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Uudenmaan Eläinsuojelusyhdistyksen
marssi.

Ken tahtoo aikaa armaampaa,
Saa paljon pahaa kaataa,
Suot tehdä saapi pelloiksi
Ja korven yössä raataa.
Mut voiton tuopi kestävyys
Ja luotto aatteen voittoon
Ja usko, että oikeus
Vie uuden aamun koittoon.

Se usko meissä asustaa,
Se usko hyvän voittoon,
Se usko valtaan aattehen
Ja uuden aamun koittoon;
Sen aamun, jolloin oikeus
On kaikkein tunnussana,
Ja joka kaikkiin rintoihin
On riemuntuottajana.

Aukusti Simelius.



Yleissilmäys.

Taaskin en vuosi vierähtänyt historian
kalmistoon. Yhdistyksemme täyttää nyt kol-
mannen ikävuotensa. Sen olemassaoloaika
ei ole ollut pitkä, mutta olemme silti ennättä-
neet kokea sekä vastoin- että myötäkäymistä.
Niukanpuoleiset liikevarat ovat aiheuttaneet
vastoinkäymiset, kasvava jäsenluku ja järjes-
tysvallan myötävaikutus antavat toivoa asi-
amme menestykselle.

Eläinsuojelusaate on viime vuoden ku-
luessa raivannut itselleen tien moneen näihin
asti aatteelle kylmään sydämeen ja seisoo
yhä useamman ovella sisäänpääsemäisillään.

Nämä seikat antavat meille uskallusta
toivehikkaasti alkamaan neljännen vaikutus-
vuotemme.

Tämmöisenä päivänä tekee jokainen oikea
jäsen itsellensä kysymyksen: Onkohan työl-
lämme, paitsi varsinaista merkitystään, ai-
kamme yhteistyön kanssa mitään yhteyttä;

Nöyrrytä itsesi, niin — myös sullekin kohtalo
nöyrtyy!



onkohan työstämme apua kansamme kehi-
tykselle; onko toivoa, että aatteemme oikein
ajettuna voi olla Jumalaa pelkäävän, oikeutta
rakastavan lujaluontoisen kansan kasvatta-
jana? Ja epäilemättä hän kysymykseensä
vastaa: On, sillä myötäluotujen oikea tunte-
minen, jota juuri koetamme toteuttaa, syn-
nyttää meissä nöyryyttä, oman itsemme tunte-
mista, se karkoittaa meistä omanvoitonpyyn-
nön, itsekkäisyyden. Nöyrä ihminen on
oikea ihminen.

Varmimpana takeena päämääräinsä saa-
vuttamisessa on yhdistys pitenyt yleisön
mielipiteen taivuttamisen asiansa puolelle.
Me olemme antaneet luonnon ja terveen jär-
jen alla opettajinamme, tietäen että oikea
menettely kaikkia kohtaan ja puhdas sydän
ovat varmin pelastuksemme ajassa ja ijan-
kaikkisuudessa.

Yhdistyksen yleinen toiminta.
i) Yhdistyksen puheenjohtaja, johtokunta, sihteeri ja

rahastonhoitaja.

Yhdistyksen esimiehenä ja johtokunnan
puheenjohtajana on kuluneena vuotena toimi-
nut everstiluutnantti T. K. Försten; sihtee-

Yhteisvoimin saadaan paljon aikaan.



rinä ja varapuheenjohtajana varatuomari
Harry Niklander; rahastonhoitajan toimia on
hoitanut rakennusmestari Albert Ahlgren;
asiamiehenä on ollut herra A. Rantala. Johto-
kuntaan kuuluvat näitä paitsi eri osastojen
puheenjohtajat:

a) (tieteellinen eläinrääkkäys) kapteeni J.
Kock, neiti A. von Konow.

b) (käytännöllinen eläinsuojelus) herra A.
Rantala.

c) (Sylvia-osasto) neiti S. Streng.
d) (asunto ja ajoneuvot) herrat K. V.

Lindqvist ja O. W. Ahlstedt.
e) (hyöty ja huvi) rouvat Ahlgren

ja I. Johansson.
f) (siipikarja) neiti A. von Konow ja

rouva H. Niklander.
g) (kannatus) rakennusmestari Alb. Ahl-

gren ja patroona Niilo Ahlgren.

3) Fredriksbergin,

i) Askolan,
2) Sipoon,

5) Korven haaraosastojen puheenjohtajat.
Johtokunta on ollut koossa 9 kertaa, nim.

maaliskuun 29 p:nä, huhtik. 3 p:nä, kesäk.
1 ja 2 p:nä, lokakuun 4 p:nä, tammik. 3 ja
29 p:nä, helmik. 14 p:nä ja maaliskuun

Enemmän tointa ja Intoa 1



2 p:nä. Näissä kokouksissa on käsitelty
pöytäkirjan mukaan kaikkiaan 32 asiaa.

2) Jäsenet:
a) kaupungissa:

Yhdistyksen jäsenluku on vuosi vuodelta
kasvanut. Ensimmäisenä vuotena liittyi 48
henkeä yhdistykseen, toisena 41 ja edesmen-
neenä kalenterivuotena 211 sekä tämän vuo-
den tammi- jahelmikuussa 48 jäsentä. Näitten
joukossa on 18 opettajaa, 9 arkkitehtiä ja
rakennusmestaria, 25 ajuria, 3 teurastajaa y. m.
Että yhdistyksen jäsenten joukossa on näin
suuri luku henkilöitä, jotka jokapäiväisessä
työssään voivat edistää aatettamme, on ker-
rassaan ilahuttavaa. Näitten kolmen vuoden
kuluessa on yhdistyksestä poismuuton kautta
eronnut 9, omasta tahdostaan 2ja kuoleman
kautta 3. Kaupungissa asuvien jäsenten luku
on siis 334 henkeä (159 naista, 175 miestä).

b) m aas e v d v 1 la:

10jäsentä ( 5 naista 5 miestä)
Uudellamaalla toimii viisi haaraosastoa:

1) Askolan 10 jäsentä ( snaistasmiestÉ

3) Fredriksbergin 29 » (11 » 18 » )

2) Sipoon 9 » ( 1 » 8 » )

Jokaisen kansalaisen pitäisi liittyä yhdis-
tykseemme!



4) Nummelan . . . . 9 jäsentä( 9 miestä)

johon kuuluu 27 jäsentä (1 nainen ja 26
miestä) eri seuduilta maata. Näitten jäsenten
joukossa on usea opettaja, sahanomistaja,
rakennus- ja ratamestari, teurastaja, y. m.,
jotka ovat jokapäiväisessä tekemisessä eläin-

5) Korven 23 » (23 » )

Edellisten lisäksi on olemassa osasto 6,

Jäsenten yhteinen luku on siis nyt 441
ten kanssa.

henkeä (177 naista 264 miestä)

Varsinainen toiminta.
1) Toiminta kaupungissa.

Toimintatapa ei ole sanottavasti poiken-
nut viimevuotisesta.

Varsinaisia kokouksia on pidetty 11, joissa
pöytäkirjan mukaan on käsitelty yli 4o:nen
asian. Tässä alempana mainitaan muutama
niistä lyhykäisyydessä.

a) Ajurien tallit. Koska kokemuksesta tie-
dettiin, että ajurimme tallit eivät suinkaan
vastaa ajan vaatimuksia, asetettiin komitea
(herrat K. V. Lindkvist ja O. W. Ahlstedt),
joka sai toimekseen käydä talleissa hankki-
massa seikkaperäisiä tietoja niiden tilasta.

Elä pane hevosen suuhun lämmittämättömiä
kuolaimia!



Komitea on tarkastanut 64 tallia, joissa asus-
taa 158 hevosta. Niistä ovat 43 puu-ja 21

kivirakennuksia. 51 tallissa on permanto
(paitsi pilttuu) asfalttinen, 13 puusta; 14 tal-
lissa on hyvä (riittävä), 23 auttava ja 27
huono valo. Pilttuun leveys vaihtelee 1,10—

2,20 metr. välillä (normaalimittana pidetään
i,80). Tallien korkeus on enimmäkseen riit-
tämätön, i,90—3 m (normaalimitta 2,8—4 m).
Ilmavaihto yleisesti puutteellinen. Tallin
suuruus permanto- ja seinä-alojen suhteen,
s. o. ilmasisällön puolesta, on suurimmassa
osassa puutteellinen. Ylimalkaan eivät huo-
neet vastaa ajan vaatimuksia. Kauniitakin
ja kaikinpuolin hyviä on jokunen.

b) Mieltäkiinnittävän, kalojen kovaa kohtaloa
koskevan, keskustelun jälkeen päätettiin pyy-
tää järjestyksen valvojilta lupa saada ripus-
taa varoitustauluja paikoille, joissa harjoitetaan
kalakauppaa ja sunnuntaionkimista. Kun
lupa oli saatu, painatettiin 100 kpl. »Kalan
vaatimus»-nimisiä tauluja, jotka kehyksiin
pantuina ripustettiin ennen määrättyihin
paikkoihin.

c) Kysymystä eläinrääkkäyksestä, mikä
syntyy, kun ajuri istuu rattaiden toisella aisalla,
on paljon pohdittu. Toivomuksena lausuttiin,

jäähän.
Ikkunoita karjahuoneisiin, ilmareikiä



että yhdistyksen jäsenet joka tilaisuudessa
muistuttaisivat niitä, jotka niin menettelevät.
Esitelmissä päätettiin myöskin huomauttaa
epäkohdasta.

dj Juutalaisten teurastustapaa vastaan, joka
herättää suurta huomiota kautta Euroopan,
vaan siitä huolimatta pysyy entisellään, on
yhdistys tarmokkaasti taistellut, siksi kunnes
lisäys uuteen teurastusasetukseen 14 p:ltä elo-
kuuta myönsi heille heidän entiset oikeutensa.
Talvisaikana, jolloin kaupungeissa syötävät
eläimet enimmäksi osaksi teurastetaan maalla,
aikaansaavat juutalaisille myönnetyt oikeudet
muun lisäksi sen epäkohdan, että eläimet,
joitten lihaa he käyttävät, ovat hengissä
kuljetettavat tänne. Paljon lumen ja iljan-
koisten teitten aikana kärsivät nuo eläinparat,
jotka kaiken talvea ovat seisseet navetoissa,
suuresti siitä että niiden täytyy taivaltaa
usein hyvinkin pitkiä matkoja.

e) Koska eläinsuojelus-esineiden hankkiminen
ylipäänsä oli vaikeata, ryhtyi yhdistys puut-
teen poistamiseen. Yhdistyksen pyynnöstä
kauppahuone P. Sidorow luovutti hyväntah-
toisesti myymälöissään sijaa siellä nyt sijait-
sevalle näyttelylle, jonne esineitä on hankittu
useasta Europan maasta. (Katso sivu 16).

Antakaa eläinten liikkua raittiissa
ilmassa I



f) Viime keväänä maatamme kohdannut
takatalvi antoi yhdistyksellemme työtä. Pikku-
linnut, joita jo oli saapunut kosolta, jäivät
lumen maata peittäessä nälkää kärsimään.
Asian auttamiseksi ryhdyttiin seuraaviin toi-
miin: puistoista, hautausmailta y. m. pai-
koilta luotiin sieltä ja täältä lumi pois, joihin
sitte siroteltiin siemeniä, ryyniä, heinänporoa
ja leivänmurusia. Useamman markan edestä
yhdistyksemme kylvi ostoruokaa pikkulin-
nuille.

g) Hevosten liukastelemisen ehkäisemiseksi suvi-
sin, varsinkin enemmän ajetuilla kaduilla,
päätettiin kääntyä maistraatin puoleen pyyn-
nöllä saada hiedoittaa muutaman kadun osuus.
Saa nähdä, suostutaanko anomukseen.

h) Ajurien kuormain painosta ja. suuruudesta
on paljon keskusteltu ja parasta aikaa työs-
kentelee 8-miehinen (4 rakennusmestaria ja
4 ajuria) komitea kokoonpanemalla ehdotusta,
joka maistraatin ratkaistavaksi jätetään.

i) Pika-ajurien luonnottoman kovaa ajotapaa ja
ruoskan käyttämistapaa vastaan on ahkerasti
sodittu. Yhdistyksen toimesta ovatkin poliisit
saaneet kirjallisen käskyn saattaa edesvas-
taukseen niitä, jotka näitä määräyksiä rik-
kovat.

Hankkikaa aikoinaan pesimispönttöjä!



j) Siipikarjan nykyistä kuljettamista, säilyttämistä
sekä tappamistapaa vastaan on useita paran-
nustapoja ehdotettu. Muun muassa teetetään
paraikaa ajanmukaisia häkkejä, joita ilmai-
seksi annetaan kanakauppiaitten käytettä-
väksi, vuokrataan valoisampia säilytyshuo-
neita ja ulkomaalta on tilattu »mestaus-
kone».

k) Kaupungin valtuustolle on jätetty ano-
mus rautatietorilla harjoitettavan eläinkaupan uudes-
taan järjestämisestä.

Useampia muita asioita on käsitelty, mutta
tähän pieneen kehykseen ei voi kaikille saada
tilaa.

Yhdistyksen asiamies on kaupungissa
ollessaan kuljeskellut toreilla, kalarannoilla,
työnallaolevilla rakennuksilla, lumenkaato-
paikoilla, laivalaitureilla, teurastushuoneella
y. m. paikoissa, missä hevosia työssä käyte-
tään ja eläimiä pidellään.

Hän on kokenut varoittamalla, neuvo-
malla, jopa uhkaamallakin valmistaa mykille
myötäluoduillemme siedettävämmän olon ja
lopun. Hänen toimestaan on 71 hevosta
määrätty eläinlääkärin hoidettavaksi ja satojen
vähemmän vaivaisten hevosten omistajia on
saanut hyviä neuvoja ja tarpeellisia ohjauksia.

Elä lyö hevosta, el piiska anna
voimia!



Tälle asiamiehelle on poliisikamari hy-
väntahtoisesti myöntänyt a) oikeuden saattaa

vaivaisien hevosten omistajia syytteen alle, b)
tarkastaa ajurien talleja ja hevosia. Portti-
holvien lumittamisen pakko on myöskin yh-
distyksen toimesta saatu aikaan.

Yhdistyksen toimesta on vuoden kuluessa
seuraavat kirjoitukset painettu:

Kirjallisuus.

»Yhdistyksen uusia sääntöjä», joihin
joukko lyhykäisiä neuvoja on lisätty, 500
kpl. »Hevosen liha ravintoaineena» 5,000
kpl. »Tukinajo» 3,000 kpl. »Hevosen ru-
kous» 6,000 kpl. »Ohjesääntöjä eläinten hoita-
jille» 4,000 kpl. »Hevosen kavion hoito»
5,000 kpl. »Kalan vaatimus» 100 kpl. »Eläin-
suojeluksen merkitys maanviljelystaloudessa»
200 kpl. C. Engholmin »Mielipiteeni tie-
teellisessä eläinrääkkäyksessä» 2,000 kpl.

Tätä paitsi ovat aikakauslehti Eläinsuoje-
luksessa artikkelit »Kuohitseminen» ja»Hevo-
sen silmä» olleetpainetut, sekä »Joululehdessä»
»Meidän velvollisuutemme heikompia koh-
taan». Maamme suomenkielisissä sanoma-
lehdissä oli syksyllä kirjoitus »Syysteurastus»,
keväällä »Vasikkainteurastus» luettavana.

Apua hyttysenkin apul



Näitä lehtisiä ynnä 4,800 kpl. lasten leh-
teä »Tuulikki» ja 1,500 kpl. aikakauslehteä
»Pellervo» N:o 10, jossa agr. Nylanderin
kirjoitus »Teurastuksesta» oli painettu, on
jaettu tuhansittain ja varoitustauluja on kym-
menkunnittain ripustettu niitä varten sopi-
viin paikkoihin.

Esitelmiä.

Esitelmiä on vuoden aikana pidetty maalla
ja kaupungissa. Niinpä on innokas eläin-
ystävämme, sahapatroona N. Ahlgren pitänyt
niitä Vihdin pitäjässä. Asiamies A. Rantala
on pitänyt 8 (Mikkelissä, Orimattilassa, Kou-
volassa, Hyvinkäällä, Korvella ja Numme-
lassa). Minun on suotu puhua Heinolan
kaupungissa ja maaseurakunnassa, Lammilla,
Asikkalassa, Salon kauppalassa, Eahden ja
Kyminlaakson kansanopistoilla sekä täällä
Helsingissä 3 kertaa ylioppilastalolla, 3 ker-
taa Koitossa, 2 kertaa kasvatusopillisessa
keittokoulussa ja 1 kerta työväen kodissa.

Että esitelmistä olisi ollut suurin mah-
dollinen hyöty, on niitä osaksi valaistu taika-
lyhtykuvilla.

Teurastusta koskevain esitelmäin yhtey-
dessä on aina toimitettu näyteteurastus. Esi-

Ei oppi ojaan sysää, neuvo tieltä
työnnä!



nekokoelmasta, jota joka tilaisuudessa on
näytelty, on ollut suuri hyöty.

Teurastus.

Uutta teurastusasetusta on kaikin tavoin
koetettu tehdä tunnetuksi. Niinpä on ase-
tusta selvityksineen jaettu 3000 kpl. Viime
vuona valmistetut 100 konetta ovat loppuun
myydyt, sekä uusia viiteenkymmeneen. Ila-
huttavana seikkana sopii mainita, että pikku-
tilalliset ja maanviljelysyhdistykset tilailevat
koneita.

Senaatin maanviljelystoimituskunnan apu-
rahoilla matkusti asiaansa perehtynyt teuras-

taja 12 kaupungissa, 8 maanviljelys- ja mei-
jerikoulussa, 4 kansanopistossa, Pohjoisen
Keski-Hämeen paikallisseuran syysnäyttelyssä
Sahalahdella y. m., osoittaen ampumakoneen
käyttämistapaa.

Useampi elukka päätti tällä matkalla päi-
vänsä tuskattomasti. Tästä matkasta oli,
suoranaisia seurauksia lukuunottamatta, tär-
keitä uudistustöitä ja parannuksia monessa
paikassa teurastusalalla. Niinpä on nyt jo
useasta pitäjästä saapunut teurastajain tilauk-
sia ensi teurastusajaksi. Eläinsuojelusesitel-

Noudattakaa kaikkia eläimiä teurastaessa
laillisesti määrättyjä tainnutustapoja!



miä ja näyteteurastuksia toimeenpannaan
ympäri vuoden. Yhdistyksen on aikoinaan
sovittava useamman amtnattiteurastajankanssa
näistä reisuista. Kaupungin teurastushuo-
neelle on lähetetty varoituskirje, jossa pyyde-
tään, ettei, niinkuin tapana kuuluu olevan,
lasten sallittaisi olla läsnä teurastettaessa,
enemmän kuin muissakaan siellä toimitetta-
vissa askareissa. Teurastusasian tutustami-
seksi myönnettiin yhdistykselle arpajaistenkin
pitämiseen lupa.

Esinenäyltely.

a) pysyväinen, sijaitseva P. Sidoro-
win kalustokaupassa.

Ahkeran kirjevaihdon avulla on onnis-
tuttu saamaan miltei kaikki tunnetut eläin-
suojelus esineet, joista tässä mainitsemme
muutamia, kehoittamalla jäseniä itse käymään
ja neuvomaan tuttuviaan näyttelyä katsomaan
ja esineitä ostamaan:

Hevossuojelijoita useampaa laatua; silmä-
lappuja, jotka suovat hevosen katsoa eteen- ja
sivuille, vaan ei taapäin; auringon varjoja;
karaagoriimuja; kengityskaluja; kenkiä; nau-
loja; sukia (vallan uutta mallia, erittäin käy-

Etsi hyvää, kuin kala syvää I



tännöllisiä, joita ei ole missään muualla kau-
paksi) ja harjoja; seimiä; häkkiä; altaita;
keritsimiä (hyvin käytännöllisiä); kelloja;
kahleita; kuonorenkaita (itselukkivia); ruoka-
astioita ja ruokia kanoille, kalkkunoille ja
ankoille; kanain tappamiskoneita (vallan uutta
tanskalaista mallia); syötinpöytiä, pesimis-
pönttöjä; koirakessuja ja koiraleipää y. m.,
sekä kaikenlaisia teurastuskoneita lisäka-
luineen.

b) kiertävä.

Tämä näyttely, joka kuljetetaan esitelmä-
matkoilla, sisältää: kaikenlaisia teurastus-
koneita lisäkaluineen; keritsimiä; suitsia;
kenkiä ja kengityskaluja; hammasraspia,
kummianturoita ja nilkkarenkaita y. m., y. m.

Iltamat ja niiden tapaiset tilaisuudet.

Huolimatta siitä, että yhdistykseen kuu-
luu joukko nuorta väkeä, emme vielä ole
olleet tilaisuudessa toimeenpanemaan huvi-
iltamia. Kuitenkin olemme silloin tällöin
keskustelujen lomassa saaneet kuulla soittoa
ja laulua.

Ensi toimivuonna on aikomuksemme sil-
loin tällöin toimeenpanna n. k. perheiltamia,

Isäni ilota käski,
äiti käski riemutella.



joissa ahkera ompeluseuramme saa työsken-
nellä nuoren vastaperustetun lauluköörin
kaijutellessa laulujaan, kanteleen, pianon ja
viulun tarjotessa meille virvoitusta. Mainit-
sematta emme tahdo jättää toimeenpane-
miamme »hevoslihailtamia», joissa ennakko-
luuloista huolimatta hevosen lihaa maulla
syödään.

Esitelmistä puhuttaessa mainitsimme jo,
että niitä maaseudullakin on pidetty.

2) Toiminta maalla.

Asiamiehemme on oleskellut maalla 144
päivää ja käynyt 105 eri paikassa (41 mark-
kinoilla, 8 rahdinvetopaikalla, 6 tukkimet-
sässä, 14 tiilitehtaalla, kansanopistoissa, kansa-
kouluissa, teurastuspaikoilla, eläinmarkkinoilla
ja eläinhuutokauppapaikoissa).

Vanhoja työhön kykenemättömiä hevosia
on poisotettu 132 kpl. Syytteeseen eläin-
rääkkäyksestä on saatettu 10 henkeä. Niistä
on 7 tuomittu rahasakkoihin ja 3 vankeuteen,

lukemattomia varoituksia on annettu. Mar-
raskuulla matkusti asiamies kaupungin lähei-
simmissä pitäjissä 14 eri kartanopaikassa.
Tulokset matkasta olivat ikäviä. Suurta

Suvikausinatoimi myöskin toinen asiamies.

Ei pidä panna kuormaa kuorman
pääliel



huolimattomuutta ja välinpitämättömyyttä
eläinten hoidossa näkyi kaikkialla. — litinkun-
talaisille on lähetetty pyyntö, että he kunnan-
kokouksissaan koettaisivat supistaa hevos-
markkinoiden lukua kunnassa vähemmäksi.

Asiamiehemme tilikirjasta lainaamme tä-
hän muutaman numeron.

Myydyistä hevosen nahoista on ollut
tuloja 1,024 lihoista 287 mk. Hevosista
on maksettu 721 mk., teurastajille ja muille
kätyreille 178 mk. Jos tähän lisäämme
matkakustannukset ja muut menot, noin 1,700
markan vaiheilla, niin ymmärrämme helposti
syyt usein ilmenevään rahapulaan. Pulasta
ovat lämminsydämmiset ihmiset meitä päästä-
neet, lahjoittamalla suurempia tai pienempiä
rahamääriä. Lahjoittajista mainitsemme etu-

päässä sahanomistan, patroona N. Ahlgrénin,
talonomistajan O. W. Ahlstedtin, rouva A. v.
Knorringin sekä erään nimeänsä ilmoitta-
mattoman ystävämme, joka lahjoitti 100

markkaa.

Ylläolevan otsakkeen alle olisi sangen
paljon pantavaa. Kaikkihan meillä oikeas-
taan vielä on vaan alulla, ja sekä johtokun-

Toivomuksia.

Markklnat pois!



nalla että yleensä jokaisellayhdistyksen jäse-
neltä on varmaan mielessään joku puute tai
epäkohta t. m. s. Seuraavaan olen koonnut
muutamia seikkoja, joita varmaan jokainen
yhtyy »toivomaan». Mutta kun jokainen niin
tekee, niin silloin ne varmaankin pian lak-
kaavat olemasta pelkkiä »toivomuksia» ja
toteutuvat käytännössä.

i) Oma tupa, jossa kokouksia, ompelu-
iltoja, lauluharjoituksia voidaan pitää, jossa
jäsenet vapaina hetkinään ovat tilaisuudessa
lukemaan sanomalehtiä y. m., on ensi tilaisuu-
dessa vuokrattava.

2) Yhdistyksestä eroavaa jäsentä pyydetään
hyväntahtoisesti siitä ilmoittamaan johtokun-
nalle.

3) Sitä jäsentä, jonka kova kohtalo sitoo
pitemmäksi aikaa sairasvuoteelle, pyydetään
hyväntahtoisesti tavalla tai toisella antamaan
siitä johtokunnalle tieto.

4) Kokouksiin pyydetään jäseniä saapu-
maan miehissä ja täsmällisesti.

5) Kerrassaan surkuteltavaa on, että yksi
maamme vanhimmista yhdistyksistä, »Sylvia-
yhdistys», jonka perusti lasten ystävä Z.
Topelius, ja joka niin monelle tuhannelle
Suomen lapselle on ollut ensimmäisenä opet-

Oma tupa, oma lupal



tajana eläinsuojelusalalla, nyt paljaan välin-
pitämättömyyden vuoksi on hajoamaisillaan.

Osastoa ei kertaakaan vuoden kuluessa ole
kokoonkutsuttu. Rahastonhoitajan apulainen
on maamme kansakouluihin lähettänyt 4,800

ten, niin Topeliuksen nimen tähden tarmok-
kunnan »merkkiä», siinä kaikki. Jollei muu-
Tuulikkia ja myynyt muutaman kymmen-

kaaseen työhön ja innokkaaseen toimeen.

Tilit.

Vs 1903—29/ a °4-

Tuloja.

Laina 1,000:

Jäännös edellis, vuodelta ... 51: 66
Jäsenmaksuja 334: 70

Keräyslistoilla koottu . . . . 186: 19
Yksityisiltä 621: 50

Teurastuskoneista 786:
Asiamiehen kautta . . . . 1,311

Valtion apuraha 250:

Yhteensä 4,882: 18
Vaillinki 341: 13

Kaikesta hyvästä mitä kotieläimellesi teet,
koituu etupäässä itsellesi hyötyä!



M enoj a:

Ompeluosastolle ...... 100:

Aikaisempia menoja 156: 60
Teurastuskoneista 500:
Kirjallisuutta 253: 33
Teurastuskoneitten lähettäminen . 158: 09
Sanomalehti ilmoituksiin ... 23:
Huoneen vuokraa 30:
Eläinsuojelus-esineitä . . . . 225: 01

Ilmoitustauluja 150:

Kesäaikaisen asiamiehen palkka . 240:
Asiamiehen palkka .....1,200:

Sekakuluja 160: 55
Asiamiehen kulut 1,435: 60

» palkka 86: —

Teurastajan matkat 141: 70

Sekalaisia kulunkeja matkalla . 22: 30
Yhteensä 4,882: 18

Muistosanoja vainajille.

Elämä on taistelukenttä, jossa kaksi val-
taa maailman alusta ovat otelleet. Ajallinen
kuolema voittaa lopulta. Meidänkin har-

Opeta elukat kulkemaan ulos karjatalosta
aina samassa järjestyksessä.



voihin riveihimme on se kuluneena vuotena
tehnyt aukkoja.

Kunniajäsenemme, kuninkaallinen kirjas-
tonhoitajaja runoilija Emil von Qvanten nukkui
St. Remon kaupungissa kuolon uneen. Rak-
kaassa muistossa on hän aina pysyvä jokai-
sessa eläinystävällisessä sydämessä.

Rouva Rydman, innokas eläinten ystävä,
on myöskin nukkunut ijäiseen uneen.

Kolmaskin yhdistykseemme aikoinaan
kuuluneista, herra Väinö Gustafsson, muutti
nuorella ijällä manalan majoille tämän vuo-
den aikana.

I/evätkää rauhassa, tilipäivänä on Teille
selviävä mitä Herra tarkoitti sanoessaan:
»Sen mitä olette tehneet yhdelle näistä pie-
nemmistä, sen olette tehneet Minulle».

Hengen valtaa palvelkaatte,
Siitä onnen, turvan saatte,
Rintahan ikuisen rauhan!..

kengässä.
Katso että hevosesi on hyvässä



Toimi-ohje
Uudenmaan Eläinsuojelus-Yhdistyksen

asiamiehelle.

i §.

Asiamies, joka on yhdistyksen esimiehen
suoranainen käskynalainen, asetetaan toimeen-
sa Johtokunnan ehdotuksesta yleisessä ko-
kouksessa tehdyn päätöksen mukaan. Hän
on asuntoa Helsingin kaupungissa.

Hän nauttii a) vuotuista palkkaa 1,200

markkaa, jonkarahastonhoitaja kuukausittain,
kuukauden 15 p:nä, kuittia vastaan maksaa;
b) joko vuosipiletin valtion rautatiellä 3 -.ssa
luokassa tai kaikkiaan 300 m:kaa, mikä tapa
yhdistykselle kulloinkin edullisempaa on.
Yli 10 km. pituisista maamatkoista maksaa
yhdistys kulungit. Kirjevaihtoon saa asia-
mies yhdistyksen leimalla varustetut paperit
ja kirjekuoret.

Asiamies on velvollinen a) vähintäänkin
kahdesti vuodessa tarkastamaan yhdistyksen
haaraosastot ja niiden tilasta antamaan Johto-

3 §•

Laske tarkoin rehuvarasi syksyllä ja pidä ai-
noastaan niin monta elukkaa kuin voit

niitä kiduttamatta elättää.



kunnalle kertomuksen; kaikilla
läänissä pidettävillä markkinoilla, sekä eri-
tyisesti määrätyillä eläinmarkkinoilla ja tori-
päivillä, kuin myös suuremmilla tukki-, kivi-ja
halonajopaikeilla. Näillä markkinoilla hän
paikkakunnan järjestyksenvalvojaa kanssa
joko poisottaa tai hoidettavaksi eläinlääkä-
rille jättää viallisia, huonoja ja haavoitettuja
hevosia, valvoo ettei nautakarjaa ja muita
eläimiä huonosti pidellä ja kuljetella, tarkas-
taa teurastustapoja ja lahtihuoneita sekä kat-
soo, että uutta teurastusasetusta kokonaisuu-
dessaan yksityiskohtia myöten täsmällisesti
noudatetaan ja saatetaan rikkojat syytteeseen.

Kestikievaripaikoissa, joissa huonosti hoi-
dettuja hevosia ja sopimattomia ajoneuvoja
käytetään, annetaan neuvoja ja johdatusta.

Asiamiehen tulee mikäli mahdollista val-
voa ei vaan pika- ja kuorma-ajurien menet-
telyä juhtainsa kanssa, vaan tulee hänen
yleisillä rakennuspaikoilla, kivi-, santa-, hiili-
y. m. työpaikoilla työnjohtajani ja asianomais-
ten avustamana katsoa, että voimassa olevia
säädöksiä ja asetuksia noudatetaan, että ylös-

Varo tulta talleissa ja
navetoissa!



ajettavat tiet silitetään ja jalansijoja hevosille
laitetaan.

Kauppatorilla on hänen kiinnitettävä
huomionsa pääasiallisesti siihen, millä tavoin
metsälinnut ovat pyydystetyt, miten kanoja
kuljetetaan ja tapetaan. Kaupungin teuras-
tushuoneella on hänen valvottava, ettei uutta
asetusta laiminlyödä ja varsinkin sitä etteivät
teurastushuoneilla asuvien työmiesten eikä
sivullisten lapset saa olla läsnä teurastettaissa
enemmänkuin lihoja paloiteltaessakaan. Kala-
rannoilla valvoo hän, ettei kaloja punnita
leuasta, ettei niitä liika paljon oteta viru-
maan ja kitumaan kuivalle ja että kalat pun-
nittua tapetaan leikkaamalla puukolla niska
poikki.

5 §•

Mitä hevosten ostoon, teurastukseen, nah-
kain myymiseen j. n. e. tulee, pidettäköön
ensimäisenä ehtona, että hevosten omistajille
maksetaan se mikä oikeus ja kahtuus on,
huolimatta siitä, onko kaupasta yhdistykselle
voittoa tai vahinkoa. Kauppa tehdään niin
pätevä, ettei takapuheita ja peruutuksia voi
tulla kysymykseen. Hevoset teurastetaan sitä
varten valituilla (yhdistyksen johtokunnan

Elä kalastele huviksesi!



jäsenen ja paikkakuntalaisten valitsemilla)
paikoilla, uudessa asetuksessa määrätyillä
koneilla ja tavoin, ja toimittavat teurastuksen
vartavasten määrätyt ja taitavat henkilöt.
Jos syystä tai toisesta ostettuja ulospalvel-
leita hevosia ei samana päivänä voida lopet-
taa, ovat ne talleissa säilytettävät, ruokittavat
ja peitettävät mitä huolellisimmasti.

Esimiehen määräyksestä kantaa hän jä-
senmaksuja, jakaa jäsenkorttia j. n. e.

Hän ei ole oikeutettu tekemään tilauksia
tai muita rahaa vaativia menoja. Myydyistä
vuodista, lihoista, eläinsuojeluskaluista, jäsen-
maksuista tekee hän kuukausittain tilin ra-
hastonhoitaj alle.

Yleissilmäyksessä rohkenin mainita, että
eläinystävällisten luku kasvamistaan kasvaa.
Ja että siihen olin täysin oikeutettu näkyy
selvästi seuraavista raittiusyhdistys »Koiton»
tekemistä ponsista eläinsuojeluskysymyksessä:

nai. Raittius väki tuo ilmi jyrkän pahek-
sumisensa sirkusnäytännöissä harjoitettavaa
eläinrääkkäystä vastaan.

2:si. Raittiusväki eivoi hyväksyä sitä eläin-
säilytystapaa, jota noudatetaan Korkeasaarella.

Ystävä auttaa sinua rakkaudesta, orja pakosta;
kummaksi tahdot kotieläimesi? — se riippuu

siitä, miten niitä kohtelet!



3:si. Raittiusväki toivoo viranomaisten
suosiollista ja pikaista toimenpidettä, että
Helsingin ajureilta kielletään oikeus ottaa
kolme henkeä yhden hevosen vetämiin ajo-
kaluihin ja vaaditaan että kaikkien käytet-
tävien hevosten tulee olla täydellisesti terveitä.

4:si. Raittiusväki lausuu toivomukse-
nansa, että yleisö käyttäissään ajuria kieltää
hevosen ruoskimisen ja kovan ajon.

s:si. Raittiusväki toivoo hevosten omis-
tajain luopuvan muoti-orjuudesta japoistavan
hevosiltaan silmälaput, sekä yleisön aina
valitsevan käytettäväkseen sellaisen ajurin,
jonka hevosella ei ole silmälappuja eikä epä-
mukavia ja painavia valjaita ja ajokaluja.

6:si. Raittiusväki panee jyrkän vastalau-
seensa rautatientorilla harjoitettavaa nauta-
eläinten kauppaa vastaan.

7:si. Raittiusväki toivoo markkinain pi-
kaista poistamista ja eläinkaupan järjestämistä
ajan vaatimuksia vastaavalle kannalle.

B:si. Raittiusväki toivoo yleisön Suo-
messakin jo kahdellakymmenennellä vuosi-
sadalla voivan vapautua ennakkoluuloista ja
alkavan käyttämään ravinnokseen hevosen
lihaa, joka kieltämättä on nautaeläimen lihan
arvoista.

Elä koskaan osta
pyytölintuja!



g:si. Raittiusväki panee jyrkän vastalau-
seensa kärpäispaperien valmistusta ja kaup-
paa vastaan.

io:si. Raittiusväki panee jyrkän vasta-
lauseensa harjaantumattomien ampujien ja
urheilu- sekä sunnuntaimetsästystä ja -kalas-
tusta vastaan.

i i:ta. Raittiusväki toivoo, että naiset
yleisesti luopuvat käyttämästä lintuja ja nii-
den osia päähineensä koristuksena. (Koiton
naisosasto on jo kokouksessaan itsepuoles-
taan päättänyt luopua tästä luonnottomasta
tavasta).

i2:ta. Koska kasvatustyössä eläinsuoje-
luasialla on äärettömän suuri merkitys, lau-
suu raittiusväki toivomuksenansa että äidit
ja kasvattajat jo varhaisesta lapsuudesta
poistavat pienokaisiltaan kaiken kovuuden ja
julmuuden eläinkuntaa kohtaan.

Maaseudulta, jossa asiamiehemme on työs-
kennellyt, olemme saaneet muutamia ilah-
duttavia todistuksia siitä, että työmme sielläkin
menestyy. Niinpä kirjoittaa Hausjärven piirin
nimismies, maisteri Herman Helien:
»Yhdistyksen toiminnasta näillä seuduilla on

vettä!
Älä unohda antaa kahlekoiralle raitista



epäilemättä ollut suuri hyöty, joka huoma-
taan jo siitäkin että huonot, heikot ja nälis-
tyneet elävät melkein kaikki ovat kadonneet
paikkakunnalta. Poliisikonstaapelitkin ovat
huomanneet että tästä pyrinnöstä on ollut
suuri hyöty», j. n. e.

litin nimismies herra O. "Wikman kir-
joittaa:

— — »Yhdistyksen toiminnalla eläinten,
etupäässä hevosten, rääkkäyksen estämiseksi
Kausalan toripäivillä, on ollut erinomaisen
hyväätekevä vaikutus.»

Orimattilan nimismies herra G. Lindvall
kirjoittaa:

— — »lausun mielihyväni siitä suuresta
uhrauksesta jatyöstä, millä yhdistyksenne on
työskennellyt. Sanomattoman surullista olisi,
jos toimintanne markkinoilla taloudellisista
syistä loppuisi, sillä olen tullut huomaamaan
että eläinrääkkäys on melkoisesti vähentynyt»,
j. n. e.

Muista eläimiä testamenttia
tehdessäsi!



jäsenluettelo.
Kunniajäsenet.

Aeggholm, C, rouva, kirjailija.
Ahlgren, N., sahanomistaja.
Hamfeldt, G., rouva.
Tenow, Chr., valtionkomissaari.
Ullner, C, rouva.
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Toimivat jäsenet.

Aalto, Dagmar, neiti.
Aalto, Herman, nikkari.

03- 125-
03. 124.
03. 123.
04- 433-
03. 190.
03. 191.
03. 272.
02. 105.
03. 239.
03. 245.
04. 431.
04. 432.
03. 238.
03- 234.
03. 233.

Aalto, Matti, rautatien palvelija.
Aaltonen, Auroora, rouva, kauppias.
Aaltonen, F,, maalari.
Aaltonen, Ida, rouva.
Ahl, lida, neiti.
Ahlberg, I,yydia, neiti, hieroja.
Ahlgren, Amanda, rouva.
Ahlgren, E. 1., pika-ajuri.
Ahlgren, Emmi, rouva.

Ahlgren, lida, rouva.

Ahlgren, Gideon, rautat. virkamies.
Ahlgren, I. 0., rouva.

03- 357-
Yhdist. rahaston hoitaja.

Ahlgren, Lyydia, rouva.

Ahlgren, I. Albert, rakennusmestari.

Toimita niin että lähimmät tuttavasi nimet ensi
vuotena ovat tässä luettelossa.



269. Ahlgren, Niilo, patroona. Johtokun
nan jäsen. Kunniajäsen

236. Ahlstedt, Armas, herra.
434- Ahlstedt, Frans, pika-ajuri

Ahlstedt, Maria, rouva.235-
133- Ahlstedt, 0., talonomistaja, johtokun

nan jäsen.
324- Ahlqvist, V., herra.
177- Andersson, Hilda, neiti, neuloja.

Andersson, Maikki, neiti, neuloja.194-
380. Andersson, Siiri, neiti.
419- Androsoff, A., komisarius.

Ariin, Kontanstin, työnjohtaja.
Aro, Pekka, räätäli.

347-
225-

Aroinen, Emil, kauppapalvelia.129-
Avellan, Karola, neiti, laulunopettaja.

Baeckman, Aino, neiti, opettaja.
Behse, Anna, neiti, ylioppilas.
Belitz, W., kirjaltaja.

28 3.

217- Belitz, W., kirjaltaja.

162. Berndtson, Ingeborg, neiti.
137. Blom, F. F., ajuri.
30, Blomqvist, A., rehtori.

Brondin, R., leipuri.

Blomqvist, A., rehtori.
Blomqvist, A., rouva.
Bränder, Alma, everstin rouva.
Bremer, A., insinööri.

364-

03 •

c.
~ e

D.

418. Carlstedt, W., eversti.

Durchman, Lina, neiti.



03. 206. Ekholm, Erik, työmies
04. 437. Eklund, E. H., puuseppä.
04. 438. Eklund, K., rouva.
03. 376. Ekman, lida, neiti.
04. 413. Elo, Erik A., pika-ajuri.
01. 42. Enholm, Fr., rautatienvirkamies.
02. 89. Ervast, Pekka, maisteri.
02. 99. Ervast, Yrjö, maisteri.

02. 101. Fieandt, O. A. von, neiti.
03. 351. Forsbäck, Olga, kauppiaan rouva.

03. 139. Forström, Aino, neiti.

01. 43. Försten, T. K., everstiluutnantti, yhdist.

03. 244. Forström, E. A., pika-ajuri.
01. 48. Forselies, Sigrid af, neiti.
01. 44. Försten, Adrienne, neiti.
01. 95. Försten, Gerda, neiti, pankkivirkailija.
01. 48. Försten, Sylvia, neiti.

03. 214. Frisk, Aleks., herra.
esimies.

03. 130. Glumerus, Viktor, herra.
01. 39. Gummerus, Pekka, varatuomari.
03. 128. Gustafsson, Viktor, ajuri.
02. 85. Grönberg, Herman, taiteilija.
02. 86. Grönberg, rouva.



°3- 355- Grönberg, Amalia, pastorska.
04. 440. Gröndahl, Hanna, neiti, neuloja.
01. 79. Gylling, F., varatuomari.

Hagan, Laura, neiti.
Hamfelt, L,., neiti.

356- Hannikainen, 1., kansakoulunopettaja.
45°- Harju, Aukusti, viilari.

Hedengren, Matilda, rouva.286.
454- Heikkonen, Antti, sähkölennätinre

viisori.
399^ Heino, F., teurastaja.
i 7B. Helle, 1/., herra.

Hellner, H., kamreeri.
Henriksson, Saara, neiti.147-

385- Hietalahti, Hilma, neiti.
Hietalahti, Olga, neiti.384-

320. Hilden, A., ajuri.
iB5. Himanko, K., herra.

Honkanen, Paavo, nahkuri.

221. Himanko, Maria, neiti, neuloja.
Hoffman, 0., musiikkikauppias.
Honkanen, Anna, neiti, neuloja.

218.
Huhta, Selim, muurari.

229.

().). 403-
197-

Hult, Fanny, tohtorinna.
Huttunen, Emma, rouva.
Huttunen, Jenny, neiti.
Huttunen, P. A., herra.

415-

199-
189. Hyvärinen, Toini, neiti, ylioppilas, pan

kinvirkamies.
(,l. Häkli, Jaakko, herra.

Hällström, Edit, neiti.
Hällström, G. af, maisteri.

1 88.
io3-



02. 104. Hällström, Olga af, rouva.
04. 410. Hänninen, Hilma, neiti, neuloja.
01. 28. Hästesko, H., tohtorin rouva.

03. 143, Ilander, A., herra.
04. 441, Ilenius, Rauha, neiti, neuloja.
04. 457. Isotupa, Th., talonomistaja.

°3' 394- Jahnsson, Dagmar, neiti.
°3- 395- Jahnsson, Yrjö, maisteri, proviisori.
03. 144. Jalonen, K. G., kauppias.
03. 131. Jansson, H. J., ajuri.
°3- 1 57- Jernberg, Olga, neiti, neuloja.
°3- T 3 - Johansson, A. ajuri.
03. 201. Johansson, Anni, neiti, kauppapalvelija.
°3- J 9- Johansson, Elli, neiti, neuloja.
02. 88. Johansson, Ida, rouva, joht. jäsen.
02. 102. Johansson, Olga, neiti, neuloja.
03. 246. Jokinen, A., pika-ajuri.
°3- 2 73- Joutulainen, Kalle, seppä.
°3- J 9- Juntunen, F., herra.
04. 426. Juslén, Bertil, herra.
°3- 372 - Jussila, Lyydia, neiti.
03- 334- Juslin, Lyydi, neiti.
02. 63. Jägerhorn, Anna, neiti.
03. 127. Järvinen, Saara, neiti, kauppapalvelija
03. 180. Järvinen, lida, neiti.
°3- 381. Järvinen, Elli, neiti, opettaja.



408. Kainulainen, Anni, neiti, neuloja.
Kajanus, S., neiti.112.

456. Kaljo, K., tehtailija.
452-
276.

Kamppi, Verner, teollisuuskoululainen
Karhu, Aleksandra, neiti, kauppias.
Karlsson, Emilia, rouva.159-

142. Karlsson, K. V., ajuri.
348.
365-

Karlsson, S. A., kuorma-ajuri.
Kattelus, A., kuormaston päällikkö.
Kaunonen, Ida, neiti.154-

140. Keltti, Juho, ajuri.
3 66.
369.

Keltti, Ristiina, rouva.
Kerman, Aukusti, ajuri.
Kilpeläinen, E., räätäli.
Kivekäs, Alpo, viilari.
Kivi, Amalia, leskirouva

383.
227.
151-

Kivinen, Hulda, neiti, rahastonhoitaja,
Knorring, A. von, neiti.

204-

Kock, Auroora, kapteenin rouva.
Kock, J., kapteeni. Johtok. jäsen.
Kolehmainen, Otto, ylioppilas.
Konow, Agnes v., neiti, opettaja. Joh

tok. jäsen.

274.

Korhonen, Lyydia, neiti, palvelijatar.
Korhonen, Oskari, kirjaltaja.417-

444-

335- Kortelainen, Aino, kirjaltaja.
Krqnqvist, Alfriida, neiti, neuloja.
Kuittinen, V., neiti.

371-

156.

Kuosmanen, Herman, tapetintyöntekijä
Kurtén, U., asessori.

212.

Kurtén, V., rouva.
Kuusimäki, L,empi, neiti.448.
Kvist, Elsa, neiti, kauppapalvelija.184.



209. Laamanen, Emil, suutari.
Lagercrantz, Aukusti, herra.
l,aine, A. E., pika-ajuri.

179-
240.
350. Laine, Kaarlo, seppä.

Laine, Lyydia, rouva.
Laine, Maria, rouva.
Lallukka, Hanna, neiti.
Lehto, K. G., räätäli.
Lehtonen, A., muurari.

241.
404.
205.
2ÖI.

449-
löi. Lehtonen, Olka, neiti, tehtaantyömies.

Leino, Väinö, työnjohtaja.405-
4i6.
387-

Lempiäinen, Erik, teollisuuskoulul.
Lietsén, Eljas, rakennusmestari.
Liersén, Hilja, neiti.389-

388. Lietsén, Maria, rouva.
Lietsén, Valma, neiti.
Lindroos, F., kultaseppä.
Lindroos, L-, rouva.

39°-
398.
io6.
422. Lindroos, Osk., herra.
210. Lindroos, V., pankinvirkamies. Lauluk

joht.
270. Lind, H., teknikko.

Lindgren, A., pika-ajuri.
Lindgren, Ellen, neiti.
Lindgren, Emilia, rouva.
Lindgren, Hedvig, neiti.
Lindgren, Karin, neiti.

242.

243-

370- Lindholm, Anna, neiti, kirjaltaja.
Lindholm, K. A., suutari.319-

163.

Lindman, V., kirjailija.
Lindman, V., rouva.
Lindqvist, Amalia, neiti.
Lindqvist, Fanny, neiti.23 2 -



03. 153- I/indqvist, K. V., huvilanomistaja. Joh
tok. jäsen.

03. 230. Lindqvist, Liina, rouva.
03. 231. Lindqvist, Väinö, konttoristi.
02. 94. Londén, Lilli, neiti.
02. 81. Londén, Valborg, neiti.
°3- 32 5- Lundström, Maria, neiti, taloudenhoit.
02. 82. Lybeck, E. V., tohtori.
04. 430. Löfbeck, Emilia, pankkikonttorista.
03. 251, Löfgren, 1., pika-ajuri.

01. 98. Malin, Karl, kanslisti.
03. 346. Malin, Olka, kaup. rouva.

03. 279. Markkonen, Toivo, raut. työmies.
03. 386. Martelin, Hilari, neiti.
02. 90. Martin, Villehad, taiteilija.
03. 397. Matilainen, F., insinöörin rouva.
03. 339. Melart, Hj., lukkari.
02. 100. Meriläinen, liti, neiti, virkamies Kale

vassa.

°3- 353- Messman, I. V., maisteri.
02. 78. Mesterton, Elsa, neiti,virk. »Pohjolassa»
02. 109. Mesterton, Signe, virk. »Suomessa».
02. 91. Munsterhjelm, L., ylioppilas.
03. 186. Myllylä, A., herra.

03. 332. Nevalainen, V., poliisi.
04. 439. Niemi, Kalle/Räätäli.

-01. 53. Niklander, Gustaf, liikenetirehtööri.

04. 436. Niilonen, Kalle, rakennusmestari.
01, 54. Niklander, A., insinööri.



03- 321 - Niklander, Gösta, rautatienvirkamies
oi. 3. Niklander, Hanna, tuomarin rouva.
01. 2. Niklander,' Harry, tuomari, yhdistyk-

sen sihteeri.
02. ui. Nissinen, Alli, neiti, opettaja.
03. 145. Niittynen, Emilia.
03. 271. Nurminen, K., rakennusmestari.
03. 265. Nyman, Hulda, neiti, virkamies Kans

valist. seur.
02. 473. Nyström, A., Nikolai, kauppias.
04. 455. Nyström, T. 0., teollisuuskoululainen

04. 412. Oila, Kalle, rakennusmestari.
03. 264. Ojanen, Hilda, neiti, konttoristi.
03. 146. Oksanen, Vilho, herra.
03. 158. Orenius, lita, neiti.

03. 187. Pakkalén, K., herra.
03. 208. Pakkalén, Aina, neiti.
03. 126. Parkkonen, Eriika, neiti.
03. 420. Paulutsky, A., komisarius.
04. 445. Pehkonen, Maria, neiti.
03. 320. Pellberg, Gabriel, herra.
03. 368. Peltonen, lita, neiti, tehtaantyömies.
03. 392. Penttilä, Dora, rouva.
03. 391. Penttilä, Vilho, arkitehti.
03. 374. Pietarinen, Amalia, neiti.
04. 423. Pietikäinen, Vihtori, herra.
03. 268. Pulkkinen, Martha, pankinkontt.
03. 347. Pulkkinen, Thilda, neitj.



02. 253. Rantala, A., asiamies.
03. 379. Reiman, Wilho, opettaja.
01. 47. Richter, Anna, rouva.
03. 160. Roine, Matti, herra.
03. 138. Rundman, E. A., ajuri.
°3- 337- Ruuska, Wilho, ammattikoululainen
02. 80. Rydman, Edit, neiti.
02. 108. Rydman, Evi, neiti.
03. 396. Räisänen, Anna, neiti, neuloja.
03. 176. Rönn, Inkeri, neiti, kauppa-apulainen
03. 181. Rönn, Elin, neiti, kauppa-apulainen.

02. 92. Sallingré, Gösta, apteekkari.
02. 93. Sallingré, N., rouva.
03. 215. Salo, Frans, kauppapalvelija.
04. 427. Salo, Hilma, neiti.
03. 152. Salonius, Yrjö, ajuri.
04. 442. Salminen, Oskari, tehtailija.
03. 280. Sarenius, Aukusti, suutari.
03. 200. Sarenius, Hilja, neiti.
02. 71. Savonius, Alb., eversti.
03. 224. Savolainen, Kalle, herra.
02. 77. Saxen, Eilli, neiti, kirjailija.
01. 29. Schwindt, Th. J., tohtori.
01. 58. Schulman, R., eversti.
°3- 373- Selin, Anna, neiti.
04. 451. Sevander, E. Wilhelm, teknikko.
03. 222. Sevonius, Hilja, neiti.
03. 363. Sibelius, H. V., rakennusmestari.
04. 411. Sihvola, Hanna, neiti, neuloja.
04. 446. Siitonen, Brita, neiti, kehrääjä.



342- Siljander, roviva.

400. Silvan, H., talonomistaja.
Silvan, T., talonomistaja.
Simelius, Aukusti, ylioppilas.
Simelius, V. K., kamreeri.
Simola, Aleksandra, rouva.
Simonsson, Vihtori, konttoristi
Skutnabb, Akseli, saarnaaja.
Soininen, K., herra.

401.

435-
267.

382.
Soldan, A., taiteilija.
Sonné, A., neiti, opettaja.
Stenberg, Emil, kengittäjä.
Stenberg, 1,., opettaja.
Stenbäck, Ingrid, rouva.
Stenbäck, Väinö, saarnaaja.
Stenij, S. E., professori.
Stenius, A., arkitehti.

351-

345- Stenius, Karin, opettaja.
Streng, Sofie, neiti, opettaja
Stråhlman, Jarl, herra.425-

424.
262.

Sundberg, Helmi, neiti.
Sundelin, J. K., suutari.
Suonvieri, Roosa, neiti.
Ståhl, Johannes, puutarhuri.

226,

327-

211. Taipale, Aleksanteri, herra.
Talonen, A., pika-ajuri.
Tiililä, Hilja, opettaja
Tolonen, Maria A., rouva.
Tukiainen, M., lyseolainen.
Törrölä, Selma, neiti.

250.
216.

375-
207.

278. Uittinen, lita, neiti.
Uotila, W., ajuri.333-



Vahlman, Mandi, neiti, opettaja.
Vahlström, Emil, postiljooni.
Vainikainen, livari, räätäli.

275' Vall, Aleksandra, neiti.
Välling, Hilda, neiti.182,

Valenius, Alma, neiti, kirjanpitäjä.
Valto, Otto, kirvesmies.283 .

Valtser, Hilda, neiti.155-
407.
406.

Valtonen, Johan, lyseolainen.
Valtonen, Kustaa, ylioppilas.
Vartiainen, lita, neiti, neuloja.
Veckman, Hilda, neiti, silittäjä.
Veikkoiin, Johan, ylioppilas.
Westphal, Otto, lääkäri.

196.
378.
228.

202.

443.
Vesterholm, lita, neiti, konttoristi.
Wiik, A., neiti, pankkikonttoristi.
Vigrén, J., ajuri.134.

326. Wiitanen, F. 0., ylioppilas.
Vilkman. Ananias, seppä.284.

397- Vilkman, lita, neiti,kauppakoululainen
Viljanen, Emmi, neiti, neuloja.409.

266. Vinqvist, F. E., herra.
Wittfoot, Agnes, neiti.
Vänttinen, Hilja, neiti.
Väyrynen, E., satulaseppä.

150.
248.
249- Väyrynen, Hilda, rouva, neuloja.

Värje, Nestor, herra.352.

03. 135. Ylander, I. 0., teurastaja.
03. 136. Ylander, V., rouva.



03. 213. Åkerlund, Hilda, neiti.

03. 141. Öhman, K. G., kauppias.
04. 281. Örn, Maria, neiti.
03. 447. Österlund, Hilja, neiti.

Maakunta osastot

i) Askolan osasto.

03. Forsskåhl, Jenny, neiti.
03. Forsskåhl, Verner, maanviljeljiä.
01. Holmberg, Julia, hovioikeuden asess. rouva
03. Hyrylä, Hilda, rouva.
03. Hyrylä, K. N., tilanomistaja.
03. Tennberg, Gunnar, lyseolainen.
03. Tennberg, Karl, lampuoti, puheenjohtaja.
03. Tennberg, Sanny, neiti.
03. Virén, Johannes, kouluopettaja.
03. Åkerstedt, Helga, rouva.

2) Sipoon osasto.

03. Biström, Aug., herra.
03. Blomqvist, A. A., kouluopettaja.
03. Eklund, Akseli, herra.
03. Falk, Hjalmari, herra.
03. Jansson, G. A., valttari.



03. Lindroos, Rikharti, herra.
03. Malmström, M. C, herra.
03. Mansner, Aleksander, rouva.
03. Oljemark, Hj., kartanonomist, puheenjohtaja

3) Fredriksbergin osasto.

Försten, Atta, neiti.
Färm, H., maalari.
Hedman, lita, palvelija.
Helenius, Ad., rautatienpalvelija.
Helenius, Tilda, koululainen.
Hermansson, R., huvilanomistaja.
Häggblom, Ville, kauppapalvelija.
Johansson, A., puutarhuri.
Karlsson, Feliks, teollisuuskoululainen.
Karppinen, K., talonomistaja,
Lahti, V. A., kansakoulunopettaja.
Lindgren, lita, neiti, kauppapalvelija.
Lindgren, Tilda, koululainen.
Markkelin, F. J., järjestysmies.
Nieminen, Emil, herra.
Nilsson, K., huvilanomistaja, puheenjohtaja,
Offtschinnikoff, S., neiti.
Rosbäck, A., neiti.
Rosbäck, E., neiti.
Rosbäck, Emil, vaunureviisori.
Rosbäck, H., neiti.
Saksinen, Ester, koululainen.
Saksinen, K., räätäli.°3 ■
Sidorow, C, asemapäällikkö.
Sidorow, Emmy, rouva.
Stråhlman, Emilia, neiti.
Söderholm, E., vahtimestari.
Törnroos, J. F., maalari.
Virtanen, M., huvilanomistaja.



4) Nummelan osasto.

Bergman, K. F., kelloseppä.
Blomqvist, H., puatavarakaupp., puheenjoht,
Hjelt, V., konstaapeli.
Törmänen, A., kauppias.
Vahlström, Aug., välskäri.
Vallden, Vilho, levyseppä.
Vikman, Henrik, huvilanomistaja.
Vilen, Kurt, kirvesmies.
Virtanen, 1., kansakoulunopettaja.

5) Korven osasto.

Antonen, Kustaa, itsellinen.
Berg, Johan, talollinen.
Forslund, Kustaa, työmies.
Heininen, Kaarle, työmies.
Huhtanen, Kalle, torppari.
Hureluroff, Teodor, kauppias.
Karlsson, K. 0., leipuri.

<>. v

Kask, J., työmies.
Knuuttila, T., kansakoulunopettaja.
Koski, K., t} r ömies.
Laakso, Frans, vaihdemies.
Laakso, Johan, työmies.
Lahti, J., muurari, esimies.
Lindfors, A., teurastaja.
Lindfors, F., talollisen poika.
Löfgren, Evert, talollinen.
Niemelä, Valb., torppari.
Piispanen, Sikstus, kauppapalvelija.
Pulkkinen, H., entinen konstaapeli.
Skogström, D., talollinen.
Sohi, Kaarle, työmies.
Torenius, Aukusti, seppä.
Torenius, Fredrik, seppä.



6) Osasto (jäseniä kautta maan).

Nyberg, A. 8., lehtori. Porvoo.
Forsman, J., keemiko, Lohja.
Lybecker, Fanny, neiti. Porvoo.
Spåre, N., asessorin rouva.
Spåre, G., agentti.
Selin, Elli, kouluopettaja. Asikkala.
Kuosmanen, Paavo, työnjohtaja. Espoo.
Lindroos, W., eläinvälskäri. Kausala.
Sivén, K., poliisi. Lahti.
Mäkinen, poliisi. Orimattila.
Hillerström, vaihdemies. Hyvinkää.
Numminen, poliisi. Riihimäki.
Svahn, Johan, työnjohtaja. Espoo.
Koskinen, Aug., karjakko. Hollola.
Simander, Jalmari, herra. Orimattila.
Koivisto, Kaarle, herra. Orimattila.
Vennerberg, herra. Jokela.
Huldén, Manne, teurastaja. Orimattila.
Siljander, V., herra. Orimattila.
Latola, Nik., talollinen.
Hardén, A., poliisi.
Tuisku, H., kauppias. »

Perman, J. F., kelloseppä. Vihti.
Koskinen, nahkurimestari. Hyvinkää.
Backman. Järvelä.
Vilkman, K., työnjohtaja. Kausala.
Jafetsson, vanginvartija. Riihimäki.
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