhuggarefackafdelningen, som ett par år varit ovärksam.
I bestyrelsen invaldes hrr K. F. Ariin, H. Fors, M. Holm,
V. Tuominen, G. F. Villandt, G. Nyström, E. Isaksson och A.
Keränen. Under året inträffade dock inom bestyrelsen flera för
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ändringar, så att vid årets utgång funktionerna inom densamma
voro fördelade på följande sätt: ordförande M. Oksanen, viceordt.
K. F. Arlin, sekreterare Fr. Salonius, kassör O. Grönlund samt
ledamöter S. Keränen, E. Isaksson, V. Heinänen och V. Lehtonen.
Månadsmöten ha hållits en gång i månaden samt flere extra
och allmänna möten. Bland diskussionsfrågorna må framhållas.
Hvad vore att göra för förbättrandet af stenarbetarenes
nuvarande tryckta läge?
Vore det ej önskvärdt att vid härvarande hamnbanebyggnad i främsta rummet skulle anlitas ortens egen arbetarebefolk
ning?
Hvad vore att göra i anseende till att vid grafstensfabriker användas alt för mycket tillfälliga arbetare samt för den
till följd deraf tidtals uppkommande arbetsbristen?
Fackafdelningen har efter en häftig strid fått 10-timmarsarbetsdagen införd för verkstadsarbetarene. Ät yrkets utarbe
tare har afdelningen förskaffat entreprenaden af det vid Skatudden under utförande varande, i stort tagna sliparbetet.
I festbestyrelsen ha suttit O. Grönlund, H. Fors, V. Tuo
minen, F. Holmström, G. Nyström. A. Nyholm och E. Holmström.
Revisorer ha varit K. V. Bergman och J. Ketelä.
Afdelningen har i fackföreningarnas centralkomité represen
terats af F. Arlin och Fr. Salonius.
Kassaställningen är följande:
Behållning från år 1894 .
Inkomster under året . .

.
.

18: 18.
359: 20.
37 7: 38.

Utgifter .......
Behållning till år 1896 . .

292: 20.
85: 18.
37 7: 38.

Vid utgången af året var afdelningens medlemsantal 93,
hvaraf större delÉn utgorde utarbetare inom yrket.
På bestyrelsens vägnar:
M. Oksanen.
Fr. Salonius.
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Helsingfors
Målarefackförenings årsberättelse för år 1895.
Vid början af året var fackföreningens medlemsantal litet
och deltagandet i dess möten och lif lamt. Möten höllos dock
regelbundet en gång i månaden, utom om sommaren, om ock
med få deltagare. Men mot slutet af året tycktes det vaknade
intresse, som visade sig öfveralt inom vår arbetarekår, afven
hafva omfattats af målarene, ty en stor mängd yrkesmän ingick
i föreningen. En af orsakerna till det lifligare deltagandet i
föreningens lif torde hafva varit frågan om åstadkommandet af
en 10-timmars arbetsdag och timlön inom yrket, hvilken fråga
väcktes vid ett af fackföreningens möten och hvilken sedermera
kom under allmännare diskussion.
Af de vigtigaste frågorna, som inom föreningen diskuterats,
torde följande förtjena omnämnande.
Pantlånefrågan, som var under behandling vid föreningens
möte d. 6 Mars, och hvari såsom föreningens allmänna åsigt god
kändes följande kläm: en pantlånerörelse med sådana rättigheter
som för närvarande existerar, borde ej finnas. Vid sakernas nu
varande läge godkännes hr Meurmans reservation, som går ut
på att pantlånerörelsen bör utgöra en institution med välgörande
ändamål.
Vid mötet d. 3 April beslöts framdeles få i stånd yrkesfrågor behandlande föredrag, för hvilka bestyrelsen har rätt att
vid anfordran lemma litet ersättning åt föredragarene.
Vid mötet den 7 Oktober väcktes fråga om åstadkommande
af en 10-timmars arbetsdag samt timlön i yrkesarbetet, men
då föreningens medlemsantal då var synnerligen lågt, beslöts för
frågans diskutering sammankalla ett allmänt målaremöte. Detta
möte hölls sedermera i samband med en familjesoaré å Arbetare
föreningens lokal den 16 November. Saken vann ett varmt un
derstöd från mötesdeltagarenes sida, men enär frågan icke då
kunde vidlyftigare beredas, hölls ett andra möte deD 24 Novem
ber. Vid detta möte lemnades sakens beredning åt fackförenin
gen, som åter för frågan nedsatte en 9-manna kpmité. Afsigten
är att f. o. m. våren 1896 få införd en 10-timmars arbetsdag och
timlönssystemet, men emedan komiténs arbete ännu ej är slutfördt,
kan saken ej vidare relateras.
Föreningen har under året föranstaltat endast ett familjesamkväm.
Såsom ordförande har fungerat målaremästaren E. L. Vasenius. I bestyrelsen ha suttit såsom ordinarie ledamöter hrr
F. Hasselgren, J. Löf, F. M. Orrela, A. Gustafsson, K. K. Ahl-
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stedt, L. L. Leivo, K. Bäckman och E. Isto; såsom suppleanter
hrr G. A. Salonen, D. Sihvonen, U. Rautell och E. Liljeljlad.
Såsom skattmästare har fungerat E. M. Orrela, såsom sek
reterare E. Isto och R. Unger, såsom revisorer S. Laitinen och
H. Bärgström.
I festbestyrelsen, som valdes vid årets slut ad interim, ha
suttit; K. Koski, E. Lindegren, K. Mattson, K. K. Ahlstedt, H.
Rothström, K. Viljanen, M. Kilpinen och J. Riihimäki.
I föreningen har under året inskrifvits 29 medlemmar och
ur densamma utgått 5. Medlemsantalet vid årets slut utgör 34.
Helsingfors den 15 Februari 1890.
Enligt uppdrag:
Rikh. Unger.
Målarefackföreningens räkenskaper för är 1895.
Inkoms ter :
Behållning från år 1894
.............. 488; 08
Anmälnings- och inskrifningsafgifter . 53: —
Medlemsafgifter............................... .
69: —
Ränta af i Kansallis-Osakepankki de
ponerade 300 mark..................12:
—
Summa

G22: 08

Utgifter:
Inskrifnings- och medlemsafgifter åt
Arbetareföreningen..........................7 7:
Tidningsannonser.................................... 69:
Protokollens inskrifning..........................25:
Åt hr J. Storck.................................... 24:
Biljetter för ett familjesamkväm m. m. 18:
Diverse utgifter......................................... 29:
Saldo för år 1890 : Deponeradt i Kansallis-osakepankki.......................... 300:
I kassa.................................................... 78:
Summa
622:

25
25
—
—
90
40
—
28
08

Helsingfors den 31 December 1895.

F. M. Orrela.

?9
Förestående räkenskaper liafva vi granskat och funnit dem
öfverensstämma med verificaten. Helsingfors 1814^296.
S. Laitinen.

'

'

H. Särgström.'

Helsingfors '

Bleck-, plåt- och kopparslagareförenings berättelse .för

år . 1895.
Ehuru intresset för fackföreningens sträfvanden alt fort
farande varit lamt, har deltagandet i desamma dock varit så
pass liliigt, att det päbegynta arbetet kunnat ^fortsättas, förenin
gens sträfvanden klargöras och med dessa sammanhängande frå
gor lösas. Föreningen har altmer, kommit till insigt om att dess
liufvuduppgift är att , höja yrkesskickligheten under det den där
jämte har att beakta yrkesidkarenes utkomst och bildning.
Yrkesskicklighetens höjande beror i väsendtlig män af lär
lingarnas uppfostran, i anseende hvartill under nuvarande för
hållanden finnas åtskilliga anledningar till anmärkning. Saken
har flere gånger varit under behandling vid föreningens möten
samt hänskjutits till en särskild komité, som dock ännu ej full
gjort sitt arbete. — Äfven ha yrkesidkarene anmodats hälla
föredrag, för att därigenom åstadkomma belysande diskussioner
öfver olika arbetssätt i yrket m. m. Ett par försök i denna rikt
ning har gjorts, men ha medlemmarne visat hvarken håg eller
intresse att fortsätta desamma. Den förnämsta orsaken till denna
intresselöshet torde kunna sökas däri, att vi i anseende till våra
fackinsigter ännu stå på, en ganska primitiv ståndpunkt. Då
inom vårt fack ej finnas medlemmar, hvilka vore i stånd atf
göra på en djupare teoretisk sakkunskap baserade observationer
och anteckningar, så är det själfklart, att vi ej ega några, som
kunde hålla specielt våra yrkesförhållanden belysande föredrag.
Men liksom man har skäl att glädje sig åt det ökade an
talet medlemmar inom föreningen, så har man äfven skäl att
hoppas, att föreningen funnit det rätta medlet att höja yrkes
skickligheten genom att framhålla litteraturens och skolbildnin
gens betydelse.
Föreningen har äfven anskaffat några tyska arbeten af
facklitteratur och beslutit ombesörja deras öfversättande till finska
med det första. Likaså liar fråga väckts om inrättandet af en
iåckskola, som dock ej kan realiseras, förrän lämpliga lärare ut-
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bildats. Föreningen har inslagit denna väg i hopp om att yrkesidkarene, enkannerligen de yngre, med intresse mätte för
skaffa sig djupare och mera omfattande fackinsigter än hitintills
varit fallet.
Bland frågor af ekonomisk art har frågan om arbetslöner
nas höjande vunnit särskildt intresse. Med iaktagande af opar
tiskhet och billighet vände sig föreningen till arbetsgifvarene
med anhållan om löneförhöjning. Några nämnvända följder häraf
ha, såvidt föreningen har sig bekant, ej varit synliga; en och
annan arbetare torde dock kommit i åtnjutande af en mindre
förhöjning.
Föreningen har uppmanat sina medlemmar till enskild spar
samhet. Denna uppmaning har dock efterkommits blott vid
ett enda arbetsställe, sålunda, att arbetarene ha utsett en person
att inom kamratkretsen uppbära besparingar, hvilka deponeras i
bank.
Inrättandet af en hjälpkassa har äfven varit under diskus
sion ; en komité har nedsatts att uppgöra närmare förslag i sa
ken, men förslaget föreligger ännu icke färdigt.- Det synes som
om frågan ännu ej vore mogen.
Beslut har fattats om förändring af arbetslönstaxorna. En
komité är tillsatt för frågan.
Några nöjestillställningar inom föreningen ha, i likhet med
llere föregående år, ej förekommit, förutom det sedvanliga familjesamkvämet vid jultiden; äfven af samkvämet om sommaren
blef intet i följd af regning väderlek.
Föreningen och dess bestyrelse ha hållit inalles 15 sam
mankomster, vid hvilka behandlats utom ofvan nämnda frågor
flera ärenden, som närmare beröras i protokollen.
Vid årsmötet , d. 17 Februari 1895 valdes i bestyrelsen i
stället för de i tur afgående: hrr J. G. Vallenius, G. Janhunen,
K. F, Lohman, Th. Nordström och W. Lindeqvist i stället för
hr Simolin, som anhöll om befrielse från sitt uppdrag, samt supp
leanter W. Strand och F. A. Lagerbom.
Vid bestyrelsens konstituerande möte utsågs till ordförande
V. W. Holmberg, till viceordf. G. Janhunen, samt till sekrete
rare V. A. Sohlberg och J. G. Vallenius.
Vid början af året hörde till föreningen 20 medlemmar,
under året tillkommo 21 samt afgingo 8 medlemnar, hvadan
medlemsantalet vid årets utgång utgjorde 33.
Förehingens medlemmar: G. V. Sohlberg, V. W. Holmberg,
V. Strand, A. V. Enbom, 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.
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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. Korander, O. V. Borgman, O. H. Hokkanen, M. Walén och J. Virtanen.
Då vi ännu bifoga revisionsberättelsen från sistförlidna
år, så hafva vi i korthet berört föreningens verksamhet under
det förflutna året och hoppas vi att i nästa årsberättelse ha
mera att förtälja.
Helsingfors d. 23 Februari 1896.
V. W. Holmberg,
ordförande.
V. A. Sohlberg.
sekreterare.
Bleck-, plåt- och kopparslagareföreningens räkenskaper för
år 1895.
Behållning fr. år 1894
120: 7 5, inkomster
222: 33
och utgifter
171: 90. Behållning till år 1896
171: 18.
Festbestyrelsens räkenskaper för 1895:
Behållning fr. år 1894
33: —, inkomster
64: 50
och utgifter
35: 50, behållning till år 1896
62: —.
Vi föreslå decharge åt skattmästaren och bestyrelsen.
Helsingfors d. 0 Februari 1896.
I. Halii.

H. Söderbohm.

Helsingfors
Snickarefackförenings berättelse för år 1895; sjunde
värksamhetsåret.
Facföreningen har under sistförflutna år värkat hufvudsakligast för sina medlemmars förädling och uppbyggelse.
Ritkurser i facket ha föranstaltats, hvarvid undervisning
gratis meddelats af hr A. Eklund; ritmaterialierna hafva bekostats
af föreningen.
Statistik öfver yrkesförhållandena har insamlats och gaf
den ett synnerligen godt resultat, jämfördt med dessa från tidi
gare år.
I pantlänefrågan anslöt sig föreningen i allo till hr A.
Meurmans reservation.
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; Äfven andra frågor ha blifvit dryftade, men de flesta ha
ännu ej blifvit slutbehandlade.
Föreningens funktionärer år 1895:
Ordförande har varit M. Haapanen, viceordf. N. Vilander,
bestyrelsens öfriga ledamöter H. Tolonen, kassör, E. Lönroth
uppbördsman, F. Ihalainen ekonom, E. Borg sekreterare, P. J.
Marttinen biträdande sekreterare och. A. Nyberg, K. Gustafeon,
A. Korhonen, A. Karjalainen ordinarie ledamöter samt M. Fred
riksson, E. Kairenius, N. Tuominen och A. Laaksonen suppleanter.
Till Festbestyrelsén hörde: E. Kairenius, A. Nyberg, M.
Fredriksson, A. Korhonen, A. Eklund, A. Lahti och N. Tuominen.
Föreningens hela medlemsantal var vid årets utgång 32.
,

Enligt uppdrag:
E. Borg.
Redovisning för år 1895.
Inkomster:

(• .

Lån till snickarefabriksföreningen . . . 100:
I hank å löpande räkning .............................. 50:
Från föreg. är i kassan...........................39:
81
Upplupen ränta ............
2: 50
Medlemsafgifter........................................ 108:
Af Festhestyrelsen..................................... 85:
385:
Summa

Utgifter:
Till Arbetareföreningen...................................38: 35
Annonser.........................
21: 10
Rit- o. skrifmaterial samt litteratur. . . 11: 15
1 aktie i tidningen „Työmies“.........................10; —
Till Centralkomitén...............................................3: —
I bank.....................................................................150: —
Län till snickarefabriksföreningen . . . 100: —
Kontant i kassan.................................................. 51: 71
Summa 57^: ,385; 3.1

Föreningens tillgångar:
Koötant......................................................... 301:
71
Inventariets ochbibliotekets värde
. . . 237: —
1 aktie i„Työmies“ .
10: Summa 37n/i~ 548: 71

Aimo Eklund.

J. H. Saarinen.
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Revisionsberättelse.
Utsedde vid Helsingfors Arbetareförenings senaste årsmöte
att revidera föreningens räkenskaper hafva vi vid fullgörandet
af detta värf funnit:
att böckerna äro noggrant och umsorgsfullt förda, att utgif
terna varit nödvändiga och att öfver samtliga inkomster och ut
gifter kvitton förefinnas. Vi få fördenskull med tillfredsställelse
föreslå full decharge åt Direktionen och kassören.
Tillika hafva vi värkstält revision af Festbestyrelsens rä
kenskaper samt funnit dessa i allo riktiga, hvarför vi åt sagda
bestyrelse och dess kassör få föreslå decharge.
Helsingfors d. 28 mars 1896.
J. F. Widemark.

B. Pilsudski.

Helsingfors Arbetareförenings ställning den 31 December 1895.

Aktiva:
Kassa................................,
. . . 614:
Inventarier.......................................1,700:
Fordran hos festbestyrelsen....
600:
Biblioteket.................................... 4,000:
Aktiebolaget HelsingforsFolkbank.
. 4,337:
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—
—
—
33

11,251:63

Fmf

11,251: 63

Passiva:
Allmänna fonden
. ,..................... 5,482:79
Fonden för skolbarns sommarvistelse
på landet...........................................187: 36
J. Th. Lagerbohms fond för fattiga
skolbarns beklädnad.....................
92: 13
Fonden för utgifvande af redogörelse
om arbetarefrågornas behandling vid
landtdagarna.....................................
49130
Fonden för utgifvande af statistik öf
ver arbetareförhållandena . . . . 235: 90
Byggnadsfonden.....................................3,672:43
Undervisningsfonden........................... 1,322: 15
Aktiebolaget Akademiska bokhandeln . 209: 57

11,251: 63
11,251: 63
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Allmänna

Deltet.
1895
Ang.

An Återbetalt till Stenhuggarefackafdelningen ....
Afskrifning å inventarier .
Decemb. 31.
»J Biblioteket..................... ,
Intresse ..........................
Hyror..................... ,
. .
' n Läsesal........................... .
Omkostnader
.... .
Behållnin g till 1896:
Inventarier..................... .
Biblioteket..................... .
Afgår . . . ... .
.
Skuld till öfriga fonder
10.

18: 18
92:- 50
213: 57
*
24: 30
1,236: —
275: 26
1,012: 98 2,854: 61
1,700:
4,000:
5,700:
217.

—
—
—
21 5,482: 79
3mfi 8,355: 58

Fonden för skolbarns
1895
Oktober 1.
Decemb. 31.

An Annonsräkning . ,
Behållning till 1896

.

.

>
$tnf

1: 25
187: 36
188: 61

J. Th. Lagerbohms fond för fattiga
1895
Decemb. 31. An Behållning tili 1896

.

92: 13
3mf.

92: 13

Fonden för utgifvande af redogörelse om
1895
Decemb. 31.'

An Behållning till 1896

..................... 49: 30
Fonden för utgifvande af

1895
Dec. 31.

An Behållning till 1896 ....

235: 90
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Kredit.

fonden.
1895
Januari. 1

Per Behållning från 1894:

»

Maj.
Aug.

1
6.

»5
JJ

W
5?
M

Inventarier..........................
Biblioteket..............................
Afgår.....................................
Skuld till öfriga fonder
Från Lotteriet.....................
Af Handtverks & fabriksför. .
Hyrkuskarnes sammanträden.
Inskrifningsafgifter
Månads
„
....
Anmälnings „
. . . .

1,792:
4,000:
5,792:
3,008:

50
—
50
17

2,784:
1,600:
900:
10:

33
—
—
—

393: 50
2,461: 25
206: 50 3,061: 25
Stmf.

8,355 58

sommarvistelse på landet.
1895
Januari.
Dec. 31.

1. Per Behållning från 1894
„ Intresse
....
7/wy?

179: 63
8: 98
188: 61

skolbarns beklädnad.
1895
Januari 1.
Dec. 31.

Per Behållning från 1894
„
Intresse.....................

87: 74
4: 39
92: 13

arbetarefrågornas behandling vid landtdagarna.
1895
Januari.

1. Per Behållning från 1894

.... 3mf.

49: 30

.... .'yzvy?

235: 90

statistik öfver arbetareförhållandena.
1895
Januari. 1.

per Behållning frän 1894
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Byggnads-

Debet.
1895
Dec. 31

An Behållning till 1896

..................... 3m/: 3,672: 43

3,672: 43

Undervisnings1895
Decemb. 31.

An Utgifter under året..................... Äw/? 3,369: 95
„ Behållning till 1896 ..................... .......
1,322: 15

3m/: 4,692: 10

37
.

fonden.
1895
Januari. 1.
Dec. 31.

Kredit.

,, P
Per Behållning från 1894.
J5 Prån fackafdelningarna . . . .
» Intressen ..........................................

»

3,452: 02
47: 81
172: 60

ffitifP .3,672: 43
fonden.
1895
Januari.

1.

Per Behållning från 1894
Smf 1,592:
100:
Af Handtverks- &. fabriksföreningen V)
Prån Utminuteringsbolagets vinstmedel.......................................... ,,
3,000:
4,692:

Helsingfors den 31 December 1893.
Karl Schivenzon.

10
—
—
10
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Helsingfors Arbetareförenings funktionärer 1895.
Direktionen:
(Vald första gången 1884)
Ordförande:
Fridolf Numberg, verkmästare, * 18lo/g56, v. 94, 95.
Viceordförande:
Vtor Sohiman, maskinist, * 187/i57, v. 94, 95.
Öfriga ledamöter :
Viktor Julius von Wright, * 185/856, ordförande 1884 — 93.
Vilhelmina Hellman, föreståndarinna, * 184/ii59, v. 92—95.
Vätor Vilho Holmberg, bleckslagare, * 1817/s62, v. 94, 95.
Alexander Järvenpää, linierare, * 182/b56, v. 90 — 95.
Adolf Nordman, folkskolelärare, * 1822/2,56, v. 93 - 95.
F. M. Orrela, målare, * 1828/s50, v. 94, 95.
Gustaf Fredrik Wiilandt, byggmäst., * l82/a47, v. 91—95.
A. N. Lahtinen, * 185/i2ö5, v. 95.
Sekreterare:
Oskari Vilkman, byggmäst., v. 95.
Osk. Groundstroem, * 187/b68, filos, magister, v. 95.

Ordningsutskottet:
Ordförande:
Johan Andelin, körsnär, * 185/i64, v. 95, utsk. medl. 94, 95.
Viceordförande:
G. - H. Cajander, typograf, * 1818/s57, v. 95, utskottsmedlem
92, 93, 94, 95.
Sekreterare:
J. E. Jaeckell, murare, * 183/io7O, v. utskottsmedlem 95,
Öfriga ledamöter:
A. 11. Keto, fångknekt, * 185/259, v. 94, 95.
J. J. Vilén, skomakare, * 1830,/g07, v. 9 4, 95.
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A. Laaksonen, snickare, * 1817/e61, v. 94, '95.
J. E. Sevon, kakelugnsmakare, * 186/n64, v. 95.
K. H. Söderbolim, bleckslagare, 1812/i72, v. 95.
M. Koskinen, vedhandlare, * 1813/a58, v. 95.
J. F. Hanén, murare, * 18a//57, v. 95.
P. J. Marttinen, snickare, * 188/s63, v. 95.
H. Paavilainen, skräddare, * 1818/970, v. 95.

Undervisningskomitén:
Ordförande;
d.w<7. Hjelt, filos, doktor, * 1829/6ö2, v. 94, 95.
Viceordförande:
Viktor Sohiman, maskinist, v. 93—95.
Öfriga ledamöter:
Matti Haapanen, snickare, * l824/2 5 5, v. 93—95.
A. Söderbom, urmakare, v. 95.
F. Salonius, byggmästare, v. 95.

Statistikkomitén:
Ordförande:
Aug. Hjelt, filos, doktor, v. 88—95.
Ledamöter:
Fridolf Numb erg, verkmästare, v. 91—95.
Johan Fredrik Widemark, urmakare,
183/6oö, v. 90 — 95
Gustaf Fredrik Willandt, byggmästare, v. 90 — 95.
Sekreterare:
Osk. Groundstroem, filos, magist., v. 92, 94, 95.

Revisorer:
Johan Fredrik Widemark, urmakare, v. 90 —95.
B. tilsudski, auktionsmänglare, v. 95.

Kassör:
Karl Schwemon, kontorist, * 182S/i60, v. 94, 95.
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Bibliotekarier:
(För svensk literatur, första gången vald 1884)
Taavi Tainio, materialbokhållare, v. 95.
(För finsk literatur, första gången v. 1890)

Alexander Järvenpää, linierare, v. 90—95.

Restauratris:
Amanda Lindberg, frn, * 1825/ä55, antagen 93.

Helsingfors Arbetareförenings medlemmar
den 31 december 1895.

Helsingin Työväen-yhdistyksen jäsenet
joulukuun 31 päivänä 1895.

Ständiga medlemmar. — Vakinaiset jäsenet.
1884.

Borgström, L., kauppaneuvos, kom
merseråd.
Chmelevski, P., ruukinisäntä, bruks
patron.
Hindström, B,., insinööri, ingeniör.
Huber, R,, insinööri, ingeniör.
af Lindfors, J., kenraalimajuri, ge
neralmajor.
Lundblad, K., insinööri, ingeniör.
Nissinen, J., tehtailija, fabrikant.

Salin, N., arkkitehti, arkitekt.
Schauman, A., maisteri, magister.
Sinebrychoff, Anna, leskirouva, enkefru.
Sinebrychoff, N., kauppaneuvos, kom
merseråd.
Sinebrychoff, P., kauppias, hand
lande.
Stude, Th., kauppias, handlande.

Landén, A , kunnallisneuvos, kom Nyblin, D., valokuvaaja, fotograf.
munalråd.
1886.

Heikel, V., lehtori, lektor.
1887.

Kullman, H. M., rakennusmestari, byggmästare,

2
1890.

Heimberger, R., tehtailija, fabri
kant.
-"Hjelt, Vera, veisto-opettajatar, slöjdlärarinna.
Mechelin, L., Lakitieteen tohtori,

senaattori. Helsingin
nioittama alituisella
Jurisdoktor, senator.
Helsingfors behedrad
ledamotskap.

työväen kun
jäsenyydellä.
Af arbetare i
med ständigt

Årsmedlemmar. — Vuosijäsenet
1884,

Bergman, K. V., kivenhakkaaja,
stenhuggare.
Brandstake, AV., kivipiirtäjä, lithograf.
Enbom, A. V., peltiseppämestari,
plåtslagaremästare.
Heikel, E., rakennusmestari, bygg
mästare.
Henriksson, H., kellarinpitäjä, käl
larmästare.
Järvenpää, A., viivottaja, linjerare.
Keinänen, Cf., 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, handelsbiträde.
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
G), äro enligt föreningsbeslut inbjudna till medlemmar.
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Willandt, Gr. F., rakennusmestari, Wirtanen, J., suutari, skomakare.
byggmästare.
Wright, V. v., tehtailija, fabrikant.
1885.

Assver, E., ovenvartija, portier.
Ekberg, F., konttoristi, kontorist.
Holmberg, W. V., läkkiseppä, bleck
slagare.
Heinänen, N., puuseppä, snickare.

Jakobsen, Ch., kapteeni, kapten.
Lindroos, K. O. vaskiseppä, kop
parslagare.
Palmén, E. G., professori, professor.
Strand, W., läkkiseppä, bleckslagare

1886.

Biese, Alrik, konttoripäällikkö, kon- Janhunen, G., vaskiseppä, koppartorschef.
slagare.
Biese, Hulda, rouva, fru.
1887.

Hammar, K. Hj., seppä, smed.
| Unger, W., konetyöntekiä, mek. arLaamanen, A., suutari, skomakare, j betare.
1888.

Sohiman, V., konetyöntekijä, meka
Hjelt, Aug., tohtori, doktor.
Lahtinen, A. N., turkkuri, körsnär.
nisk arbetare.
Leino, N., leipuri, bagare.
Tillander, M., rautasorvari, järnLilja, O. J., kirjansitoja, bokbindare.
svarfvare.
Schrowe, T. von, leipuri, bagare.
Wahlman. A. V., räätäli,-skräddare.
1889.

And, Aug., viilaaja, filare.
Orrela, F. M., maalari, 'målare.
Andelin, Joh., turkkuri, körsnär.
Paulsson, G., kirjansitoja, bokbin
Hellman, Maria Wilhelmina, johta
dare.
Sevon J. E., uunintekijä, kakelugnsjatar, föreståndarinna.
Liljeroos, K., rautasorvari, järnmakare.
svarfvare.
1890.

*Aejmelaeus, S., pöytäkirjasihteeri, I *Ahde, J., rakennusmestari, bygg
protokollsekreterare.
| 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, vicehäradshöfding.
“Chydenius, Anders, insinööri, ingeniör.
''■'Chydenius, Emilia, neiti, 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, maistraatinsihteeri,
magistratssekreterare.
*Eneberg, W., senaattori, senator.
*Bngström, Otto,professori,professor.
“Erkko, Eero, sanomalehdentoimittaja, redaktör.
Fagerholm, K. F., kirjanpitäjä, bok
hållare.
“Faltin, R , 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.
“Gripehberg, Alexandra, neiti, frök.
■ “Grotenfelt, K., tohtori, doktor.
“Grotenfelt, N., ylitirehrööri, öfverdirektör.
“Grönqvist, F. W., kunnallisneuvos,
kommunalråd.

^Hallberg, M., kauppias, handlande.
“Hallsten, Onni, maisteri, magister.
“Hausen, C., insinööri, ingeniör.
“Heclman, Ernst, liikennetirehtööri,
trafikdirektör.
“Hellsten, K. K., koristemaalari, de
korationsmålare.
“Helsingius, G. A., köyhäinhoidontarkas taj a," fattig vårdsinsp ektör.
Henriksson, Ida Maria, kirjansitoja.
bokbindare.
“Hermansson. R., professori, pro
fessor.
Hilden, Amanda Maria, kirjansitojatar, 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, vicehäradshöfding.
“Jansson, Fr., varatuomari, vicehäradshöfding.
“Kasiin, Edvin, tirehtööri, direktör.
“Karamsin, Aurora, leskirouva, enkefru.
“Kihlman, A., yliopettaja,öfverlärare.
“Krogius, Lars, konsuli, konsul.
“Kurtén, LL, asessori, assessor.
“Lsethen, N., rouva, fru.
“Lsethen, 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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*LiIius, A., varatuomari, vicehäradshöfding.
Liljeroos, N,, kirjansitojatar, bok
bindare.
"Lindeberg, K. L., kanslianeuvos,
ammatintarkastaja, kansliråd, yrkesinspektor.
'■'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, bleckslagare.
Ollila, J. A., suutari, skomakare.
'Palmberg, A., professori, professor.
''Palmen, J. A., professori, profes
sor.
'Palrnén, K. E., insinööri, ingeniör.
'Palmgren, O., oikeuspormestari, justitieborgmästare.
'Palmroth, E.,
esittelijäsihteeri,
referendariesekreterare.
'Pfaler, L. v.,pankkitirehtööri, bank
direktör.
'Rein, Th., kanslianeuvos, kansliråd.
'Renlund, K. H., kauppias, hand
lande.
Ringbom, J., vaskiseppä, kopparsla
gare. f
Rosenberg, J., leipuri, bagare.
'Runeberg, ,1. W., professori, pro
fessor.

"Ruuth. J. W., tohtori, doktor.
Saari, P., kirjansitoja, bokbindare.
*Sahlsten, C. W., hovineuvos, hof
råd.
*Sanmark, C. G., yli-intendentti, öfverintendent.
'Sauren, K. W., maisteri, magister.
■''Schildt, Hj., kauppias, handlande.
"Schybergson, E., raatimies, rådman.
''Selin, E. W., everstiluutnantti, öfverstelöjtnant.
Sihvonen, D., maalari, målare.
'Sjöberg, E. O., sanomalehden toi
mittaja, redaktör.
'Slöör, K. A., hovineuvos, hofråd.
*Soini, W., maisteri, magister.
*Solitander, C. P. intendentti, inten
dent.
*Stenroth, O., pankin tirehtööri, bank
direktör.
'Stockman, G. F., kauppaneuvos,
kommerseråd.
*Stoekman, K., konsuli, konsul.
'Stude, Aug., kauppias, handlande.
'Sundell, A. F., professori, profes
sor.
'Sundvik, E., professori, professor.
'Synnerberg, K., tohtori, doktor.
Sali, J., suutari, skomakare.
'Thylin, Otto, kauppias, handlande.
Tolkkila, G. A., talonomistaja, gårdsegare,
'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
råd.
'Wahlberg, C. E., hovineuvos, hof
råd.
"Wasastjerna, O., professori, pro
fessor.
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"Wasenius, A. F., konsuli, konsul.
Wasenius, E., maalari, målare.
”Weber, Th., tohtori, doktor.
”Wegelius, M., tirehtööri, direktör.
Wikman, S. A. 0., kirjansitoja, bok
bindare.
Wirta, W., kirjansitoja, bokbindare.

Wirtanen, G. E., suutari, skoma
kare.
”Ayräpää, Matti, tohtori, doktor.
”Öhman, E., pormestari, borgmästare.
Österberg, J., kirjansitoja, bokbin
dare.

Aspegrén, E., kirjansitoja, bokbin
dare.
”Basilier, E., pankinkamreeri, bank
kamrer are.
”Bergbom, O., senaattori, senator.
”Brander, 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, K. 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, snikkare.
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.

Mäntynen, N., suutari, skomakare.
”Nordman, J. A., esittittelijäsihteeri,
referendariesekreterare.
"Nybom, F. K., pankintirehtööri,
bankdirektör.
”Palraén, J. Ph., senaattori, senator.
Pastell. K. A., muurari, murare.
Rukkila, Katharina Maria, kirjansitojatar, 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. häradshöfding.
Tallgren, A., läkkiseppä, bleckslagare.
Tolonen, H., puuseppä, snickare.
Tuominen, N., puuseppä, snickare.
Wilén, J. J., suutari, skomakare.
Ölund, Ida, kauppa-apulainen, händelsbiträde.
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*Ahnger, A., laulunopettaja, sång ”Aveli an, Kaarola, neiti, fröken.
lärarinna.
^Bergbom, Emilia, neiti, fröken.
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*Biaudet, G., lehtori, lektor.
"Björnberg, R., arkkitehti, arkitekt.
"Borenius, E., pankinjohtaja, bank
direktör.
"Borenius, Henrik, tohtori, doktor.
"Cajander, Paavo, lehtori, lektor.
"Castrén, E., senaatinkopisti, senatskopist.
'"'Christierson, G. von, esittelijäsihteeri, referendariesekreterare.
*Dittmar, V., kamarineuvos, kam
marråd.
"Ehrstedt, S., kaupunginrahastonhoitaja, stadskassör.
"Einighorst, A., kauppias, handl.
"Ekman, C. A., apteekkari, apote
kare.
"'Flodin, F., valtioneuvos, statsråd.
"Friberg, Maria, kansakoulun opetta
jatar, folkskolelärarinna.
"Geitlin, G., ylitirehtööri, öfverdirektör.
"'Gustafsson, F., professori, profes
sor.
Henriksson, Ida Wilhelmina, kirjansitojatar, bokbinderska.
"Hjelt, Edvard, professori, professor.
Kastén, H. II., 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, postförvaltare.
^Laurent, Algot, kirjansitoja, bok
bindare.
"Lindroos, -E., varatuomari, vicehäradshöfding.
"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., ylitirehtööri, öfverdirektör.
Spiring, Eine Elvira, kirjansitojatar,
bokbinderska.
"Strömberg, Gottfried, insinööri, ingeniör,
"Tschepurnoff, A., kenraaliluutnantti,
generallöj tn ant.
"Wegelius, K. A., maisteri, magi
ster.
Werner, A., suutari, skomakare.
"Wetterhoff. Rosina, neiti, fröken.
Wilander, N., puuseppä, snickare.
*Zetterlöf, Erik, isännöitsiä, före
ståndare.

1893.

Arvonen, H., peltiseppä, plåtslagare.
Blom; Otto, seppä, smed.
Brondin, K. M., leipurimestari, bagaremästare.

| Brondin, Robert, leipurimestari, baI garemästare.
Gröndahl, Olga, neiti, fröken.
Hellman, Maria, neiti, fröken.
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Johansson, H., kirjansitoja, bok Miettinen, Anna, latojatar, sättarinna.
Mustonen, K , leipuri, bagare.
bindare.
Kaukonen, O. K., leipurimestari, ba- Niskanen, N., räätäli, skräddare.
Paananen, Juho, räätäli, skräddare.
garemästare.
Korhonen, A., puuseppä, snickare. Hautanen, O. W., suutari, skoma
kare.
"Krohn, Kaarle, tohtori, doktor.
Ruutunen, O , kirjansitoja, bokbin
"Krohn, Minna, rouva, fru.
dare.
Kuusinen, T., suutari, skomakare.
Kylliäinen, T., maalari, målare,
Sjögren, Sofia, ompelijatar, sömmer
ska.
Laakso, A., suutari, skomakare.
Lehtonen, Kaarle, räätäli, skräd Solin, K. A., peltiseppä,- plåtslagare.
dare.
Lindholm, K., rautasorvari, järn- Söderholm, Hulda Sofia, kirjansitojatar, bokbinderska.
svarfvare.
Lundberg, Anna, ompelijatar, söm Tötterman. H., leipuri, bagare.
Wessman, Sigrid, neiti, fröken.
merska.
1894.

Aaltonen, V., maalari, målare.
Backman, G. A., työnjohtaja, verk
mästare.
"Boisman, T. J., asessori, assessor.
"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, magister.
Hanén, 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.
Kantala, K., leipuri, bagare.

Karvonen, A. H., kansakoulunopet
taja, folkskolelärare.
Lindbom, E. F., valuri, gjutare.
Linden, H., räätäli, skräddare.
Lundström, Edvard, piirustaja, ri
tare.
Malin, K., 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, Alex., työnjohtaja, ar
betsledare.
Rosengren, F., konetaituri, meka
niker.
Salin, J. E., suutari, skomakare.
Sihvola,~j Anton, rakennusmestari,
byggmästare.
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Söderbohm, K. H., läkkiseppä, Wirtanen, K. W., suutari, skoma
kare.
bleckslagare.
Wuorinen, J. F., kirjansitoja, bok- Wirtanen, Otto, leipuri, bagare.
bindare.
1895.

Edelbom, J., kirvesmies, timmerman
Aalto, H., räätäli, skräddare,
Ekholm, G. F., kirjansitoja, bok
Aalto, O., maalari, målare.
Aaltonen, J., kivenhakkaaja, stenbindare.
Eklund, J. E., puuseppä, snickare,
huggare.
Ahokas, D., kirvermies, timmerman. Ekman, K. A., rautasorvari, jernsvarfare.
Ahokas, J., kirvesmies, timmerman.
Ekström, A., kivenhakkaaja, sten
*Ahonius, K. G., lehtori, lektor.
Ahlstedt, A., murare, murare.
huggare.
Elenius, L., maalari, målare.
Ahlstedt, K. K., maalari, målare.
Ahlqvist, W., kivenhakkaaja, sten Enkeli, A., muurari, murare.
*Erenius, R., senaatinkamreeri, sehuggare.
Alakoski, F., kirvesmies, timmerman.
natskamrerare.
Almgren, H,, kirvesmies, timmerman. Eriksson, F., kivenhakkaaja, sten
Andelin, Alma, kutojatar, stickerska.
huggare.
Andelin, Hilma, ompeliatar, söm Eriksson, S., kivenhakkaaja, sten
merska.
huggare.
Andersson, J. G., kivenhakkaaja, i Eskelin, E., leipuri bagare.
stenhuggare.
Fagerlund, J., kivenhakkaaja, sten
Ariin, K., kivenhakkaaja, stenhug
huggare.
gare.
xFavén, O., lehtori, lektor.
^Aspelin, J. R., professori, professor. Finnholm, J., kivenhakkaaja, sten
Backiin, H., leipuri, bagare.
huggare.
Backiin, V., kivenhakkaaja, stenhug Finnholm, V., suutari, skomakare.
gare.
Forsman, Frans, maalari, målare.
Baldauf, E., leipuri, bagare.
Fischer, A., leipuri, bagare.
Blad, G., kirjansitoja, bokbindare. '■'■'Galindo, G., kenraalimajuri, gene
Blomqvist, F. kivenhakkaaja, sten
ralmaj or.
huggare.
^Grenman, H., M., filos, kandidaatti
'^Blomstedt, A., asessori, assessor.
filos, kandidat.
'■'Boehm, G. A., kamreeri, kamrerare. Groundstroem, Osk., filos, maisteri
Boman, A., kivenhakkaaja, stenhug
filos, magister.
gare.
Grönfors, A.
Boman, A., muurari, murare.
Grönlund, 0., kivenhakkaaja, sten
huggare.
Borgman, 0., V.
*Clouberg, L., senaattori, senator. Gustafsson, G., kivenhakkaaja, sten
huggare.
*Castrén, Jonas, lakit., kanditaatti,
Gustafsson, J., muurari, murare.
juriskandidat.
*Dahlin, K. A , apteekkari, apotekare. Gustafsson, S., muurari, murare.
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Hahl/ 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.
>:'Knape, A., räätälimestari, skräd
daremästare.
*Kommonen, V., kauppias, handlande.
"Komppa, G., tohtori, doktor.
Korhonen, J., muurari, murare.
Korander, Hj.
Korander, K., muurari, murare.
Korhonen, A., muurari, murare.
Koskinen, A., suutari, skomakare.
Koskela, I., muurari, murare.
Koskinen, J., kivenhakkaaja, sten
huggare.
Koski, K. K., maalari, målare.
Koski, O., kivenhakkaaja, stenhug
gare.
Koskinen, M., muurari, murare.
Koskinen, M. K., maalari, målare.
"Krank, J., v. tuomari, v. häradshöfding.
"Krogius, Ernst, tuomari, vice häradshöfring.
Kuitunen, K.
Kujan der, R., muurari, murare.
Kuuti, E., leipuri, bagare.
"Lagerblad, G., n. tuomari, vice häradshöfding.
Lahti, K. G., 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, bygmästare.
"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. J, 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 häradshöfding.
Lohman, K. F., läkkiseppä, bleckslagare.
Lukkarinen, O., konetyöntekijä, mek.
arbetare.
Lukkonen, J., kivenhakkaaja, sten
huggare.
Lundberg, G. A., kirjansitoja, bok
bindare.
Lundberg, F., kirjansitoja, bokbin
dare.
Maali, .L, kivenhakkaaja, stenhug
gare.
Malenius, Aina, ompeliatar, söm
merska.
Malin, O. R., rautasorvari, jernsvarfvare.
Manner, N., viilaaja, filare.
Marttila, J. A.
Mattsson, G., maalari, målare.
Melander, A., kivenhakkaaja, sten
huggare.
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Merilä, EHd, kirjansitojatar, bok
binderska.
Mettinen, A., kivenhakkaaja sten
huggare.
Mickelsson, A., kivenhakkaaja, sten
huggare.
Mickelsson, J., kivenhakkaaja, stenkuggare.
Mickelsson, N., muurari, murare.
Molanen, F., kivenhakkaaja, sten
huggare.
Mäkinen, A., muurari, murare.
Mäkinen, A., peltiseppä, plåtslagare.
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, Å., 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.
Oj ander, 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.
iPalluri, 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, snörmakare.
Salminen, A., kivenhakkaaja, sten
huggare.
Sarja, M., kivenhakkaaja, stenhug
gare.
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Saukkonen, E., varastonhoitaja, materialförvaltare.
'•'■'Savander, 0., insinööri, ingeniör.
Selenius, G., läkkiseppä, bleckslagare.
Seppälä, J., kirvesmies, timmerman.
Seppälä, J. U., muurari, murare.
Seppälä, V., muurari, murare.
Serenius, Emmy, omjaeliatar, sömmerska.
Sjöblom, J. A., leipuri, bagare.
Silvenius, K. B., maalari, målare.
*Slöör, M., filos, kandidaatti, Ulos.
kanditat.
'■'■'Snellman, A., H., filos, tohtori,
filos, doktor.
Sirén, J., K., kirvesmies, timmerman.
Sohiman, V., kivenhakkaaja, sten
huggare.
Sohlström, J., leipuri, bagare.
Soini, Jaakko, kauppapalvelia, handelsbiträde.
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, stenhuggare.
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, kamrerare,

Thollberg, V., muurari, murare.
Thurén, G. A., maalari målare.
"Timper E., kultaseppä, gulsmed.
Toivonen, H., kivenhakkaaja, sten
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.
Vilén, V., kivenhakkaaja, stenhug
gare.
Vilenius, J., V., räätäli, skräddare.
Vilander, E., H., maalari, målare.
Vilkman, 0., 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, plåtslagare.
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., kivenhakkaaja, sten
huggare.

Vuori, J. H., muurari, murare.
Vuorinen, J., muurari, murare.
Ylén, J. A., muurari, murare.
"Yrjö-Koskinen, Y. Z., senaattori,
senator.
Åkerblom, Hilda, kirjansitojatar,
bokbinderska.
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 ärsmedlemmar 651, (Medlemsantalet utgjorde under förra året 464).

