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XII. Työväenasiain lautakunta. 

Työväenasiain lautakunnan kertomus toiminnastaan vuonna 1902 on 
sisällykseltään seuraava: 

„Työväenasiain lautakuntaan kuuluivat vuonna 1902 Professori F. lautakunnan 
. . kokoonpano. 

Gustafsson (puheenj.), Filosofian maisteri Ernst Nordström (varapuheenj.), 
Insinööri Edvin Bergroth, Ratatirehtööri A. Granfelt, Arkkitehti Th. Höijer, 
Tehtailija K. Y. Bergman ja Kunnallisneuvos C. E. Degerholm. Varajäse-
niä oli Lehtori Jonatan Reuter, Turkkuri Anton Lundqvist, Tehtailija 
G. V. Sohlberg, Kauppias N. Kochtomow, Muurarimestari A. Ärt, Lehtori 
Hugo Bergroth ja Tehtailija V. v. Wright. 

Lautakunnan puheenalaisena toimivuonna käsittelemät asiat olivat 
lyhyesti seuraavat: 

Koska lautakunnan tehtäviin muun muassa kuuluu seurata niiden Anniskeiu-varojen käyttä-

yhdistysten ja laitosten toimintaa, jotka saavat apua anniskeluvaroista, mmen. 
on Lautakunta sekä selonteko vuonna tarkastanut ja Kaupunginvaltuus-
tolle lähettänyt erinäisiä sellaisilta yhdyskunnilta tulleita kertomuksia nii-
den toiminnasta lähinnä edellisenä toimivuonna, että myöskin kehottanut 
kaikkia yhdistyksiä, jotka vuonna 1902 ovat saaneet määrärahoja puheen-
alaisista voittovaroista, kohta Lautakunnalle antamaan ohjelman seuraa-
van toimivuoden toiminnastaan. Edellämainitun toiminnan tarkemman val-
vonnan on Lautakunta niinkuin ennenkin jakanut jäsentensä ja varajäsen-
tensä kesken. Erinäisiä Lautakunnalle tuotuja hakemuksia avun saami-
sesta edellämainituista varoista on Lautakunta lähettänyt lausuntoineen 
Kaupunginvaltuuston sellaisten rahanmääräyskysymysten käsittelemistä 
varten asetetulle valiokunnalle. 

Kysymys naisammattikoulun perustamisesta Helsinkiin, jota kysy- Naisammatti-koulun perusta-

mystä jo on alustavasti kosketeltu Lehtori Jonatan Reuterin ennen an- minen. 
tamassa ehdotuksessa samanlaisen koulun järjestämisestä poikia varten, 
on toimivuoden kuluessa erinäisissä kokouksissa ollut Lautakunnan käsitel-
tävänä. Sittenkuin Lehtori Reuter, Lautakunnan pyynnöstä, on tehnyt 
ohjelman sellaiselle naistyökoululle, on Lautakunta siitä vaatinut lau-
suntoa Käsityökoulun toimikunnalta, Kasvatusopillisen ruuanlaittokoulun 
Toimikunnalta, Suomen Naisyhdistykseltä, Naisasialiitto Unioonilta sekä 
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Kansakouhinjohtokunnalta, Lautakunta on sittemmin myöskin saanut 
vastaanottaa lausuntoja asiasta kaikilta edellämainituilta yhdistyksiltä ja 
viranomaisilta, jota paitsi Kaupunginvaltuusto on 9 p:nä joulukuuta Lau-
takunnalle lausunnon antamista varten lähettänyt Suomen Naisyhdistyk-
sen ja Kasvatusopillisen ruuanlaittokoulun Johtokunnan Valtuustolle anta-
man kirjelmän, jossa hakijat ilmoittavat suostuvansa, edellyttäen että kunta 
takaa kuntoonpanon ja käyttökustannukset ja yhteistoimin kunnan edus-
tajain kanssa, ottamaan huolekseen yhdistetyn naisten talous- ja ammatti-
koulun järjestämisen ja johdon hakemuskirjelmään liitetyn painetun ehdo-
tuksen mukaisesti. 

Asia kokonaisuudessaan jätettiin 16 p:nä joulukuuta periaatteellisen 
knskustelun jälkeen Lautakunnan keskuudessa asetetun valiokunnan tar-
kemmin valmisteltavaksi, joka valiokunta ei kuitenkaan ennen vuoden 
loppua ehtinyt täyttää tehtäväänsä. 

Kunnallinen j 0 lähinnä edellisenä vuonna oli Lautakunta ottanut ohjelmaansa 
työnvälitystoi-

misto. kysymyksen kunnallisen työnvälitystoimiston perustamisesta pääkaupun-
kiin, ja 11 p:nä helmikuuta päätti Kaupunginvaltuusto kehottaa Lauta-
kuntaa antamaan lausuntonsa sellaisen laitoksen tarpeellisuudesta sekä 
ehdollisesti tekemään ehdotuksen asiasta. Maaliskuun 12 p:nä antamassaan 
kirjelmässä antoi Lautakunta, joka on omistanut tälle kysymykselle 
seikkaperäisen valmistuksen, Kaupunginvaltuustolle asiasta lausunnon, 
jossa Lautakunta ehdotti, että Valtuusto, ennenkuin sen enempää asiassa 
tehtäisiin, tahtoisi' kutsua eräiden muiden kaupunkien kunnallisedus-
kunnat Helsingin Valtuuston kanssa valitsemaan kukin jäsenen toimikun-
taan, jonka oli otettava kysymys kunnallisesta työnvälityksestä harkitta-
vaksensa erittäinkin pitäen silmällä, että näihin kuntiin samalla aikaa perus-
tettaisiin työtoimistoja. Samalla Lautakunta Kaupunginvaltuustolle antoi 
ehdotuksen väliaikaisen työnvälitystoimiston perustamisesta Helsinkiin. 

Lautakunnan ehdotuksen edellämainitun toimikunnan kokoonkutsu-
misesta lieneekin Kaupunginvaltuusto hyväksynyt; ja sanomalehdistössä 
näkyvät uutiset ovat sittemmin osottaneet, että toimikunta on kokoontu-
nut. Lautakunta on myöskin saanut tietää, että Kaupunginvaltuusto viime 
vuoden lopulla on tehnyt päätöksen, että tänne perustettaisiin väliaikainen 
työtoimisto, joka sanotusta ajasta lähtien onkin ollut toimessa. 

Kysymys työ- Erinäisissä kokouksissa toimivuoden ajalla on Lautakunnalla ollut väensihteeristön -, 

perustamisesta, käsiteltävänä kysymys työväensihteenstön perustamisesta Helsinkiin ulko-
maiden samallaisten laitosten mallin mukaan. Tätä kysymystä Lauta-
kunta ei kuitenkaan loppuunkäsitellyt ennen toimivuoden päättymistä. 
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Muista asioista, joita Lautakunta on toimivuoden kuluessa käsitellyt, 
huomautettakoon seuraavia: 

Tammikuun 7 p:nä antamansa kirjelmän mukana on Lautakunta Aimiskelu Pal°-
kunnantalolla. 

lausuntoineen Kaupunginvaltuustolle lähettänyt erinäisten täällä olevain 
raittius- ja ammattiyhdistysten Lautakunnalle tuoman hakemuksen epä-
järjestyksien ehkäisemisestä anniskeluliikkeessä Palokunnantalolla. 

Samana päivänä antoi Lautakunta lausunnon Helsingin kaupungin- haisten työkoa. 

lähetyksen Toimikunnan Valtuustolle tekemästä hakemuksesta avun myön-
tämisestä väliaikaisen naisten työkodin toimeenpanemista varten. 

Kirjelmässä 18 p:ltä helmikuuta on Lautakunta Rahatoimikamarille Tontti N:o 2 
Hämeenkadun 

antanut lausunnon Ruotsalaisen Työväenyhdistyksen pyynnöstä saada varrella, 

alennettuun hintaan lunastaa tontin N:o 2 Hämeenkadun varrella. 
Fil. tohtori Maikki Fribergin Kaupunginvaltuustolle tekemää hake- Matka-aPu. 

musta avun saamisesta Skandinaviaan tehtävään opintomatkaan, sikä-
läisten työväenopistojen ja kansankotien tutkimista varten, puolsi Lauta-
kunta 9 p:nä kesäkuuta lähetetyssä kirjelmässä. 

Kirjoituksessa 16 piitä joulukuuta on Lautakunta omine lausuntoi- Kotikouiu-kurssit. 

neen Kaupunginvaltuustolle lähettänyt kotikoulukurssikomitean antaman 
kirjoituksen, jossa komitea pyytää määrärahaa sanottujen kurssien edel-
leen voimassa pitämiseksi. 

Päiväjärjestyksessä oleva työväenasuntokysymys on myöskin ollut Työväenasunto-

keskustelun alaisena Lautakunnassa, mutta ei ole kuitenkaan tällä kertaa 
aiheuttanut erityisiä toimenpiteitä Lautakunnan puolesta". 


