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Tehdas- ja sekatyöväen liitto perustettiin aikana, joka 
hyvin vähän antoi aihetta valoisiin tulevaisuuden suunnitte- 
luihin. Maassa vallitsi tavaton työttömyys, jopa niinkin 
suuressa määrässä että kokonaiset ammattiosastot sen vaiku
tuksesta hävisivät, kun jäsenet olivat pakotetut muuttamaan 
toisille paikkakunnille työnetsintään, tai kun pitkällisen työttö
myyden takia jäivät jäsenmaksut maksamatta. Niitäkin osas
toja, jotka vielä olivat toimessa, vaivasi yleinen velttous ja 
lamaannus. Usko järjestöjen merkityksestä, työntekijäin etujen 
suojelijana työnantajain yhä kasvavaa riistämistä vastaan, 
oli kadonnut laajoista työläisjoukoista, kun edellisenä vuonna 
työläisryhmä toisensa perästä oli pakotettu luopumaan aikai
semmin saavutetuista eduista. Työnantajien hyökkäykset 
olivat kohdistuneet kaikkein voimakkaimpina juuri pienempi
palkkaisia ja muutenkin huonommassa asemassa olevia seka- 
työntekijöitä kohtaan, jotka eivät parempinakaan aikoina 
vielä sanottavasti olleet nauttineet työsopimusten antamaa 
turvaa. Myöskin ne tehdastyöläiset, jotka uuteen liittoon 
ammattinsa perusteella ajateltiin kuuluvaksi olivat vasta järjes
tymisen alussa ja useinkin vielä pienempipalkkaista ja työn
antajista enemmän riippuvaa väkeä kuin sekatyöntekijät, jotka 
työskentelevät satunnaisissa töissä.

Tällainen oli se maaperä jolle Tehdas- ja sekatyöväen 
liitto perustettiin. Mutta ennenkuin lähdemme tarkastamaan 
tämän liiton ensimäistä toimintakertomusta on meidän luo
tava lyhyt silmäys tehdas- ja sekatyöväen aikaisempaan jär- 
testäymiseen, koska ainoastaan siten voimme täysin käsittää 
ne syyt ja vaikuttimet, jotka lopulta johtivat tehdas- ja seka
työväen liiton muodostamiseen.

Tehdastyöväen edustajakokous.

Marraskuun suurlakko 1905 antoi myöskin voimakkaan 
sysäyksen ammatilliselle liikkeelle. Työväki alkoi herätä
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siitä liorrostilasta, johon se edellisinä vainovuosina oli vai. 
punut. Olevat ammattiosastot ryhtyivät virkeämpään toi
mintaan ja uusia ammattiosastoja perustettiin ympäri maata. 
Ammattiliittojakin oli jo ennen suurlakkoa perustettu useita, 
mutta näihin kuului vaan pääasiassa varsinainen ammatti- 
työväki eri teollisuusaloilta, sekä käsityöläiset.

Mitään sellaista keskusjärjestöä, joka olisi yhdistänyt 
suuren varsinaisen tehdastyöläisten joukon, ei kuitenkaan 
ollut olemassa, mutta heti suurlakon mentyä heräsi näissäkin 
piireissä innostuksen ja toiminnan halu. Ensimmäisen sysäyk 
sen se sai Tampereelta maamme tehdasteollisuuden pääpai
kasta. Eri tehtaitten ammattiosastot valitsivat jo talvella 
1906 keskuudestaan toimikunnan, joka alkoi valmistella 
yleistä téhdastyöväestön edustajakokousta.

Kesäkuun 3—4—5 ja O p. 1906 pidettiin sitte Tampe
reella Suomen tehdastyöväen edustajakokous, jossa edustet
tuna olivat seuraavat teollisuudenhaarat: Saha-, Lautatarha- 
ja metsätyöt, Kutomateollisuus, Rullateollisuus, Lasi-, pors
liini-, kaakeli-, tiili- ja savenvalajateollisuus, Nahkateolli
suus, Paperiteollisuus, Sokeriteollisuus, Tupakkateollisuus, 
Kummiteollisuus jaTapettiteollisuus. Edustajia oli 110, jotka 
edustivat tunnetusti 16,250 järjestynyttä tehdastyöläistä.

Kokouksen päätökseksi hyväksyttiin seuraavat ponnet:

1) Tehtaalaisten edustajat jo tässä kokouksessa 
suunnittelevat niin monta ammatillista liittoa kuin 
mahdollista; valitsevat niille hallinnot jos arvelevat 
valtuutensa sen oikeuttavan tai asettavat väliaikaisen 
toimikunnan, joka kiertokirjeillä tiedustelee asian
omaisten osastojen mieltä ja toimii sen mukaan;

2) niitten tehtaitten ammattiosastot, jotka am
mattialansa työntekijäin vähälukuisuuden t. m. takia 
eivät katso voivansa perustaa erikoista ammatillista 
liittoa, liittykööt aluksi paikallisjärjestöihin, jos sellai
sia paikkakunnalla on ja niiden välityksellä suku- 
lais-ammattiliittoihin tai vasta perustettavaan ammatti
järjestöön. Toistaiseksi on liittojen väliaikaisen toi
mikunnan avustettava osastoja neuvoilla ja toimen
piteillä tässä suhteessa. Yleisen tehdasliiton perus-
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taminen ylläniainitunlaisia ammattioloja varten on 
sitä vastoin katsottava hyödyttömäksi ja tarpeetto
maksi.

Tällä tavalla oli tehdastyöläisten järjestymiselle osotettn 
rajaviivat. Useat ammattiryhmät pitivätkin heti kokouksensa 
ja useita uusia liittoja päätettiin perustaa. Saman vuoden 
kuluessa alkoikin usea ammattiliitto toimintansa, vaikkakaan 
kaikki perustetut liitot eivät jaksaneet kauvan elää.

Sekatyöntekijäin liiton edustajakokous.

Varsinaisten sekatyöntekijäin keskuudessa ei vielä keväällä 
1906 ollut huomattavissa mitään liikettä oman liiton perus
tamisen hyväksi. Sekatyöntekijäin ammattiosastojakin oli 
verrattain harvoilla paikkakunnilla, mutta tavattoman moni
lukuiset lakot eri seuduilla maata herättivät myöskin seka- 
työväkeä. Lisäksi vaikutti tyytymättömyyttä sekin että ra
kennusalalla muutamat ammattikunnat ottivat urakoita ja 
pitivät niissä aputyöväkeä päiväpalkalla.

Kaikki nämä seikat kannustivat sekatyöntekijöitä oman 
liiton perustamiseen.

Syksyllä 1906 otettiin Helsingin ulkotyöläisnaisosastossa 
käsiteltäväksi kysymys sekatyöntekijäin liiton perustamisesta. 
Osasto piti sellaista liittoa tarpeellisena ja kääntyi Helsingin 
sekatyöntekijäin, tiilenkantajain ja tehtaalaisulkotyöväen am
mattiosastojen puoleen, ehdotuksella että asetetaan yhteinen 
komitea valmistamaan sekatyöntekijäin edustajakokousta. Osas
tot hyväksyivät ehdotuksen ja yhteinen komitea asetettiin. 
Tämä kokoontui ensikerran 21 p. marraskuuta 1906. Siitä 
jatkui komitean toiminta niin pitkälle että Sekatyöntekijäin 
liitto perustettiin edustajakokouksessa Tampereella maalisk. 
25 p. 1907. L.iiton perustaminen oli jo saanut niin paljon 
kannatusta että kokoukseen oli saapunut 31 edustajaa.

Sekatyöntekijäin liitto alkoi sitte toimintansa huhtikuun 
1 p. 1907, edistyen nopeasti. Uusia osastoja perustettiin 
ja liitettiin liittoon ympäri maata.

Mutta ensi innostusta seuraa aina tavallisesti takaisku tai 
seisahdus. Niin tapahtui meilläkin. Tehdastyöväestön järjes
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tyminen ei jaksanut toteutua siinä määrässä kuin oli suun
niteltu. Tampereen kokouksessa oli oltu innokkaita pikku 
liittojen puoltajia, mutta siellä tehtyjä päätöksiä ei koko 
laajuudessaan voitu toteuttaa. Tulitikku- ja tupakkatehtaa- 
laisten liitot kuolivat heti synnyttyään. Sokeritehtaalaisten 
yritykset liiton perustamiseksi eivät onnistuneet enemmän 
kuin tiilitehiaalaistenkaan, jotka kuitenkin pääsivät niin 
pitkälle että pitivät edustajakokouksen Riihimäellä. Tässä 
kokouksessa oma liittohomma lopullisesti hylättiin ja pää
tettiin osastottain yhtyä sekatyöntekijäin liittoon. Rullateh- 
taalaisten liittohommat myöskin raukesivat. Pari osastoa 
yhtyi puutyöntekijäin liittoon, muiden pysyessä ulkopuolella.

Laaja suunnitelma koko työväestön järjestämiseksi oli 
siis vaari puoleksi onnistunut. Tarvittiin uusia suunnitel
mia ja sitkeätä toimintaa päämäärän saavuttamiseksi.

Vuoden 1907 lopulla alkanut ankara liikepula, vuoden 
1908 metallisulku ja työnantajain nopea järjestyminen, josta 
seurauksia alkoi näkyä kaikilla aloilla, hävitti työväestöstä 
pikkuliittokuumeen. Alettiin huomata että suuret liitot 
voivat toimia paremmalla menestyksellä kuin pienet, järjes
tyneitä työnantajia vastaan.

Ammatillinen liike alkoi nyt suuntautua uusille urille. 
Ammattijärjestön ohjaamana ja kannatuksella koetettiin yh
distää pikkuliittoja, siellä missä siihen mahdollisuuksia löytyi.

Myöskin Sekatyöntekijäin liitto huomattiin pian liian 
ahtaaksi ja voimattomaksi yksinään kehittymään suurliitoksi. 
Sen johdosta heräsi ajatus liiton laajentamisesta ja uudestaan 
muodostamisesta. Mikäli pöytäkirjat osottavat oli tämä asia 
ensikerran virallisesti esillä sekatyöntekijäin liiton hallinnon 
kokouksessa syyskuun 16 p. 1908. Siellä päätettiin tehdä 
osastoille esitys liiton laajentamisesta ja ylim. edustajako
kouksen pitämisestä. Kun osastot antoivat esitykselle kanna
tuksensa, ryhtyi hallinto täydellä todella valmistamaan edus
tajakokousta.

Mitä kaikkea työaloja uuteen liittoon ajateltiin voitavan 
yhdistää, se käy parhaiten selville alla olevasta edustajako
koukseen kutsumuskirjeestä, joka lähetettiin noin 400 yhdis
tykselle ja osastolle:
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Kiertokirje.

S. Sekatyöntekijäin liittohallinto osastoittensa ja Ammatti
järjestön myönnytyksellä kehoittaa teitä, allamainittuja yh
distyksiä ja osastoja lähettämään edustajanne, varustettuna 
puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittamalla valtakirjalla, 
yhteiseen edustajakokoukseen, joka pidetään Lahden työväen
yhdistyksen talolla 22, 23 ja 24 päivä Maaliskuuta, alkaen 
kello 9:sän aamulla, nimittäin:

Työväenyhdistykset ja niissä löytyvät asfaltti-, aski-, 
harja-, hattu-, karamelli-, kalkki-, kala- kunnan-, sokuri-, 
sikari-, saipua-, seka-, sementti-, tiili-, tupakka-, tulitikku-, 
rulla-, rautaruukki-, sulattojen-, myllärien-, makkara-, olut-, 
viina- ja vzrvö/Zzzs/zzo/raa-tehtaalaisten ammattiosastot, ynnä 
monet muut työläiset, joita kaikkia on vaikea tässä luetella. 
Tämän kiertokirjeen mukana lähetämme perustelut, josta tulette 
näkemään mitkä syyt pakottavat meitä tätä kokousta kokoon- 
kutsumaan ja yhteistä suurta liittoa perustamaan.

Lähetämme myös liiton uuden sääntöehdotuksen tarkas
tettavaksenne ja lausuntonne antamista varten seuraaviiri 
kysymyksiin:

1) Jos tahdotte sääntöihin muutoksia, niin mihinkä py
kälään ja sen minkä kaltaiseksi.

2) Jos tahdotte sääntöihin lisäyksiä, niin mikä se on.
3) Jos lähetätte edustajan kokoukseen.
4) Mikä on hänen nimensä, jonka lähetätte.
5) Jos edustajanne on valtuutettu siellä kokouksessa 

tehtyjen päätösten mukaan ilmoittamaan osastonne liittoon 
yhtyneeksi.

Samalla kun lähetätte näihin ylempänä mainittuihin kysy
myksiin vastauksen, niin on osastollanne oikeus lähettää 
kokoukselle haluamiansa keskustelukysymyksiä alustuksineen 
ja ponsineen, jotka kokousta toimiva liittohallinto tarkistaa 
ja yhdistää, jos tulee useammalta osastolta yhdensuuntaisia. 
Mikäli mahdollista toimia ne painetuksi ennen kokousta.

Sekatyöntekijäin liittohallinto ja Ammattijärjestö alustaa 
seuraavat kysymykset:

a) Onko tarpeellista perustaa maata käsittävä Tehdas- 
ja Sekatyöntekijäin liitto, alustaa liittohallinto.
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b) Onko liitolle hyödyksi yhtyä Ammattijärjestöön, alus
taa Ammattijärjestön toimikunta.

c) Onko tarpeellista perustaa liitolle oma ammatillinen 
lehti, alustaa liittohallinto.

d) Yhteisen hautausapurenkaan perustaminen liiton yh
teyteen, alustaa liittohallinto.

e) Miten agitatsiooni on liitossa järjestettävä eitä se tuot
taisi toivottua tulosta.

Tähän kokoukseen on kunkin yhdistyksen ja osaston 
itse maksettava edustajainsa matkakulut, jonka tähden hallinto 
kehoittaa pienempiä osastoja, jotka ovat yksillä paikkakun
nilla, valitsemaan yhteisen edustajan matkakulujen helpotuksen 
vuoksi.

Tässä kiertokirjeessä tehtyihin kysymyksiin ja ehdotuksiin 
pyydämme vastaamaan allekirjoittaneelle, mitä pikemmin sitä 
parempi, mutta viimeistään ennen Maaliskuun ensi päivää 
tätä vuotta, että ehditään asiat järjestää hyvään kuntoon 
ennen kokousta.

Helsingissä Tammik. 28 p:nä 1909.

S. Sekatyöntekijäin liittohallinnon puolesta:

August Lehto
sihteeri.

Näin kokoon kutsutussa edustajakokouksessa, josta tar
kemman selonteon saa kokouksessa laaditusta painetusta 
pöytäkirjasta, päätettiin yksimielisesti lakkauttaa sekatyönte
kijäin liitto ja perustaa Tehdas- ja Sekatyöväen liitto.

Edellä olevasta, tosiasioiden perusteella tehdystä lyhyestä 
katsauksesta uskomme käyvän selville sen seikan, että Teh
das- ja sekatyöväen liitto ei ole mikään hetken innostuk
sessa kokoon kyhätty laitos, joka seuraa vana hetkenä saat
taisi tarpeettomana ja oloihin soveltumattomana kuolla pois. 
Ei, vaan päinvastoin Tehdas- ja sekatyöväen liitto on tarkan 
harkinnan ja käytännöllisessä järjestäytymistyössä saavutetun 
kokemuksen tulos. Näin ollen on sillä liikeajoista ja ulko
naisista olosuhteista huolimatta yhtä suuret kehittymismah
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dollisuudet, kuin millä muulla ammattiliitolla tahansa, ja 
toivomme että sitä osaltaan osottaa myöskin seuraava

9

Toimintakertomus.

Liiton asioiden hoito.

Sääntöjen mukaan hoitaa liiton asioita edustajakokous
ten välisinä aikoina 10-henkinen toimikunta, jonka jäsenet 
kaikki asuvat sillä paikkakunnalla, mikä on määrätty liiton 
kotipaikaksi. Toimikunnan lisänä on 6-henkinen neuvosto, 
jonka jäsenet asuvat eri paikoilla maata, ja joka kokoontuu 
yhdessä toimikunnan kanssa vähintäin kerran vuodessa. 
Näin kokoonpannulla hallinnolla on ylin päättämisvalta kai
kissa niissä asioissa, joista edustajakokous ei ole päätöstä 
tehnyt.

Edustajakokouksessa valittiin liittotoimikuntaan vakinai
siksi jäseniksi seuraavat: J. Suominen, V. Viheriäkoski, Ida 
Helstedt, Ida Vaahtera, Hj. Taskinen, O. Vainio, E. Pellinen, 
J. Vänskä, sekä A. Lehto ja K. Heinonen, jotka kaksi vii
meksi mainittua ovat kokonaan liiton palveluksessa, toimien, 
edellinen puheenjohtajana ja jälkimäinen sihteerinä ja ra
hastonhoitajana.

Toimikunnan varajäseniksi valittiin: K. Arvio, V. Valo, 
Ida Laine, Aliisa Sistonen, V. Oksanen, M. Lehikoinen, O. 
Tuomi ja V. Kulmanen.

Liittoneuvostoon valittiin seuraavat jäsenet: E. Lind Pie
tarsaaresta, Hj. Siren Lohjalta, H. Luukkonen Kymin teh
taalta, T. Nieminen Forssasta, P. Makkonen Värtsilästä, ja 
S. Purola Viipurista.

Varajäseniksi tulivat J. Savolainen Kuopiosta, A. Väänä
nen Viipurista, K. Saari Tampereelta ja A. Hyvärinen Lap
peenrannasta.

Liittotoimikunnan kokoonpanossa on kuluneena toimin
takautena tapahtunut seuraavat muutokset: Toimikunnan 
kokouksessa huhtik. 6 p. ilmoitti Pellinen ettei hän voi ot
taa tointa vastaan. Tämän johdosta kutsuttiin varajäsen O. 
Tuomi vakinaiseksi. Kokouksessa heinäk. 23 p. päätettiin
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että koska Helsingin kunnan työväenosasto ja Sementtityön- 
tekijäin osasto, eivät ole yhtyneet liittoon edustajakokouk
sen määräämänä aikana, niin J. Vänskää ja varajäsen M. 
Lehikoista ei kutsuta toimikunnan kokoukseen, koska he 
eivät kuulu mihinkään liiton alaiseen osastoon. Samalla 
tehtiin päätös että ellei mainitut osastot lähitulevaisuudessa
kaan liittoon yhdy, niin Vänskä ja Lehikoinen katsotaan 
eronneeksi liittotoimikunnasta, ja kun ei vielä vuoden lo
pulla kumpikaan näistä osastoista liittoon kuulunut, ovat 
edellä mainitut jäsenet siis eronneet. Vänskän tilalle siir 
rettiin varajäsen K. Arvio. Myöskin varajäsen Aliisa Sisto
nen on Ameriikaan matkustamisen takia eronnut toimikun
nan jäsenyydestä.

Liittoneuvoston kokoonpanossa ei ole tapahtunut muuta 
muutosta kuin että ensimäinen varajäsen J. Savolainen on 
katsottava eronneeksi, koska hän ei kuulu mihinkään liiton 
alaiseen osastoon.

Liittotoimikunnan ja neuvoston kokoukset ja kirjeenvaihto.

Liittotoimikunnalla ja neuvostolla on ollut yksi yhteinen 
kokous. Se pidettiin Lahdessa maalisk. 24 p. heti edustaja
kokouksen loputtua, ja olivat siinä saapuvilla kaikki neu
voston jäsenet ja toimikunnan jäsenistä: A. Lehto, J. Suo
minen, V. Valo, Ida Helstedt, K. Arvio, Ida Laine, V. Vihe- 
riäkoski, V. Oksanen ja allekirjoittanut. Tässä kokouksessa 
ei kuitenkaan ajan vähyyden ja valmiin suunnitelman puut
teessa voitu mitään toimintaohjelmaa yksityiskohtaisesti val
mistaa, vaan toiminnan järjestäminen jätettiin toimikunnan 
tehtäväksi. Uusi neuvoston kokous päätettiin pitää silloin 
kun toimikunta näkee sen tarpeelliseksi, kuitenkin ottamalla 
huomioon sääntöjen 13 §:ssä olevan määräyksen, että neu
voston kokous pidetään kerran vuodessa.

Mitään pakottavia syitä neuvoston kokoonkutsumiseen 
ei myöhemminkään tällä toimintakaudella ole ilmestynyt.

Parissa asiassa on toimikunta kirjeellisesti kääntynyt neu
voston jäsenten puoleen. Näiden asioiden laatu selviää alla 
olevista neuvoston jäsenille lähetetyistä kiertokirjeistä:
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Helsinki, 20. 7. 1909.
Kiertokirje n:o 1.

Suonien Tehdas- ja Sekatyöväenliiton Liittoneuvostolle.

Suomen Ammattijärjestöön kuuluu useampien paikallis
järjestöjen välityksellä koko joukko osastoja, jotka työalansa 
takia olisivat velvolliset kuulumaan Tehdas- ja Sekatyöväen 
hittoon. Näiden yhtymistä estää kuitenkin suuressa mää
rässä se kun liiton säännöissä on määräys että uusi osasto 
on ensimäiset kuusi kuukautta ilman oikeutta avustuksen 
saantiin työtaistelujen sattuessa.

Kun kuitenkin liiton vaurastumiselle olisi tärkeätä että 
siihen pian saataisiin mahdollisimman moni osasto yhty
mään, ja kun kieltämättä ne osastot, jotka ovat kuuluneet 
kauvemman aikaa Amm.-järjestöön, ovat erilaisessa asemassa, 
kuin ne osastot, jotka eivät ole kuuluneet mihinkään keskus
järjestöön, ehdottaa liittotoimikunta:

Että kaikki ne osastot, joissa ei tiedettävästi 
lähiaikoina ole työseisauksia odotettavana, ja 
jotka ovat kuuluneet Ammattijärjestöön vähin
täin kuusi kuukautta, saavat heti liittoon yh- 
dyttyään täydet jäsenoikeudet, jos yhtyminen ta
pahtuu viimeistään ensi lokakuun ensimäisenä 
päivänä.

Tämän päätöksensä alistaa toimikunta liittoneuvoston 
jäsenten harkittavaksi, ja päätös katsotaan lain voimaiseksi, 
jos enemmistö neuvoston jäsenistä siihen yhtyy.

Toivomme että te voisitte vastauksenne antaa tämän 
kuun kuluessa.

Toveruudella
Suomen Tehdas- ja Sekatyöväen 

Liittotoimikunta.

. K- Heinonen.
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Helsinki marrask. 3 p. 1909.

Kiertokirje n:o 2.

Suomen Tehdas- ja Sekatyöväen Liittoneuvostolle.

Ammattijärjestön uusien sääntöjen mukaan saa liittomme 
valita kaksi jäsentä Ammattijärjestön valtuustoon. Toimi
kunta ehdottaa että näiksi jäseniksi valitaan Liiton puheen
johtaja August Lehto Helsingistä ja Liittoneuvoston jäsen 
Eemil Lind Pietarsaaresta, sekä varamiehiksi, edelliselle K 
Arvio Helsingistä ja jälkimäiselle A. Laine Seinäjoelta.

Jättäen tämän ehdotuksen teidän tarkastettavaksenne, pyy
dämme kirjallista ilmoitusta siitä hyväksyttekö ehdotuksen, 
eli onko teillä tuotavana esiin uusia ehdotuksia.

Toveruudella
Suomen Tehdas- ja Sekatyöväen 

Ltittotoimikunta.

AT. Heinonen.

Liittoneuvoston jäsenet ovat näissä asioissa täydellisesti 
yhtyneet toimikunnan tekemään esitykseen.

Liittotoimikunta on pitänyt kaikkiaan 21 kokousta, joista 
pöytäkirjaan on merkitty 205 pykälää. Toimikunnan jäse
net ovat ottaneet kokouksiin osaa siten kuin alla oleva luet
telo osoittaa:

J. Suominen 21 kertaa,
K. Heinonen 20 »
V. Viherkoski 19 »
Ida Vaahtera 19 »
K. Arvio 18 »
Ida Helstedt 16 »
Hj. Taskinen 16 »
A. Lehto 15 »
V. Valo 15
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O. Vaimo 13 kertaa.
O. Tuomi 7 »
J. Vänskä 6 »
Ida Laine 5 »
V. Oksanen 3 »
A. Sistonen 2 />
M. Lehikoinen ja V. Kulma-

nen 1 kerran.

Liiton toimistoa varten on vuokrattu huone 36 markan 
kuukausivuokrasta Helsingin työväenyhdistyksen talolta Sir- 
kuskatu 5, jossa myöskin kaikki kokoukset ovat pidetyt.

Liittotoimikunnan ja osastojen välinen kirjeenvaihto on 
ollut vilkasta. Varsinaisia virallisia kirjeitä on lähetetty eri 
henkilöille ja osastoille 250. Kiertokirjeitä kaikille osas
toille on lähetetty 10. Lisäksi tulevat vielä Amm. järjestön 
kiertokirjeet, postikortit, kuitit y. m., joten postilähetysten 
luku kaikkiaan nousee useampiin satoihin. Tulleiden posti
lähetysten luku on jonkun verran pienempi.

Enimmän työtä ja aikaa on vaatinut liiton toiminnan 
sisäinen järjestäminen. Kun edustajakokouksen päätöksen 
mukaan liitossa otettiin viikkomaksujärjestelmä käytäntöön, 
aiheutti se myöskin uusien jäsen kirjojen, kaavakkeiden, tili- 
tyslomakkeiden y. m. hankkimisen. Monen osaston toimi
henkilöitä on ollut vaikea saada käsittämään tehtyjen uudis
tusten hyöty. Varsinkin on näyttäytynyt osastojen jäsen
luettelojen hoito, poikkeuksia lukuunottamatta, epätyydyttä
väksi. Kaikki tällaiset seikat ovat aiheuttaneet laajan kirjeen
vaihdon. Loppupuolella vuotta ovat epäkohdat kuitenkin 
olleet vähentymässä, osaksi siitä syystä että liiton puheen
johtaja matkoilla ollessaan on antanut persoonallista opas
tusta osastojen toimihenkilöille.

Liiton osastojen jäsenluvun muutokset.

Entisistä sekatyöntekijäin liiton osastoista yhtyi uuteen 
liittoon 42 osastoa, joissa yhteensä oli jäseniä 950. Edus
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tajakokouksessa ilmoittautui uusia osastoja 5, joiden yhty
minen laskettiin huhtik. 1 p. Sen jälkeen ilmoitti vielä 2 
osastoa yhtyvänsä huhtik. 1 p. Toukok. 1 p. 4 osastoa, 
kesäk. 1 p. 3 osastoa, heinäk. 1 p. 2 osastoa, elok. 1 p. 
1 osasto, Iokak. 1 p. 1 osasto, marrask. 1 p. 2 osastoa ja jou- 
luk. 1 p. 2 osastoa.

Uusia osastoja on siis liittoon yhtynyt 22.
Toistaiseksi on toimintansa lopettanut 6 osastoa, joten 

liiton osastojen luku vuoden lopulla on 58. Lisäys 16 
osastoa on ^tällaisen taantumuksen ja yleisen väsymyksen 
aikana katsottava varsin tyydyttäväksi tulokseksi.

Jäsenluku on sentään vielä alhainen, Vuoden lopulla 
oli todellisia jäseniä: miehiä 1,137, naisia 160, yhteensä 
1,297. Lisäksi oli joukko epävarmoja jäseniä, joilla on 
jäsen maksurästiä enemmän kuin sääntöjen mukaan on lu
vallista.

Agitatsioni.

Edustajakokouksessa kiinnitettiin agitatsioniin hyvin pal
jon huomiota. Siinä nähtiin voimakas ase, jolla liiton kas
vamista ja vaurastumista tehokkaasti voidaan edistää. Oh
jeeksi ja evästykseksi toimikunnalle, hyväksyikin edustaja
kokous seuraavat ponnet:

1) liittotoimikunnan on järjestettävä jo ensi 
kuun ajalla perusteellinen agitatsioni kautta maan. 
Tämä olisi kohdistettava ensi kädessä liiton laa
jentamisen edistämiseksi. Kuitenkin samalla sil
mälläpitäen sitä että kuhunkin liiton osastoon 
saadaan kyvykkäät, tarkoitustaan vastaavat toimi
henkilöt, ja missä osastossa niitä ei ole niin 
siellä on niitä siksi opetettava.

2) Liiton osastojen sisäinen toiminta on saa
tava sellaiseksi, ettei se anna aihetta eripurai
suuteen, ja liiton osastojen toimihenkilöiden tai 
sitä varten erityisesti valittujen jäsenten on mitä 
virkeämmin tehtävä paikallisissa puoluelehdissä 
selkoa osastojen toiminnasta.
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Toimikunta on tähän seikkaan kiinnittänyt myöskin suurta 
huomiota. Agitatsioni on koetettu saada niin tehokkaaksi 
kuin suinkin mahdollista. Kun liiton palveluksessa on kaksi 
miestä, on toimikunta, mikäli mahdollista, koettanut järjes
tää toimet siten, että allekirjoittanut on hoitanut toimisto
työn, ja puheenjohtajan tehtäväksi on etupäässä jäänyt työ- 
sopimusasiain ja työriitojen selvittely sekä agitatsionimatkat.

Vastaperustetun liiton järjestämistyöt veivät kuitenkin 
niin paljon aikaa, että ensimäisellc pitemmälle agitatsioni- 
matkalle voitiin lähteä vasta toukok. 25 p. Matkasuunni
telma käsitti pohjois- ja länsi-Suomen. Tällä matkalla piti 
puheenjohtaja kokouksia ja esitelmiä m. m. Viialassa, Val
keakoskella, Nokialla, Tampereella, Messukylässä, Mänttässä, 
Vilppulassa, Jyväskylässä, Suolahdessa, Haapakoskella, Jo
roisten Heimolassa, Juuan tehtaalla, Kuopiossa, Kajaanissa, 
Oulussa, Kemissä ja Kemin maalaiskunnassa, Torniossa, 
Pietarsaaressa, Seinäjoella, Vaasassa, Porissa ja Turussa.

Matka kesti kaikkiaan 46 päivää, jolla ajalla pidettiin 
esitelmiä 26 työläisryhmälle, noin 950 kuulijalle. 8 aijot- 
tua kokousta jäi pitämättä, kaksi sen takia kun paikkakun
talaiset eivät olleet kokousta ilmoittaneet ja 6 sen vuoksi, 
kun ei saapunut osanottajia.

Oliko tästä matkasta toivottua tulosta siitä on vaikea 
antaa täysin pätevää lausuntoa. Liittotoimikunnalle anta
massaan matkakertomuksessa mainitsee puheenjohtaja m. m.:

Matka ei tuottanut sitä tulosta, mitä ehkä liittotoimi- 
kunta ja itsekin matkalle lähtiessä ajattelin. Yleisesti tuntuu 
olevan taantumusta ja leväperäisyyttä. Kokouksiin osanotto 
oli laimea. Melkein joka paikassa huomautettiin, ettei kesä- 
sydämellä kukaan halua käydä kokouksessa, vaan jokainen 
tahtoisi väpaahetkensä nauttia luonnon helmassa. Joka pai
kassa, missä oli tilaisuutta selitin ammatillisen työväenliik
keen tarkoitusta ja toimintatapaa. Annoin myöskin käytän
nöllistä ohjausta osastojen toimihenkilöille, kaavakkeiden, 
jäsenkirjojen, kantaluetteloiden, tilikirjojen ja tilityslistojen 
hoitamisessa y. m.

Seuraava matkasuunnitelma käsitti koko itäpuolen Suo
mea ja evästyksenä toimikunta lausui, ettei pääpainoa kiin
nitetä mahdollisimman nopeaan paikasta toiseen liikkumi
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seen, vaan tutkitaan tarkoin ne paikkakunnat, joissa amma
tillisella liikkeellä luullaan olevan menestymismahdollisuuk
sia, ja jos löytyy mahdollisuuksia osaston perustamiseen, 
niin matkaa jatketaan vasta sitten kun osasto on perustettu 
ja toiminta selvillä.

Tälle matkalle lähti puheenjohtaja lokakuun 5 p. pysäh
tyen ensin Lahdessa ja sen jälkeen käyden seuraavissa pai
koissa: Joroisten Heimolassa, Haapakoskella, Iisvedellä, jonne 
perustettiin ammattiosasto, Mikkelissä, Kymin ja Kuusan 
tehtailla, Talikkalassa, Kaukaalla, Säiniöllä, Tammisuolla, 
Viipurissa, Sorvalissa, Ensossa, Tainiokoskella, Jääskessä, 
Sairalassa, Kivijärven Simpeleessä, Savonlinnassa, Sortava
lassa, Värtsilässä, Joensuussa ja Pielisensuussa, johon kum
paankin viimeksi mainittuun paikkaan saatiin osasto synty
mään. Käkisalmessa, ja tulomatkalla uudestaan Viipurissa, 
Kymin, Kuusankosken ja Voikaan tehtailla, Inkeroisissa, 
Kotkassa ja Stockforsin tehtaalla.

Matka kesti 46 päivää ja kokouksia pidettiin 33 pai
kassa, niistä esitelmäkokouksia 24. Kuulijoita yhteensä 
noin 1,600. Käytännöllisten toimintaohjeiden antaminen 
vei tälläkin matkalla suuren osan ajasta.

Kokouksiin osanotto oli nytkin yleensä laimeaa, mutta 
nyt siihen ei enää ollut syynä kesän ihanuus, vaan syksyn 
pimeät illat ja likaiset tiet.

Tulokset tältä matkalta ovat kuitenkin paremmat kuin 
ensimäiseltä retkeltä. Saatiin 3 uutta osastoa liittoon ja 
uusia osastoja voidaan mahdollisesti vastaisuudessa saada 
syntymään useissa paikoissa. Sellaisia ovat m. m.: Säiniön 
tiilitehdas, Kirvun huopatehdas, Pankakosken massatehdas, 
Enon Kaltimon puutavaraliike ja Elisenvaaran—Savonlinnan 
välillä useampia pienempiä liikepaikkoja. Rullatehtaita, joi
den työväestö ei vielä ole ammatillisesti järjestynyt, on 
Iitissä, Pihtiputaalla, Matkussa, Nastolassa ja Vuolenkoskella 
y. m.

Lyhyempiä matkoja on tehty lähipaikkakunnille useam
pia, m. m. Hämeenlinnaan ja Espooseen, johon kumpaan
kin perustettiin osasto.

Vaikkakin järjestöjämme painava yleinen lamaannus ja 
huono aika, ovat agitatsionin vaikutusta tuntuvasti heiken
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täneet, täytyy tulosta suurin piirtein katsottuna kuitenkin 
pitää tyydyttävänä.

Työsopimuskysymykset ja työriidat.

Suuret työtaistelut vuoden alkupuolella paperiteollisuu
den ja metalliteollisuuden alalla aiheuttivat sen, että joukko 
sekatyöntekijöitä eri paikoilla joutui työnsulkuun. Näitä oli 
avustettu sekatyöntekijäin liiton puolesta ja tehdas- ja seka- 
työväenliitto sai siis heti synnyttyään perinnöksi avustetta
via työriitoja, joista tärkeimmät tässä mainitsemme:

Mänttäri paperitehtaan työläiset lähtivät marrask. 15 p. 
1908 puolustustaisteluun, kun työnantajat tahtoivat pidentää 
työajan 8 lunnista 12 tuntiin. Täällä oli myöskin seka
työntekijäin liiton osasto, joiden jäsenet joutuivat taisteluun 
osallisiksi ja saivat liitoltaan avustusta. Tämä taistelu jatkui 
toukokuun 25 p. 1909, jolloin paperiteollisuusliiton hallinto 
sen julisti päättyneeksi työväesten perinpohjaisella tappiolla. 
Taistelu oli kaikkiaan kestänyt 6 kuukautta 10 päivää. - 
Avustusta tehdas- ja sekatyöväenliiton varoista maksettiin 
492 mk.

Helsingissä vallitsevan metallitaistelun takia oli muuta
mia Helsingin tiilenkantajain ja sekatyöntekijäin osastojen 
jäseniä joutuneet avustettavaksi. Tämäkin taistelu päättyi 
työntekijäin täydellisellä tappiolla. — Avustusta maksettiin 
yhteensä Smk. 292: 50.

Viipurin konepajalla joutui huhtikuun 15 p. valurien 
lakon takia kaksi Talikkalan osaston N:o 24 jäsentä työn
sulkuun, kun eivät suostuneet tekemään lakonalaisia töitä. 
Taistelussa menetettiin 38 työpäivää ja avustusta liitolta 
maksettiin Smk. 36.

Karhulan konepajalla joutui samoista syistä 5 osaston 
n:o 20 jäsentä työnsulkuun. Nämäkin saivat liitolta avus
tusta 141 mk. 50 p. Molemmat viimeksi mainitut taiste
lut päättyivät toukokuun puolivälissä työntekijäin tappiolla.
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Sekatyömiehillä ei kuitenkaan ollut mitään vaatimuksia, jo
ten taistelun tulosta ei voi merkitä sekatyöntekijäin tap
pioksi.

Rättijärven tulitikkutehdas sulettiin kesäk. 1 p. Työ
väestölle ei suoraan ilmoitettu sulkemisen todellista syytä, 
vaan annettiin kierteleviä vastauksia. Tästä alettiin aavistaa, 
että työnantajan perimmäinen tarkoitus oli päästä eroon 
järjestyneestä työväestä, ja sitte alottaa työt uudella työvoi
malla ja alennetulla palkalla. Avustusta ei voitu myöntää 
sääntöjen mukaan, mutta kun jäsenet olivat tukalassa ase
massa, myönsi liittotoimikunta osastolle 150 markan lainan, 
jonka osasto käytti matka-avustuksiin niille jäsenille, jotka 
eivät saaneet paikkakunnalla työtä.

Vuoden lopulla alotettiin työt tehtaassa uudelleen, ja 
kaikki työntekijäin aavistukset toteutuivat. Vanhoista työn
tekijöistä pääsivät vaan harvat työhön ja palkkoja alennet
tiin tavattomasti. Ammattiosastolle tämä isku oli niin voi
makas, että se toistaiseksi on horroksissa.

Helsingin sekatyöntekijäin, tiilenkantajain ja ulkotyöläis- 
naisten amm. osastot esittivät työnantajille kesällä työsopi
muksen hyväksyttäväksi. Rakennusmestariliiton Helsingin 
osasto taipui kyllä neuvotteluihin, mutta mitään sovintoa ei 
syntynyt, kun rakennusmestarien tarjoomia ehtoja eivät 
työntekijät voineet hyväksyä. Lakon tekemiseen ei katsottu 
olevan tarpeeksi sopiva aika. Näin ollen jäi työsopimus- 
kysymys toistaiseksi ratkaisematta.

Hyvinkäällä, Kytäjän lastauspaikalla oli myöskin kesällä 
pieni rettelö. 12 propsin ja halkojen lastauksessa työsken
nellyttä työntekijää oli tämän työn loputtua pantu latomaan 
halkoja, mutta ei maksettukaan sitä palkkaa, mikä siitä työstä 
aikaisemmin oli maksettu. Kun työntekijät eivät tähän luon
nollisestikaan suostuneet, erotettiin heidät kaikki työstä kun 
mestari onnistui saamaan miehiä alennetulla palkalla. Lii
ton luottamusmiehen välityksellä saatiin tämä riita päätty
mään näin kuuluvaan sopimukseen:
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»Kamariherra Linder’in Hiomopuiden ja halkojen las- 
taustyössä ollut työkunta, joka työnseisahduksen takia kes
keytyi, pääsevät entisillä ehdoilla samaan työhön sen alet
tua, siksi kuin viime talvena ajettuja puita Kytäjällä riittää. 
Sekä ne miehet, jotka huomenna erotetaan, saavat samaa 
työtä kuin siihen työhön miehiä tarvitsen.

Hyvinkäällä, 12 p. heinäk. 1909.
Jussi Jansson.»

Pietarsaaren sekatyöntekijäin osasto esitti kesällä työso- 
pimusehdotuksen rakennusmestareille, mutta mitään sopi
musta ei saatu syntymään. Ainoastaan tulenkantajat saivat 
kaksi työnantajaa taivutetuksi työsopimukseen, jossa tärkeim
mät määräykset ovat: 9 1j2 tunnin työpäivä ja 50 pennin 
alin tuntipalkka. Sopimus on voimassa kesäkuun 1 p. 
1911.

Helsingin Kipsi- ja riksityöntekijäin amm. osasto esitti 
insinööri Ernst Tilgmannille työsopimusehdotuksen. Tähän 
saatiin vastaus, että hän puolestaan ei näe olevan mitään 
syytä työsopimuksen tekemiseen ja pyytää ettei häirittäisi 
niitä hyviä välejä, kuin hänen ja työväestön välillä on val
linnut. Lupasi maksaa edelleen niitä palkkoja kun enti
sessä sopimuksessa määrättiin.

Vaikka työsuhteet olivatkin kohtuullisen hyvät, ei amm. 
osasto kuitenkaan järjestyneiden vähälukuisuuden takia eh
dottanut lakkoa, vaan jätti asian toistaiseksi.

Kymintehtaan ja Kuusankosken sekatyöntekijäin työso
pimukset sanottiin työnantajain puolesta irti ja päättyivät 
marrask. 1 p. Amm. osastot eivät kuitenkaan pitäneet työ
sopimuksen irtisanomista laillisena, kun siitä ei ollut mi
tään ilmoitettu amm. osastolle, ainoastaan tehtaan ilmoitus
taululla oli siitä julistus. Kun asia koski useampia eri liit
toja, päätettiin menettelytavasta asianomaisten liittohallinto- 
jen ja Amm. järjestön toimikunnan yhteisessä kokouksessa, 
jossa olivat myöskin saapuvilla mainittujen tehtaiden amm. 
osastojen valitsemat valtuutetut. Siellä päätettiin, että irti
sanomista ei voida pitää laillisena, mutta huonon ajan ja
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heikon järjestymisen takia ei myöskään puolustuslakkoon 
voida ryhtyä. Päätettiin ehdottaa yhtiölle, että se jättäisi 
asian sovinto-oikeuden ratkaistavaksi, ellei se siihen taipuisi, 
annetaan kysymys kihlakunnan oikeuden ratkaistavaksi. — 
Asian käytännöllisen puolen valvominen jäi Amm.-järjestön 
toimikunnalle, joka myöskin maksaa oikeudenkäynnistä syn
tyvät kulut.

Kun Kymiyhtiö ei taipunut sovinto-oikeuteen, vaan en- 
simäisestä päivästä marraskuuta otti muuttuneet työehdot 
käytäntöön, antoi varatuomari Onni Heinonkoski ammatti
osastojen asiamiehenä Kymiyhtiölle haasteen työsopimuksen 
rikkomisesta.

Asia oli esillä ylimääräisillä käräjillä Valkealassa tammik. 
17 ja 18 p. 1910, ja päättyi am m. osastojen tappiolla. 
Asia ei kuitenkaan loppunut tähän, vaan vedottiin se Vii
purin hovioikeuteen.

Muuttuneet työehdot näillä tehtailla eivät niin paljon 
koskeneet sekatyöntekijöitä kuin muita. Sekatyöntekijäin 
työpäivän pituus jäi ennalleen, mutta muutamista töistä 
alennettiin palkkoja.

Helsingin asfalttityöntekijäin amm. osasto on vuoden 
lopulla liittotoimikunnan luvalla sanonut irti nykyisen työ
sopimuksen, joka päättyi kesäk. 1 p. 1910. Uudessa sopi
musehdotuksessa vaaditaan palkkoja korotettavaksi noin 10 
prosenttia.

Kuten edellä olevasta selonteosta käy selville, on ku
lunut vuosi työriitoihin nähden liitossamme ollut verrattain 
rauhallinen. Syyt siihen ovat selviä. Huono aika ja siitä 
johtunut työttömyys sekä metalli- ja paperitaistelut ovat vä
syttäneet työväenjärjestöt niin etteivät ne ole tarpeeksi voi
makkaita käymään hyökkäykseen. Ne tarvitsevat jonkun 
aikaa levätä ja voimistua, sitten uudestaan käydäkseen pa
remmalla menestyksellä taisteluun.

Ylimääräiset verotukset ja keräykset.

Työmarkkinoiden rauhallisuudesta on myöskin johtunut 
se, että liiton jäseniä ei ole kovin paljon tarvinnut rasittaa
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ylimääräisillä veroilla. Keväällä oli liitolla kuitenkin yhtä
aikaa avustettavia Helsingissä, Viipurissa, Karhulassa ja 
Mänttässä ja kun uusia rettelöitä oli odotettavissa, näytti 
asema siksi uhkaavalta, että liittotoimikunta oli pakotettu 
määräämään 25 pennin ylimääräisen viikkoveron jokaiselle 
työssä olevalle kokomaksavalle ja 15 penniä puoleksi mak
savalle jäsenelle. Tämän verotuksen ovat osastot yleensä 
tyydyttävästi maksaneet.

Loppupuolella vuotta panivat useat liittomme osastot 
Amm. järjestön kehotuksesta toimeen vapaaehtoisen vero
tuksen, josta saaduilla varoilla avustettiin Ruotsin Maajär- 
jestöä yhteensä 740 markalla.

Tilastojen keräys.

Ammattijärjestön, valtion kannatuksella toimeenpanemaa, 
tilaston keräystä työntekijäin olosuhteista on liiton alaisissa 
osastoissa kerätty syyskuusta vuoden loppuun. Muutamat 
osastot ovatkin sen huolellisesti täyttäneet, mutta yleisesti 
katsoen tulos on huono. Ainoastaan 35 osastoa on keräyk
sen pannut toimeen ja kuukausittain takaisin lähetettyjen 
lehtien luku vaihtelee 300—500.

Selvästi siis näkyy, että liittomme jäsenet eivät käsitä, 
mikä merkitys luotettavilla tilastoilla on juuri pienempi
palkkaisten työläisten olosuhteiden korjaamisessa.

Liiton suhde Ammattijärjestöön ja edustajakokoukset, joissa 
liitto on ollut edustettuna.

Edustajakokouksessa tehdyn päätöksen mukaan, on liitto 
yhtynyt Amm. järjestöön heinäk. 1 p. 1909. Amm. järjes
tön edustajakokouksessa syyskuussa oli liitollamme 21 edus
tajaa. Näistä oli osastojen edustajia 19 ja liittotoimikunnan 
2, nim. A. Lehto ja J. Suominen.

Liitto on sen lisäksi ollut edustettuna Sahateollisuus- 
työväen liiton edustajakokouksessa Kotkassa huhtikuulla ja 
Lasiteollisuustyöväen liiton edustajakokouksessa kesäkuulla 
Karhulassa. Edustajana kummassakin kokouksessa on ollut 
liiton puheenjohtaja A. Lehto.
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Liittotoimikunnan puolesta tehtiin ehdotus lasiteollisuus- 
työväen edustajakokoukselle, että mainittu liitto lakkautet
taisiin ja osastot yhtyisivät tehdas- ja sekatyöväenliittoon. 
Tämä ei kuitenkaan saanut edustajakokouksen kannatusta, 
joten kysymys toistaiseksi raukesi.

Loppulause.

Kuten edellä olevasta kertomuksesta selviää, ei ne ennä
tykset ja tulokset, mitä kuluneen 9 kuukauden aikana on 
saavutettu, ole suuren suuria. Järjestömme jäsenluku on 
vasta pieni murto-osa siitä kymmeniin tuhansiin nousevasta 
työläisjoukosta, jonka järjestymisen hyväksi kulunut aika on 
uhrattu. Kaikessa tapauksessa on kuitenkin se perustus 
laskettu, jolle tuleva suuri liitto rakennetaan.

Siinä mielessä lähdemme vuodelle 1910 ottamaan vas
taan sen tuomat voitot ja pettymykset, yhä muistaen, että 
ammatillisen liikkeen hyväksi tehty työ kantaa hedelmän 
ennemmin tai myöhemmin.

Suomen tehdas- ja sekatyöväen liitto- 
toimikunnan puolesta

K- Heinonen.



23

Tilikertomus huhtikuun 1 päivästä jouluk. 31 p. 
1909.

T ui ot:

Saatu entiseltä Sekatyöntekijäin liitolta .... 3,559: 47
Sisäänkirjoitusmaksua................................................. 1,017:50
Vaapaeht. veroa ja keräyksillä.................................1,146:25
Ylimääräistä veroa........................................................... 1,312:50
Jäsenmaksuja............................................................ 4,692:43
Myydyistä pöytäkirjoista............................................ 136: —

» kantokirjoista............................................ 197: 10
» leimasimista............................................ 53:75

Korkoa....................................................................... 129:31
Jyväskylän osasto n:o 68 omaisuus 44: 85
Kotkan » » 45 » 18:45 63: 30

Smk. 12,307:61

Menot:

Kalustoon............................................ .... 675:07
Postimaksuihin. . . 257:56
Rautatiepaketteihin . 64:50
Puhelinmaksuihin. . 38: —
Ilmoitus- ja tilausmaksuihin . . . . 30:20
Sekalaisiin toimistotarpeisiin . . . . 230:20 620: 46
Maksettu avustusta:

Helsingin osasto n:o 1. . . . . 36: —
» » » 16. . . . . 256:50

Talikkalan » » 24. . . . . 36: —
Mänttän » » 51. . . . 492: —
Karhulan » ■-> 20. . . . . 141:50 962: —

Palkkoihin . . . 2,720: —
Avustusta Ruotsin Am m. järj. . . 740: —
Matkakustannuksiin 532:95
Ostettu telefooni-osake...................... 150: —

Siirto 6,400:48
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Siirto 6,400:48
Työv. Sanomat. O.-Y:Ile painotöistä . . . 1,584: —
Jäsenmaksumerkeistä................................................. 442: 30
Leimasimista............................................................ 141: —
Kirjojen ostoon.................................. 39:35
Toimiston vuokraan................................................. 334: 55
Lainattu Rättijärven osastolle................................. 150: —
Ammattijärjestölle jäsenmaksuja....... 410:70
Jäännös....................................................................... 2,805:23

Smk. 12,307:61

Tiliasema jouluk. 31 p. 1909.

Varat:

Rahaa eri tileillä....................................................... 2,805: 23
Saatavia eri osastoilta............................................ 798:73
Kalustoa luettelon muk. 675: 07

Poistoa noin 3 °/0 20:25 554; 82
Kirjoja................................................. 39:35
Telefooni-osake...................................... 150: —
Jäsenkirjoja............................................ 2,200: —
Edustajakokouksen pöytäkirjoja . . 180: —
Jäsenkantokirjoja................................. 291:20
Leimasimia............................................ 80: — 3,595: 37

Smk. 7,199:33

Velat:

Työv. Sanomalehti O.-Y:lle erilaisista painotöistä 2,676:80 
Jyväskylän osastolle n:o 68, siinä ta

pauksessa jos osasto alottaa uudes
taan toimia ennen 31/]2 191 1 . . . 44:85 44:85

Siirto 2,721:65
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Siirto 2,721:65
Kotkan osastolle n:o 45, siinä tapauk-

sessa, jos osasto alottaa uudestaan 
toimia ennen sl/8 1911...................... 18:45 18:45

Puhdas omaisuus...................................... 4,459:23

Smk. 7,199:33

Helsingissä jouluk. 31 p. 1909.

K. Heinonen.
S. Tehdas- ja sekatyöväen liiton 

taloudenhoitaja.

Tilintarkastajain lausunto.

Valittuina tilintarkastajoina olemme tarkastaneet S. Teh
das- ja Sekatyöväen liiton tilit, alkaen 1 päivästä huhtikuuta 
v. 1909 joulukuun 31 päivään samana vuonna, ja saamme 
tarkastuksemme tuloksena esittää:

Että tulot ja menot ovat meille esitettyjen todisteiden 
mukaan oikein kirjoihin merkityt, sekä kirjanpito hoidettu 
huolellisesti amerikalaisen kirjanpitojärjestelmän mukaan ja 
että kassassa, jonka olemme laskeneet, löytyy varoja kassa- 
kirjan tänäpäivänä osottaman saldon näyttämä määrä. Näi
den perusteella voimme ehdottaa toimikunnalle ja talouden
hoitajalle täydellistä tilivapautta v. 1909.

Helsingissä 14 p. helmikuuta 1910.

Matti Paasivuori.
A. Halme.

J. Vatanen
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