
Sylviayhdistyksen vuosikokous.
12 p. lokakuuta 1897.

Sylviayhdistyksen syyskuun 6:nesta päivästä siirretty vuosikokous pi-
dettiin lokakuun 12 p. neiti H. Tavaststjernan kouluhuoneistossa. Kun pu-
heenjohtaja, herra Uno Stadius, oli avannut kokouksen, luettiin kokouksen
sihteerin tekemä vuosikertomus, joka oli näin kuuluva:

Sylviayhdistyksellä on nyt takanaan toinen elinvuotensa, joka on en-
simmäinen sen jälkeen, kun säännöille saatiin vahvistus ja järjestetty toiminta
voi alkaa.

Kun Sylviayhdistys tarkotuksensa täyttämiseksi etupäässä on riippuvai-
nen opettajain ja opettajattarien asiaan innostumisesta ja harrastuksesta, on
johtokunta tänä ensimmäisenä työvuonnaan kohdistanut toimensa etupäässä
heihin.

Siinä tarkoituksessa on kehoituskirjeitä, listoja ja sääntöjä lähetetty noin
850 kouluun eri osissa maata ja on tulos tästä toimenpiteestä osittain ollut
jotenkin hyvä. Varsinkin niillä paikkakunnilla, joissa johtokunta on onnis-
tunut saamaan innostuneita asiamiehiä, on yhdistykseen liittynyt ilahduttavan
paljon jäseniä.

Sylviayhdistyksen asiamiehet ovat nykyään seuraavat kaksitoista, nim.:
Helsingissä: Sofia Streng, rouva Hanna Nordmann, rouva V. Sund-

vall, neiti Elin Åkesson, neiti O. Johansson, neiti A. Malm. Turussa: neidit
Gerda Frietseh ja Naima Lemberg. Viipurissa: Anna Försten. Joensuussa:
Emma lorkkeli. Raumalla: Lydia Rancken. Kristiinankaupungissa: Aina
Grönlund. Loviisassa: Hulda Svahne. Porissa: Hildur Carlsson. Mikke-
lissä: Aline Anteli. Kirkkonummella herra Julius Röhman. Joensuussa on
sitä paitsi perustettu viisihenkinen paikallistoimikunta, jonka puheenjohtajana
on toht. K. Kannelin, ja joka johtaa sikäläisiä Sylviayhdistyksen piirejä.

Toivottava olisi, että sellaisia paikallistoimikuntia voitaisiin saada toimeen
tai ainakin asiamiehet kaikissa Suomen kaupungeissa tahtoisivat työskennellä
yhdistyksen hyväksi.

Paitsi yllämainittuja paikkoja on Sylviapiirejä muodostettu seuraavissa
kaupungeissa:

Tampereella: rehtori Dahlström, Ossian Mohring ja Mandi Koskinen.
Kuopiossa: neidit Alma Hamrén ja Jngrid Piispanen. Käkisalmessa: mais-
teri Thorsten Renvall. Kokkolassa: rehtori J. F. Sandelin. Oulussa: mais-
teri J. E. Rosberg. Sitäpaitsi on useissa maamme kansakouluissa muodos-
tettu Sylviapiirejä; kävisi liian pitkäksi niitä kaikkia tässä luetella.

Kaikkiaan on Sylviayhdistyksen johtokunta jakanut 14,330 Sylviamerk-
kiä, joista 5,878 tänä vuonna. Suurin joukko merkkejä on tilattu Turkuun,
nimittäin 1.000 ruotsalaisiin ja 800 suomalaisiin kouluihin.



Yhdistykseen kuuluu nykyään ainoastaan seitsemän (7) varsinaista jä-
sentä, nim.: Neiti Sofia Streng, rouva Hanna Nordmann, maist. Ihorsten
Renvall, neiti A. A. Ingman, neiti Hulda Svahne, hra Uno Stadius ja rouva
Julia Stadius. Vuosijäseniä on 94.

Toukokuun 2:na päivänä, yhdistyksen perustamisen vuosipäivänä, vietettiin
Sylviajuhlia Helsingissä. Juhlat vietettiin Ylioppilastalon juhlasalissa, suoma-
lainen k:lo 4 ja ruotsalainen k:lo 6 j. p. ja oli sali kummankin juhlan aikana
ahdinkoon asti täynnä, jota paitsi juhlat onnistuivat erittäin hyvin, josta kii-
tos' etupäässä tulee opettajille ja opettajattarille, jotka eivät olleet vaivojaan
säästäneet. Molemmat juhlat alettiin esitelmällä »Nuorison velvollisuuksista
eläinkuntaa kohtaan», ja oli yhdistys onnistunut esitelmän pitäjiksi saamaan
ruotsalaiseen neiti Alma Hallbergin ja suomalaiseen neiti Lucina Hagmanin.
Johtokunta on sentähden erityisessä kiitollisuuden velassa näille henkilöille
sekä myöskin neiti Alli Nissiselle, joka kertoi suomalaisen sadun.

Erityistä juhlallisemman leiman saivat juhlat sen kautta, että valtioneu-
vos Z. Topelius, yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, oli niissä läsnä.

Turun ruotsalainen tyttökoulu vietti myöskin Sylviajuhlaa toukok. 2:nä
päivänä. Joensuun Sylviapiireillä oli yhteinen huviretki. Kirkkonummella
vietettiin Sylviajuhlaa syysk. 6:na päivänä.

Menojen korvaamiseksi yhdistyksen Sylviajuhlista Helsingissä toimeen-
pantiin toukok 6:na päivänä nuoriso-iltama Ylioppilastalossa, jossa myöskin
esitelmän eläinten suojelemisesta piti neiti Alma Hallberg.

Sylviayhdistyksen äänenkannattajaa, eläinsuojeluslehteä »Sylviaa» on
johtokunta tilannut 3,000 kppletta å 5 penniä, jotka on ilmaiseksi jaettu.
Sitäpaitsi on Sylvian toimitus yhdistykselle jättänyt 2,150 ruotsalaista ja
2,250 suomalaista »Sylviaa» vuodelta 1887 ilmaiseksi jaettavaksi.

Johtokunnalle on vuoden kuluessa tullut kysymyksiä miksei osaa maa-
seuduilla kootuista varoista saada käyttää yhdistyksen tarkoituksen edistämi-
seksi omilla paikkakunnilla. Kun johtokunnan sääntöjen mukaan on kannet-
tava ja hoidettava kertyneet rahavarat, mutta selvä on, että niitä, mikäli ne
eivät ole tarpeelliset yhdistyksen hallinnossa, tavalla tai toisella on käytettävä
eri piirien hyväksi, on epäilemättä siinä tapauksessa edullisinta, että varma
prosentti tuloista myönnetään niille.

Johtokunta, joka kuitenkaan ei tahtonut olla edesvastuussa mistään lopul-
lisesta päätöksestä asiassa, ehdotti puolestaan, että niiltä paikkakunnilta, joissa
on yhdistyksen asiamiehiä tai paikallistoimikunta pitää sen toiminnasta huo-
len, aikuisten jäsenten vuosimaksuja ei tarvitseisi lähettää johtokunnalleHel-
sinkiin, vaan kukin piiri saisi niitä parhaansa mukaan käyttää omalla paikka-
kunnallaan, kuitenkin sillä ehdolla että ehdotus niiden käyttämisestä vuosi-
kokouksessa olisi tarkastettava ja lopullisesti päätettävä.

Sylviayhdistyksen johtokuntaan ovat vuoden kuluessa kuuluneet neidit
Sofia Streng, Hilja Tavaststjerna ja Esther Sohiman, kansanopistonjohtaja
Uno Stadius (puhj.) maist. M. Holmberg ja rouva Julia Stadius (kirjuri ja
rahastonhoitaja). Sääntöjen mukaan eroaa näistä kaksi arvan kautta.



Kun vuosikertomns oli luettu, otettiin keskusteltavaksi kysymys, mi-
tenkä maaseutupiireille voitaisiin saada rahavaroja, ja päätettiin hyväksyä joh-
tokunnan ehdotus, nimittäin että täysikasvuisten vuosimaksut tulisivat Syl-
viapiirien käytettäviksi, kuitenkin sillä ehdolla että päätös pannaan käytän-
töön vasta nyt alkavasta työvuodesta, kuluneen vuoden vuosimaksut sitävastoin
jäävät johtokunnalle, koska osa niistä jo on lähetetty sille ja merkitty kirjoihin.
Moni kokouksessa olija luuli että yllämainittu päätös olisi yhdistykselle eduksi,
sillä otaksuttiin varmaksi että suuri osa aikuisista ilolla uhraisi 50 p. vuosit-
tain, kun ne rahat tulisivat heidän kaupunkinsa tai kuntansa lasten hyväksi.
Yhdistyksen rahastonhoitaja esitti että pääkaupungin siinä suhteessa pitäisi
näyttää hyvää esimerkkiä käytännölliseen tapaan järjestämällä aikuisten jäsen-
ten vuosimaksujen kannon Helsingissä. Tämä asia jätettiin johtokunnan jär-
jestettäväksi, niinkuin muutkin johtokunnan esitykset, nimittäin: eläinsuoje-
lusesitelmäin toimeenpaneminen kouluissa, joka tehtävä katsottiin soveliaim-
maksi jättää yhdistyksen asiamiehille ja Sylviapiirien johtajille; ja ryhtyminen
keinoihin suuremman yhdistykseen liittymisen aikaansaamiseksi oppikoulujen
opettajistossa. Johtokunnasta olivat arvalla eronneet neiti Esther Sohiman,
ja maisteri M. Holmberg. Sen jälkeen toimitetussa vaalissa tulivat toimikun-
nan jäseniksi kuluvalle vuodelle neidet Hilja Tavaststjerna, Sofia Streng
ja Esther Sohiman, rouva Julia Stadius ja herra Uno Stadius (kaikki uu-
delleen), sekä herra Adolf Kronström (uusi).

Tilintarkastajiksi valittin rouva rouva C. Ullner (uudelleen) ja neiti H.
Kullhem (uusi) ja varatilintarkastajiksi neiti Aina Norring ja herra Gösta
Sundholm (molemmat uudelleen).

Kun johtokunta oli poistunut ja tohtorinrouva H. Nordmann valittu
puheenjohtajaksi, annettiin johtokunnalle, tilintarkastajien lausunnon johdosta,
täysi tilinvapaus.

Tohtorinrouva Nordmann kiitti yhdistyksen johtokuntaa hartaasta ja in-
nokkaasta työstä eläinsuojelusasian eteen, jonka jälkeen kokous päätettiin.

»Yhteen liittyminen on, lapsille yhtä hyvin kuin täysikasvuisellekin,
»voimakkain keino pitämään mielet koossa ja vahvistamaan niitä tiedolla yh-
teisestä vastuunalaisuudesta. Koulu on itse sellainen yhdyskunta, jossa jo-
»kaisen oppilaan tulee tuntea puolestaan olevansa osallinen kokonaisuuden
»kunniaan ja menestykseen, yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Poista
»tämä yhteisyydentunne, ja kaikki mielet hajautuvat.»

Sylviayhdistyksen johtokunta rohkenee ensimmäisestä kehoituksestaan
maan opettajistolle painattaa ylläolevan valtioneuvos Z. Topeliuksen lausunnon
siinä toivossa että yhdistys yhä laajemmissa piireissä voittaisi myötätuntoi-
suutta ja liittäymystä.

Sylviamerkkejä, sääntöjä ja listoja sekä kaikkia lähempiä tietoja antaa
rouva Julia Stadius, Helsinki, Itä Henrikinkatu 1.

Kaikki postimaksut ja lähetyskustannukset suorittaa yhdistyksen johto-
kunta.



Mhllå
(Sylviayhdistyksen äänenkannatta ja)

Tilaushinta on:
I mka koko vuodelta

posti- ja kotiintuontimaksu siihen luettuna.
Joka lista lehti ilmaiseksi.

Hytft§ji l^iipiM^talilj

ainoastaan lO penniä.

Helsngissä, Viktor Pettersson ja Kumpp. Kirjapaino-Osakeyhtiö, 1897

Eläinsuojelusleliti koulunuorisolle

ilmestyy v. 1897 suomeksi ja ruotsiksi kuten ennenkin ja samankokoisena
yhden kerran kuukaudessa lukukausina tammikuu—toukokuu ja syyskuu—
joulukuu.

Suomalaisen Sylvian toimittajina tulee olemaan neiti Immi Helien ja
rouva Fabritius, omaa suk. Reijonen, ruotsalaisen samat kuin ennen.

Sylvialla on edelleenkin toivo saada valtioneuvos Z. Topeliuksen hy-
väntahtoista harrastusta ja apua. Apuansa on myöskin luvannut tunnettu
nimimerkki Aina ja kun lehden nykyiset aputoimittajat ja ystävät pysyvät
sille uskollisina, joitten joukossa O— a Upsalassa, Eululia, J. S—s y. m.
ja muutamat uudet kynät ovat luvanneet olla avullisina, voinee Sylvia tar-
jota vaihtelevaa, opettavaista ja huvittavaa lukemista nuorille lukijoilleen.
Kuvia tulee olemaan ja * ajatusvoimistelua,-» sekä vanhemmille että nuorem-
mille. Palkintokilpuiluja pannaan luonnollisesti toimeen.

Uskollisena tunnuslauseelleen »oikeutta kaikille» tulee Sylvia aina ole-
maan heikkojen, turvattomien ja oikeudettomien puoltajana sekä Sylviayhdis-
tyksen äänenkannattajana valvomaan sen etuja ja edistämään sen toimintaa.

Tilauksia vastaanotetaan Helsingissä rouva Julia Stadiuksen luona, Itä
Henrikinkatu 1 (Telefooni 10 52), neiti O. v. Fieandt, Hagelstamin kirjakau-
passa, Lindborgin paperikaupassa, Laurentsin sanomalehtimyymälässä, maan
kaikissa postitoimistoissa sekä Sylviayhdistyksen asiamiehiltä. Opettajia ja opet-
tajattaria pyydetään hyväntahtoisesti oppilailleen suosittamaan Sylviaa ja vä-
littämään tilausta.

Sakari Topeliuksen 81:sen syntämäpäivän johdosta ilmestyy tammikuun
14 päivänä 1898

16 sivuisena, runsaasti kuvitettuna, väripainoisena ja sisällys tilaisuuten so-
vellettuna. Arvokasta apua on luvassa ja toivoa sopii että Sylvian Topelius-
lehti löytää tien jokaiseen kotiin, jossa Z. T:tä tunnetaan ja rakastetaan ja
jossa nuoriso tahtoo muistin siitä päivästä, jolloin hän täytti 80 vuotta. Hinta on:

Pyydetään hyväntahtoisesti lähettämään tilaus niin pian kuin mahdol-
lista Sylvian toimitukselle, Helsinki, Itä Henrikinkatu 1.

Sylvian Topeliuslehti on N:o 1 vuosikertaa 1898.


