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24 p:stä elok. 1911 — 31 p:vään jouluk. 1912.

Laatinut

Akseli Edv. Kokkola

Porvoo, Työläisen Kirjapaino 1913.

Vuosi 24 3 191 1 ja 1912.
Kyseessäoleva toimintakausi avaantui eteemme jonkun
verran valoisammilla toiveilla kuin edellinen toimintakausi.
Olihan edellisinä päivinä pidetty edustajakokous luonut uusia
päätöksiä ja uusia toimintamuotoja liittomme monipuolista
ja vaikeaa toimintaa varten, antaen siten liittomme jäsenille
ennestään paremman mahdollisuuden järjestyä ja sen kautta
tilaisuuden taloudellisia olojaan parantaa. Tämän todistaa
toimintakaudella käydyt työtaistelut, joissa erästä tapausta
lukuunottamatta, ovat työntekijät voittaneet, saaden järjesty
misen avulla huomattuja parannuksia taloudellisiin oloihinsa.
Joka edelleen on ollut selvänä todistuksena koko ammatti
kunnallemme, kannustaen järjestön ulkopuolella olevia entistä
enemmän järjestöömme liittymään. Näin on liittomme jäsenluku toimintakauden aikana muutamilla kymmenillä lisäänty
nyt ja näyttää edelleenkin, vaikka hitaasti, mutta varmasti
lisääntyvän.
Ilahuttavana tosiasiana on myöskin mainittava, että kaksi
samalla teollisuuden alalla toimivaa sukulaisliittoa, ovat sitte
viime edustajakokouksessa tehdyn yhtymispäätöksen jälkeen
sulautuneet samaksi, Vaatetustyöntekijäin liitoksi, kantaen
nurkumatta ne rasitukset, joita yhteisien päätösten käytän
töön saattaminen on aiheuttanut. Varsinaisten ompelijatta
rien luku ei ole sanottavasti tällä ajalla muuttunut puoleen
eikä toiseen, vaan on pysynyt jotakuinkin samana kun liit
tojen yhtyessäkin oli. Tämän luonnollisesti on aiheuttanut
se, että ompelijattaret ennestään heikosti järjestyneinä, eivät
ole viime aikana edes käsitelleetkään sopimuskysymyksiä ja
niillä työntekijäin taloudellisten olojen parantamista, vaan
ovat kohdistaneet kaikki voimansa paikalliseen agitatsioniin,
tietoisena siitä, että niin pian kuin työntekijät saadaan
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ammatillisesti järjestymään, voidaan myöskin helpommin
työntekijäin taloudellista asemaa parantaa.
Tämä tietoisuus johtakoon meitä kaikkia väsymättömään
työhön uusien voimien kokoamiseksi tulevien aikojen ja
taistelujen varalta, koska muuten emme oikeutettua osaa
työstämme voi saavuttaa.
Seuraavassa näemme yksityiskohtaisemmin liittomme toi
minnan vuoden ja neljän kuukauden ajalta. Puutteellisuuk
sia tässä selostelussa saattaa olla, etenkin toimintakauden
alkupuolella, joka on johtunut siitä, ettei allekirjottanut ole
silloin ollut mukana, eikä kaikista pienimmistä tapahtu
mista ole yksityiskohtaisia muistiinpanoja, jotta niiden pe
rusteella olisi voinut vähäisimmistäkin tapauksista mainita.
Tämä epäkohta ja puutteellisuus poistetaan siten, että osas
tot vastaisuudessa vastaavat liittotoimikunnan kyselyihin ja
muutenkin antavat liitolle kaikki sellaiset tiedot tapahtu
mista, jotka ovat kertomisen arvoisia.

Liiton kokoonpano.
Sittekun Suomen Räätälintyöntekijäin liitto 5:ssä edus
tajakokouksessaan Helsingissä 21 p:nä elokuuta 1911 ja
Suomen Ompeliattarien liitto 3:ssa edustajakokouksessaan
samana päivänä päättivät lopettaa edellämainittujen liittojen
toiminnan, ilmottaen samalla yhtyvänsä vastaperustettavaan
Suomen Vaatetustyöntekijäin liittoon, jonka perustavan ko
kouksen molemmat liittotoimikunnat yhdessä samaksi ajaksi
Helsinkiin olivat valmistaneet, kehottaen kumpikin liittoonsa
kuuluvia osastoja liittymään kyseessä olevaan uuteen liittoon.
Tätä toimintansa lopettaneiden liittojen antamaa keho
tusta noudattaen ilmottautui S. Vaatetustyöntekijäin liittoon
yhtyvänsä elokuun 24 ja joulukuun 31 p:vän välisinä
aikana seuraavat osastot, saaden siinä järjestyksessä liiton
järjestysnumeron kun ilmotus liitolle oli tapahtunut, kuten
seuraava taulukko osottaa:
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Osaston kotipaikka ja nimi

Helsingin Räätälien ammattiosasto.
„
Kappatyönt.
.
. .
„
Ompelijattarien „
Turun Räätälien ammattiosasto . .
„
Ompelijattarien „
. . .
Tampereen Räätälien ammattiosasto.
Vaasan
Porin
„
„
Kouvolan Kymin ja K:kosken am. os
Viipurin Räätälien ammattiosasto, .
Pietarsaaren „
„
. .
Jyväskylän
„
,
. .
Riihimäen-H:kään Räätälien am. os
Lahden
Loviisan
„
Tampereen ompelijattarien
Rauman Räätälien ammattiosasto . .
Lahden Ompelijattarien
.
. .
Salon Räätälien ammattiosasto . . .
Kotkan
„
„
...
Oulun
.
.
...
Kokkolan
,
„
...
Hangon
„
„
...
Kajaanin
„
„
...
Sortavalan
.
„
...
Joensuun
„
„
...
Mikkelin
„
...
Rovaniemen „
„
...
Lappeenrannan Räätälien ammattios
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18
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4
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587

• 179

766

224

Näin oli liiton 29 osastossa kokontaksavia jäseniä 587
ja puoliksimaksavia jäseniä 179, eli yhteensä 766 jäsentä.
Näistä kuitenkin lopetti toimintansa Tampereen ompelijat
tarien osasto ennenkuin vuosi oli loppunsa saavuttanut.
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Liittotoimikunta.
Liittotoimikunta, joka valittiin liiton edustajakokouksessa,
on ollut suhteellinen kokoonpanoltaan kuuluen 5 räätälien
ja 3 ornpelijattarien ammattiryhmästä ja tulivat toimikun
taan edustajakokouksessa valituksi seuraavat toverit: M. Väi
sänen, S. Svensk, A. Nurmi, O. Kanninen, V. Soininen,
Olga Merisaari, Ida Kantanen ja Toini Valto, sekä varajä
seniksi: Mandi Lehtosalo, E. Peltonen, ,1. Lindroos ja H.
Saarinen. Liiton luottamusmieheksi ja sihteeriksi valitsi
edustajakokous V. A. Ruusuvuoren.
Näistä liittotoimikunta valitsi puheenjohtajakseen M.
Väisäsen* .varapuheenjohtajakseen Ida Kantasen ja v. t. sih
teeriksi ja rahastonhoitajaksi S. Svenskin sekä talouden
hoitajaksi V. Ruusuvuoren.
Näin kokoonpantuna on liittoimikunta tällä toimintaajalla kokoontunut kaikkiaan 26 kertaa ja ovat niissä toi
mikunnan jäsenet olleet seuraavasti mukana:
M. Väisänen
S. Svensk
A. Nurmi
V. Soininen
0. Kanninen
Toini Valto
Ida Kantanen

26 kertaa
n
26
26
n
24
n
23
17
16
>1

V. A. Ruusuvuori 15 kertaa
E. Peltonen
12
„
Olga Merisaari
H
.
H. Saarinen
7
A. E. Kokkola
6
„
Mandi Lehtosalo
3
„
Jalo Lindroos
1
„

Ida Kantanen on ollut kokouksista poissa, ensin agitatsionimatkojen ja sittemmin pitkällisen sairauden tähden.
Huhtikuun alussa katsottiin Mandi Lehtosalo liittotoimi
kunnan varajäsenyydestä eronneeksi ja toukokuulla ilmotti
Olga Merisaari eroavansa paikkakunnalta Amerikaan matkustamisensa tähden. Hänen tilalleen kutsuttiin liittotoimikuntaan Emil Peltonen.
Toukokuun 17 p:nä katkasi kuolon kylmä koura lii
ton luottamusmiehen toveri Vilho A. Ruusuvuoren, toi
meliaan ja elämänhalusen elämänlangan, joten hänen teh
täviään siirtyi väliaikaisesti hoitamaan varasihteeri S. Svensk
Avoimeksi joutuneen luottamusmiehen-sihteerin paikan
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ilmotti liittotoimikunta 2 kertaa Työniiehessä heinäkuun
5 p:vään mennessä Vaatetusteollisuuden alalla työskente
levien työläisten haettavaksi.
Määräaikaan mennessä haki liiton luottamusmiehen
tointa kaikkiaan seuraavat 5 henkilöä: Oskari Ikonen, E.
Laine, J. E. Merisalo, M. Väisänen ja A. E. Kokkola.
Hakioista liittotoimikunta sivuutti O. Ikosen ja E. Lainen,
edellisen sentähden ettei ollut ammattilaisiamme ja Lainetta
ei pitänyt kyseessäolevaan toimeen kyllin kykenevänä, joten
jälelle jäi enään 3 hakijaa, joista pidemmän keskustelun ja
äänestyksen jälkeen päätti liittotoimikunta asettaa liittoäänestystä varten ensi tilalle A. E. Kokkolan ja M. Väisä
sen, sekä J. E. Merisalo toiselle tilalle, kolmannen tilan
jäätessä avoimeksi.
Liittoäänestys toimitettiin kesäkuun 18 p:nä ja saivat
siinä ääniä A. E. Kokkola 160, M. Väisänen 95 ja J. E.
Merisalo 2 ääntä. Äänestyksen tuloksen tarkasti liittotoi
mikunta 2 p:nä Heinäkuuta, jossa enimmät äänet oli saa
nut A. E. Kokkola, jonka perusteella päätettiin hänet kut
sua Elokuun 1 p:stä toimeensa.
Elokuun 21 p:nä ilmotti liittotoimikunnan jäsen Toini
Valto eroavansa liittotoimikunnasta yksityisten asiainsa täh
den. Ilmoitus hyväksyttiin ja hänen tilalleen päätettiin
kutsua toimikunnan varajäsen H. Saarinen vakinaiseksi.
Kun vielä mainitsemme, että toimikunnan viimenenkin vara
jäsen L indroos oli jäänyt osastosta - pois, siirtyen leikkaa
jaksi, oli enään toimikunnassa jälellä vain sääntöjen mää
räämä luku vakinaisia jäseniä.
Näin nopeasti jäsenten liittotoimikunnassa vaihduttua
kokoontui liittotoimikunta 26 kertaa, merkiten pöytäkirjaan
kaikkiaan kaksisataa yhdeksänkymmentä, yhdeksän (299)
pykälää.
5. Ammattijärjestön 'valtuuston kokouksissa kävijäksi
on liittotoimikunta valinnut M. Väisäsen ja varalta Otto
Kanninen, sekä Ammattijärjestön toimikunnan toimeenpa
nemassa liittojen toimitsijain yhteisessä neuvottelukokouk
sessa edusti liittotoimikuntaa luottamusmies A. E. Kokkola.
S. Ammattijärjestön toimikunnassa oli liiton edustajana
aina toukokuun 17 p:vään saakka V. A. Ruusuvuori, jonka
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jälkeen liitolla ei ole vakinaista edustajaa ollut, eikä vara
jäseniäkään toiniik. kokouksiin ennemin kutsuttu, ennen
kuin liittotoimikunta teki siitä toimikunnalle huomautuksen,
minkä jälkeen muutamissa toimikunnan kokouksissa on ollut
saapuvilla ilman äänioikeutta liiton nykyinen luottamusmies
Akseli Kokkola.
Liiton toimisto sijaitsee edelleen Helsingin työv.-yhdist.
talolla Sirkuskatu 5, huone 10, jossa liitolla yhtenä
Leipurien liiton kanssa on toimistohuone vuokrattuna.
Liitto on kuulunut edelleen S. Ammattijärjestöön ja
Räätälien Kansainväliseen sihteeristöön.

Palkka- ja työehtosopimukset.
Kajaanin osasto sanoi voimassaolevan palkka- ja työ
ehtosopimuksensa irti 30 p:nä elok 1911, esittäen samalla
ehdotuksen uudeksi palkka- ja työehtosopimukseksi, jonka
mukaan aikapalkka opinkäyneille tulisi kohoomaan 45
p:istä 50 pziin, ja kuukausipalkka 90 mkzsta 110 mkzaan.
Oppilaiden palkka, joka ennen oli I vuodelta 40 mk., II v.
55 mk. ja III v. 70 mk. kohosi I vuodelta 40 mk., II v.
75 mk. ja III v. 100 mk. Oppilaita saavat työnantajat
pitää yhden jokaista ammattioppinutta työntekijää kohti.
Työpäivä, joka ennen on ollut 10 tuntinen, ehdotettiin
lyhennettäväksi yhdellä tunnilla lauvantaisin ja juhlien aat
toina.
Nämä muutosehdotukset tulivatkin lyhyiden neuvottelu
jen jälkeen hyväksytyksi ja uusi sopimus allekirjotettiin 31
p:nä elokuuta 1911 ja on voimassa 1 päivään syyskuuta
1913, sekä jatkuu aina vuoden kerrallaan ellei sitä puolelta
tai toiselta irtisanota kuukautta aikasemmin sen päättymis
päivää.
Lokakuun 26 p:nä esitettiin Riihimäen— Hyvinkään osas
tolta liittotoimikunnalle työehtosopimus hyväksyttäväksi,
pyytäen samalla lupaa saada esittää työehtosopimuksen
niille työnantajille jotka ovat paikkakunnalla vasta hiljakkoin
alkaneet harjoittaa räätälinliikettä. Liittotoimikunta hyväk
syi sopimuksen työnantajille esittämisen kun siitä ei aiheutu
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työselkkauksia, eikä vakavampaa haittaa osaston toiminnalle,
vaan päinvastoin.
Kotkan osasto ilmotti, että räätäli Vilho Pylkön liik
keessä edelleen rikotaan palkka- ja työehtosopimusta siten,
että Kalle Petter Erosella teetetään työtä vastoin työehto
sopimuksen selvää määräystä ulkopuolella yhteistä työhuo
netta, pyytäen liittotoimikunnalta ohjeita mihin toimenpitei
siin hänen suhteensa osaston on ryhdyttävä.
Osastolle päätettiin vastata, että he kääntysivät paikka
kunnan räätälintyönantajayhdistyksen puoleen ilmotuksella,
että yhdistys velvottasi jäsenensä noudattamaan allekirjottamaansa palkka- ja työehtosopimusta, huomautuksella, että
muuten asia jätetään sovinto-oikeuden tutkittavaksi. Tämän
huomautuksen jälkeen ilmotti Pylkkö noudattavansa sopi
musta ja lakkauttavansa kotonateon kokonaan.
Marraskuun 12 p:nä päätti Helsingin osasto n:o 1 la
kolla vaatia E. A. Knapea laittamaan kunnolliset työhuo
neet, koska mainittu liikkeenharjottaja ei ollut siihen ryhty
nyt, vaikka liittotoimikunnan kehotuksesta ammattientarkas
taja K. Jansson oli työnantajan useita korjauksia työhuo
neessa määrännyt suorittamaan. Asian edelleen valvominen
jätettiin osastossa liittotoimikunnan huoleksi.
Seuraavana päivänä kutsui luottamusmies Knapen työhuonekunnan kokoukseen jossa edelleen asiasta keskustel
taessa ei havaittu muuta tehokkaampaa toimenpidettä yhteis
ten kunnollisten työhuoneiden aikaan saamiseksi kun lakko,
joten 16 äänellä 1 vastaan päätettiin toimittaa irtisanominen
marrask. 16 p:nä ja lakko alkaa jouluk. 1 pistä.
Irtisanomisajalla jatkuivat neuvottelut työnantajan Kna
pen kanssa ja ottivat niihin osaa työhuonekunnan valitse
mina edustajina Laamanen, Kärkkäinen ja Keinänen sekä
liittotoimikunnan puolesta V. A. Ruusuvuori.
Nämä neuvottelut lopulta johtivat sovintoon siten, että
E. A. Knape sitoutui kirjallisesti marrask. 30 p:nä anta
mallaan kirjelmällä laittamaan uuden työhuoneensa täydelli
sesti valmiiseen kuntoon ennen 15 pivää jouluk. 1911,
varustettuna tarpeellisilla vaatesäiliöillä, pesulaitteilla y. m.
työntekijäin vaatimilla mukavuuksilla ja saivat työntekijät,
kuten aikaisemminkin täydelliset neulomatarpeet.
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Näin päättyi tämä uhkaava työhuoneriitaisuus työnteki
jäin täydellisettä voitolla, joka on luettava hyvän järjes
tymisen ansioksi.
Syksykesällä, kohta liittokokouksen jälkeen kääntyivät
Kymin ja Karhulan räätälimestarit liiton luottamusmiehen
puoleen pyynnöllä ettS hän matkustaisi Kymiin selvittele
mään sikäläisiä järjestymättömien räätälien työrettelöitä luva
ten suorittaa matkakustannukset edestakasin. Mutta kun
puuha oli työnantajain alotteesta, niin luottamusmies ei
matkustanut paikkakunnalle ennenkuin on saatu selville
mitä mieltä ovat paikkakunnan työntekijät, kehottaen sa
malla työntekijöitä joko perustamaan erikoisen osaston
Kymiin, tai liittymään Kotkan osastoon. Kymiin ei myö
hemminkään liiton luottamusmies matkustanut.
Tammik. 17 p:nä ilmotti Kouvolan, Kymin, Kuusan
sekä Riihimäen Hyvinkään,, osastot aikovansa ens kesänä
uusia palkka- ja työehtosopimustaan, esittäen samalla uuden
ehdotuksen liittotoimikunnan tarkistettavaksi. Tarkistuksen
jälkeen sanoi Riihimäen Hyvinkään osasto voimassa ole
van sopimuksensa irti maaliskuun 30 p:nä pyytäen samalla
työnantajilta vastausta ennen huhtik. 12 p:vää. Vastineen
oli lähettänyt Alen Riihimäeltä, ilinotuksella, että »Työ
sopimuksen hyväksyn toistaiseksi, ehdolla, että osasto aset
taa kaikki Riihimäen räätälinuikkeet saman sopimuksen hy
väksymään tai julistaa lakkotilaan.“ Hyvinkään räätälimestarien antama vastine oli aivan toisenlainen, he niin. sano
vat, että »Ennenkuin ryhdymme minkäänlaista uutta työsopi
musta miettimäänkään» ovat Riihimäki, Rajamäki ja Jokela
saatava järjestöön. Toistaiseksi hyväksymme ainoastaan
entisen työsopimuksen pienillä myönnytyksillä, jotka koske
vat housujen ja liivien hinnoitteluja, joihin kumpaankin
lisäämme 25 penniä".
Näitä väliehdotuksia ei liittotoimikunta voinut hyväksyä,
vaan jäätiin edelleen odottavalle kannalle.
Kouvolan räätälinliikkeen harjottajat ilmottavat olevansa
halukkaat neuvotteluihin, jos otetaan Kouvolassa käytäntöön
samanlainen sopimus kuin Riihimäelläkin on näihin asti
voimassa ollut. Kymin ja Kuusan räätälinliikkeen harjottajat
ilmottivat taas ryhtyvänsä neuvotteluihin jos Voikkaa saate
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taan myöskin saman sopimuksen alaiseksi. Asian johdosta
keskusteltaessa päätti liittotoimikunta että se ei voi näihin
ehtoihin suostua, jättäen riitaisuuksien valvomisen luottamus
miehen huoleksi, jonka tulee matkustaa paikkakunnalle ja
koettaa saada neuvottelujen kautta riitaisuudet sovitetuksi.
Kun neuvottelut eivät johtaneet tulokseen, sanoutuivat
työntekijät työstä irti huhtikuun 23 p:nä 14 vuorokauden
kuluttua ja lakko alkoi toukok. 7 p:nä.
Luottamusmiehen matkustettua paikkakunnalle alkoivat
kohta neuvottelut, edistyen niin, että 9 p:nä toukokuuta
allekirjotettiin palkka- ja työehtosopimus kahdeksi vuodeksi
edelleen lukien toukokuun ensirnäisestä päivästä 1912
1 p:vään toukok. 1914 sekä jatkuu aina vuoden kerrallaan
ellei sitä kuukautta aikasemmin toinen tai toinen asian
omainen sano irti. Näin tuli työntekijäin ehdotus miltei
sellaisenaan hyväksytyksi kun se työnantajille esitettiin.
Tämän kautta kohosivat urakkapalkat 10 °/():a ja alin aika
palkka 50 p:nistä 55 pariin tunnilta. Lisäksi saavutettiin
työehtosopimus kaikkine nykyaikaisine määräyksineen, joten
työntekijät saavuttivat täydellisen voiton.
Tämä sopimus koskee 10 työnantajaa ja 11 työntekijää
joista järjestyneitä työntekijöitä on 8 ja järjestymättömiä 3.
Työnantajat eivät ole järjestyneitä.
Kun Riihimäen Hyvinkään räätälinliikkeen harjottajain
antama vastaus oli ehdollinen ja puolittain kieltävä, päätti
työntekijät luvultaan 18 sanoa itsensä työstä irti 17 p:nä
huhtik. 14 vuorokauden kuluttua. Kun sittemmin irtisano
misajalla ei neuvottelut johtaneet sovintoon, alkoi Riihimäellä ja Hyvinkäällä lakko 1 p:nä toukok. ja päättyi
Riihimäellä 14 ja Hyvinkäällä 16 p:nä toukok. työntekijäin
täydellisellä voitolla. Työntekijät olivat 2 lukuunotta
matta ammatillisesti järjestyneitä, joten tässäkin hyvällä jär
jestymisellä saavuttivat työntekijät alimmaksi aikapalkaksi
60 penniä tunnilta ja kuukausipalkaksi 130 mk. kuukaudelta.
Urakka- eli kappalepalkka kohosi keskimäärin 5 8
°/0:tilla, sekä yli-, yö- ja pyhätyö korvauksilla ja ajanvaatimalla työehtosopimuksella, mikä yleensä on työntekijöille
suuremmasta merkityksestä kun vähänen palkankorotus, jos
sitä korotusta ei voida sopimuksella suojata.
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Sopimus on voimassa 2 vuotta, sekä jatkuu vuoden
kerrallaan, ellei sitä toinen tai toinen asianomainen irti sano
2 kuukautta ennen sen päättymistä.
Käyty taistelu maksoi liitolle Smk. 112: 40 p:iä ja osas
tolle 14 markkaa. Lakossa menetettiin yhteensä 165 työ
päivää, ollen niiden rahallinen arvo Smk. 907: 50 p:iä, joka
häviö siihen voittoon nähden mikä taistelulla saavutettiin
on vähäiseksi arvioitava.
Yleisen lakon toukok. 17 p:nä liiton kannatuksella
loputtua, päätti osasto kuitenkin lakkotilassa edelleen pitää
Riihimäellä E. Rinteen, V. Sahlstettin, Korpilahden ja
Kiukkasen räätälinliikkeet sekä Hyvinkäällä O. V. Vickmanin räätälinliikkeen. Näistä myöhemmin osaston ilmotuksen mukaan on sopimuksen lokakuun alussa hyväksynyt
O. V. Vickman Hyvinkäällä ja K- Kiukkanen Riihimäessä.
Edelleen on lakkotilassa O. Rinteen ja V. Sahlstettin rää
tälinliikkeet Riihimäessä.
Tammik. 16 p:nä sanottiin työstä irti Helsingin Silkkikutomon työntekijättäriä luvultaan 13 sentähden, että perus
tivat itselleen ammattiosaston ja liittyivät siihen jäseneksi.
Kun liiton luottamusmies oli saanut asian tietoonsa meni
hän tehtaan isännistön puheille, tarkotuksella saada hänet
taivutettua ylössanomisensa peruuttamaan, mutta siitä ei
ollut pienintäkään apua, vaan luvattiin yhä toimittaa uusia
irtisanomisia ja entiset ylössanotut saivat lähteä tehtaalta
ennen irtisanomisajan päättymistä, saaden tosin täyden pal
kan irtisanomisajalta. Kun todennäkösesti tämä irtisanomi
nen oli järjestyneiden työntekijättärien vainoamista, päätti
liittotoimikunta siitä huolimatta vaikka vainotut jäsenet eivät
omanneetkaan sääntöjen määräämää jäsenoikeutta avustaa
heitä kutakin ensin 5 mk. jäsentä kohti viikossa 2 viikon
ajan, ryhtyen samalla vapaaehtoista avustusta hankkimaan.
Avustusta annettiin helmik. 6 p:nä 13 jäsenelle, 14 p:nä
11 jäsenelle ja 21 p:nä 6 jäsenelle toisten saadessa jo
muualta työpaikan. Avustusta annettiin vapaaehtosista lah
jotuksista Smk. 64: 85 ja liiton varoista Smk. 85: 15 eli
yhteensä Smk. 150:
. Vapaaehtoista avustusta lahjottivat osastot 2 ja 3 yht. Smk. 50:
ja iltamilla Smk.
14; 85.
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Helmik. 19 p:nä esittivät 1. He^tikin kappaliikkeen työn
tekijättäret Helsingin kappatyöntekijäin osaston suostumuk
sella työnantajalle ehdotuksen palkka- ja työehtosopiinukseksi ja happalehinnotteluksi. Sopimuksessa vaativat työn
tekijät samanlaatuisia palkkoja maksettavaksi kun ennen
jouluakin oli maksettu, jotka palkat työnantaja jälkeen jou
lun oli alentanut, teettäen töitä tuntuvasti alennetuin hin
noin. Kuu työnantaja ei ryhtynyt työntekijättärien kanssa
neuvotteluihin, eikä hyväksynyt sopimusta, sanoivat työn
tekijättäret itsensä työstä irti maaliskuun 1 p:nä 14 vuoro
kauden kuluttua, ihnottamatta irtisanomisesta osastolle eikä
Ihttotoiniikunnalle. Irtisanomisajan umpeen kuluttua kehotti
mainittu työnantaja työntekijättäriä poistumaan työhuoneesta
ja työstä, mainiten saavansa toisia tilalle. Nyt vasta kään
tyivät työntekijättäret hiton luottamusmiehen puoleen pyyn
nöllä hänen välitystään neuvottelujen aikaansaamiseksi.
Luottamusmies keskusteltuaan asiasta mainitun liikkeen
harjottajan kanssa ja oli siitä seurauksena, että työnantaja
19 p:nä maalisk.-”ällekirjolti työehtosopimuksen, hyväksyen
työntekijättärien * vaatimukset -sellaisinaan kun ne hänelle
esitettiin ja uhkaava- työriita päättyi työntekijäin täydellisellä
voitolla.
Jyväskylänsä eräs kangaskauppias ,1. V. Hyvönen, joka
syksyllä' 1911 alkoi harjottaa myöskin räätälinhikettä mutta
kieltääntyi hyväksymästä paikkakunnalla voimassa olevaa
palkka- ja työehtosopimusta, vaikka työntekijäin osasto
useampaan kertaan tarjosi hyväksyttäväksi, joten osasto oli
pakotettu lakon uhalla mainitulta työnantajalta tiedustamaan
aikooko hän hyväksyä sopimuksen eli ei ja pyysi vastausta
14 pjään huhtikuuta. 15 p:nä vastasi J. V. Hyvönen allekirjoltamalla työehtosopimuksen, joten työntekijät suoriutui
vat voittajana ilman lakkoa.
Kuluneella toiminta-ajalla on liitossa ratkaistu kaikkiaan
9 tv«* ja palkkariitaa, joista on kahdessa tapauksessa puh
jennut lakko ja yhdessä järjestymisen tähden sulku. Kuu
dessa tapauksessa 'ön saatu sovinto aikaan ilman työnsei
sausta ja kahdessa tapauksessa ovat työntekijät olleet pako
tetut lakolla pakottamaan työnantajat neuvotteluihin ja sopi
muksia hyväksymään. Työntekijäin täydellisellä voitolla on

13
mainitusta 9:stä riitaisuudesta päättynyt 8, jota vastoin 1
on päättynyt tappiolla, siten että kaikki 13 työntekijätärtä
menetti työpaikkansa.
Työriitaisundet ovat koskeneet yhteensä 121 työnteki
jää ja 23 työnantajaa. Työtaistelut, lukuunottamatta H:gin
silkkikutomon sulkua ovat kestäneet kaikkiaan 18 päivää,
jossa menetettyjen työpäivien yhteinen lukumäärä on 187
päivää. Taistelussa oleville on liitto jakanut avustusta yh
teensä 262 mk. 40 p:iä ja osastojen myöntämä avustus
39 mk.

Ylimääräiset verotukset ja lahjotukset.
Paitsi säännöissä määrättyä vakinaista verotusta, ou jäse
niltä kaimettiivyliinäärästä verotusta 2 mk. koko- ja 1 mk.
puoliksimaksavalta jäseneltä. Tämä^maksu suoritettiin iiuhtik. 1 p:nä 1911 jäsenluvun mukaan ammattijärjestön apukassaan. Ammattijärjestön toimikunnan määräämä 50 p:nin
ylimääränen vero koko- ja 25 purin puoliksimaksavalta jäse
neltä alkoi elok. 12 pistä kestäen 11 viikkoa ja tuli jokai
sen työsti olleen kokomaksavan jäsenen suorittaa 5: 50 ja
puoliksimaksavan 2: 75.
Viime edustajakokouksen kustannuksien peittämiseksi
määräsi liittotoim,kunta maaliskuun 15 p:nä? antamallaan
kirjeellä 50 ja 25 p:nin ylimääräisen veron 4 viikon ajaksi
lukien Kft viikosta alkaen. Täluä vero koski yksinomaan
räätäleitä ja saivat osastotkin kassastaan suorittaa tämän
verotuksen.
Liittotoimikunta on sääntöjen määräämässä järjestyksessä
ottanut säilyttääkseen toimintansa lopettaneen hh.gin räätäliammattiyhdistyksen kaluston sekä lahjaksi rahaa Smk. 44: 51,
josta kuitenkin on maksettu 11 mk. myöhemmin ilmenneitä
velkoja.

Agitatsioni- ja valistustyö.
Paitsi liiton luottamusmiehen suorittamia tilapäisiä agitatsionimatkoja, kääntyi toimikunta lokakuun 26 p:nä am
mattijärjestön toimikunnan puoleen pyynnöllä saada am.-järj.
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valtuuston osottamista varoista 300: - mrk. nais-agitaattorin
palkkaamista varten Vaatetusteollisuudessa työskentelevien
naistyöntekijäin herättämiseksi. Pyydettyyn tarkoituksen
myönsi am. järj. toimik. liittotoimik. käytettäväksi 250:
mk. tilintekovelvollisuudella.
Tammik. 17 p:nä päätti toimik. ottaa liiton palvelukseen pu
hujan ja järjestäjän 2 kuukauden ajaksi lukien helmik. 15 p:stä.
Paikka julistettiin avoimeksi ja halullisten haettavaksi ennen
helmik. 5 p:vää 6 p:nä helmik. valitsi liittotoimik. 6 haki
jasta liiton puhujaksi ja järjestäjäksi Ida Kantasen 175: mk.
kuukausipalkalla, johon lisäksi matkakustannukset.
Tällä ajalla kävi järjestäjä seuraavissa 31 paikassa, nim.
Lahdessa, Kouvolassa, Kotkassa, Lappeenrannassa, Viipurissa,
Sortavalassa, Nurmeksessa, Joensuussa, Mikkelissä, Kuo
piossa, Kajaanissa, Iisalmessa, Loviisassa, Helsingissä, Hä
meenlinnassa, Tampereella, Vaasassa, Kurikassa, Pietarsaa
ressa, Oulussa, Rovaniemellä, Kemissä, Kokkolassa, Jyväs
kylässä, Porissa, Raumalla’ Turussa, Salossa, Halikossa,
Hyvinkäällä ja Riihimäellä, pitäen näissä 43 kokousta, joissa
puheita ja esitelmiä 37, yhteensä noin 2,500 kuulijalle.
Uusia osastoja perustettiin järjestäjän toimesta 5 ja vanhoja
osastoja virkistettiin entistä ripeämpään toimintaan, jonka
jälkeen oli huomattavissa myöskin yleinen jäsenluvun lisäys
liitossa.
Allekirjottaneen tultua liiton luottamusmieheksi, järjesti
liittotoimikunta ensimäisen agitatsionimatkan syyskuulla kä
sittäen seuraavat paikat: Salo, Turku, Forssa, Tampere,
Rauma, Pori, Hämeenlinna ja Riihimäki. Tällä matkalla
viipyi luottamusmies 22 päivää, pitäen 17 kokousta, joihin
osanottajain yhteinen luku nousee 372 kuuliaan. Tällä mat
kalla elvytti luottamusmies Salon ja Rauman nukuksissa
olevat osastot toimintaan ja Forssaan perusti Vaatetustyöläisille osaston, mutta nukkui se taas kohta perustamisen
jälkeen ennättämättä yhtyä liittoonkaan. Tampereen ompe
lijatar-osasto, joka niinikään oli toimettomuuteen torkahta
nut, eikä elonmerkkiä vieläkään näyttänyt ilmestyvän, niin
ompelijattaret Tampereella päätettiin yhdistyä räätälien osas
toon, johon kokouksessa ilmottautui useita jäseniä liitty
vänsä.
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Toisen agitatsionimatkan teki liiton luottamusmies mar
raskuulla keski-Suomeen ja Pohjanmaalle, käsittäen seuraa
vat paikat: Hämeenlinna, Mänttä, Jyväskylä, Vaasa, Kurikka,
Pietarsaari, Kokkola, Raahe, Oulu, Kemi ja Rovaniemi, vii
pyen 20 p:vää, pitäen 16 kokousta ja esitelmää yhteensä
704 kuulialle.
Tällä matkalla perustettiin 3 uutta osastoa, joista Hä
meenlinnan osasto nukahti taas liittoon yhtymättä, jotavastoin Mäntän esiliinatehtaan työläisten ja Kemin Vaatetustyöntekijäin osasto on vielä toiminnassa. Rovaniemen osasto
joka vuoden alussa oli jättänyt toimintansa retuperälle, sai
taas uutta intoa toimintaan, saa nähdä sitte hauvanko sitä
innostusta kestää.

Kirjallinen agitatsioni.
Liiton sihteerin tultua toimeensa kehotti liittotoimikunta
hänen valmistamaan pientä agitatsionikirjasta, joka sittemin
painettuna jaettaisiin liiton kaikille jäsenille.
Tällaisen ehdotelman „ Vaatetustyöläiset järjestöönne “
valmisti luottamusmies pian, minkä jälkeen toimikunta sen
tarkastettuaan päätti painatta ja ottaa 5,000 kpl. painoksen
ja jakaa kaikille vaatetustyöläisille liinasiksi osastojen ja työ
väenyhdistysten välityksellä sellaisiin paikkoihin, missä
vaatetustyöläisillä ei ole itsellään osastoa. Tätä toimikun
nan päätöstä noudattaen, on mainittua kirjasta jo levitetty
noin 4,000 kpl.
Vuoden lopulla valmisti liittotoimikunta ehdotuksen om
pelijattarien ja kappaonrpelijain ammattitöitä varten palkkaja työehtosopimukseksi ynnä kappalehinnotteluksi ja otettiin
siitä ainoastaan 250 kpl. painos, joka heti jaettiin osastoille.
Työhuonekuntain säännöt valmisti liittotoimikunta myös
kin vuoden lopussa, ottaen siitä 1,000 kpl. painoksen joka
myöskin jaettiin jäsenluvun perusteella jokaiselle osastolle,
kehotuksella, että osastot ottasivat nämä säännöt heti käy
täntöön.
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Kirjeenvaihto.
Kuluneen toimintakauden aikana on liiton toimistosta
lähetetty osastoille y. ui. 162 kirjettä ja 128 postikorttia.
Kiertokirjeitä on lähetetty 14. Paketteja 189 ja ristisidelähetyksiä 81. Tähän ei ole laskettu Ammattijärjestön kier
tokirjeitä eikä kirjeenvaihtoa, joka on aiheutunut liiton
rahastonhoitajan lähettämistä tilitys- y. m. kuiteista, eikä
„Miesten pukiinien oppikirjasta" johtunutta kirjeenvaihtoa.

Liittoon yhtyi v. 1912 ajalla uusia osastoja.
Tammik. 12 pistä Helsingin silkkikutomotyöntekijäin
am. osasto järjest. n:o 30, jäseniä 18 puoliinaksavaa.
Maalisk. 7 pistä Jyväskylän lakkityöntekijäin am. osasto
järjest. n:o 31, jäseniä 10 puoliksimaksavaa.
Maalisk. 10 pistä Kuopion vaatetustyöntekijäin am.
osasto järjest. n:o 32, jäseniä 9 koko- ja 1 puoliksiinaksava.
Huhtik. 1 pistä Iisalmen räätälien ja ompelijattarien ani.
osasto järjest. n:o 33, jäseniä 5 koko- ja 5 puoliksimak
savaa.
Huhtik. 1 pistä Hämeenlinnan Räätälien ja ompelijat
tarien am. osasto järjest. n:o 34, jäseniä 4 koko- ja 3
puoliksimaksavaa.
Huhtik. 1 pistä Porvoon Räätälien ja ompelijattarien
am. osasto järjest. n:o 35, jäseniä 11 koko ja 3 puoliksimaksavaa.
Huhtik. 1 pistä Helsingin Lakkityöntekijäin ani. osasto
järjest. n:o 36, jäseniä 18 puoliksimaksavaa.
Syysk. 1 pistä ilmottivat Helsingin Silkkikutomotyöntekijäin ja Lakkityöntekijäin ani. osasto yhtyvänsä yhdeksi
osastoksi ja annettiin järjestysnumeroksi n:o 30.
Lokak. 13 pistä Tammisaaren-Karjan Vaatetustyönteki
jäin ani. osasto järjest. n:o 36, jäseniä 9 kokomaksavaa.
Jouluk. 1 pistä Mäntän Esiliinatehtaan työntekijäin am.
osasto järjest. n:o 37, jäseniä 13 puoliksimaksavaa.
Jouluk. 1 pistä Kemin Vaatetustyöntekijäin am. osasto
järjest. n:o 38, jäseniä 5 koko- ja 7 puoliksimaksavaa.
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Näin oli toimintakauden aikana liittoon yhtynyt kaik
kiaan 39 osastoa ja niissä liittyessä jäseniä kokomaksavia
630 ja puolimaksavia 257, eli yhteensä 887 jäsentä. Toi
mintakauden aikana lopetti toimintansa seuraavat osastot:
Tampereen ompelijattaret, Lahden ompelijattaret, erikoisena
osastona yhtyen samalla Lahden Räätälien osastoon, He1singin Silkkikutomo- ja Lakkityöntekijäin osasto ja Hämeen
linnan Räätälien ja ompelijattarien osasto, joten toiminta
kauden lopussa oli liitossa jälellä 34 osastoa ja niissä jäsen
maksunsa täysinsuorittaneita 750 jäsentä, jakaantuen vuoden
eri neljänneksillä kunkin osaston osalle seuraavasti:

2

Helsingin Räätälien
osasto
„
Kappatyöntekijäin
„
Ompelijattarien
Turun Räätälien
„
Ompelijattarien
Tampereen Räätälien ja omp.
Vaasan
Porin
Kouvolan Kymin ja Kuusaan
Viipurin Räätälien ja omp.
Pietarsaaren
„
Jyväskylän
Riihimäen-Hyvinkään Räätälien
ja omelijattarien
Lahden Räätälien ja omp.
Loviisan
Rauman
Salon
Kotkan
Oulun
Kokkolan
Hangon
Kajaanin
Sortavalan
Joensuun
Mikkelin
Rovaniemi
Lappeenrannan Räätäl. ja omp.
Helsingin silkki- ja lakkityönt.
Jyväskylän lakkityönt.
Kuopion vaatetustyönt.
Iisalmen Räätälien ja omp.
Porvoon
Tammisaaren Karjan Vaatetust.
Mäntän Esiliinatehtaan 7 t.
Kemin Vaatetustyönt.
n

Lisäys

V ähennys

1

puoliksim.
Jäsenluku vuoden 1
lopussa yhteensä 1

4:jäs
neljän.

kokom.

N:o

l:nen neljän.
2:nen neljän,

Osaston kotipaikka ja nimi

3:m as neljän.

f

1
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1 317 402 401 361 27 388 71
2 43
64 48
54
54 11 —
3 24
28 25 — 32
32
8 —
4 30 33 31 14
2
46 16 —
5 21
31 27 — 38 38 17 —
6 40
72 70 57
5
62 22 _
7 24
27 22 22
2
24 — —
8 25
21 15 10
7
17 — 8
9 14
14 10
4
2
6 — 8
10 50
76 73 53 21
74 24 —
11
11 12
5
7
2
4 —
9
12 10
13 13 10 —
10 — —
13
14
15
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38

11
24
2
9
2
15
33
6
4
12
18
24
8
8
H
31
—■
—
—
—
—
- -

23
11
6
5
5
15
26
9
7
10
18
24
11
2
14
9
9
30
17
20
—
—
—

14
10
7
5
5
lo
24
8
4
9
6
23
12
2
13

16
4
5
3
—16
17
9
3
6
9
11
8
6
5

4
—
3
—
—
5
—
—
—
—
13
—
2

16
8
5
6
—
16
22
9
3
6
9
24
8
6
9

5
—
3
—
—
1
—
3
—
—
—
—
—
—
—

16
—
3
—
—
11
—
1
6
9
—
—
2
7

7
14 —
8
23 14
17
8 6
16 13
2
20
2
— — 12
— 5
7

9
22
14
15
22
12
12

—
—
—
—
—
—
—

—
8
3
5
—
—
—

825 1063 975 716 265 1011 185 87
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Tähän taulukkoon on jokaiselta neljännekseltä otettu
sellaiset jäsenet joilla ei ole 8 viikkoa pidemmältä ajalta
verot maksamatta.
Edellä olemme esittäneet, että liiton todellinen jäsenluku on 750 jäsentä, mutta ylläoleva taulukko osottaa 1,011
jäsentä 4:neltä vuosineljännekseltä. 1912.
Taulukon alla olemme huomauttaneet, että siihen on
otettu sellaiset jäsenet joilla ei ole enempää rästiä kun 8
viikkoa, sekä neljänneksen aikana osastoihin liittyneet. Siis
vuoden viimeisen neljänneksen lopulla oli osastoilta tulleiden
tilityslomakkeiden mukaan liitossa 261 jäsentä, joilla tammi
kuun lopulla kun tilityslomakkeet liitolle saapui, oli enem
män kun 8 viikkoa rästiä ja sentähden liiton todellinen
jäsenluku supistui edellämainittuun määrään.
Vertailun vuoksi mainittakoon, että jäsenluvun vaihtelu
eri neljänneksillä, joka l:llä neljänneksellä lisääntyi 59 jäse
nellä, 2:11a neljänn. 238, mutta laskeentui 3:11a neljänn.
98 jäsenellä ja lisääntyi taas 4:llä neljänn. 186, sekä vuo
den 1912 ajalla 185 jäsenellä.
Näin moninaisen jäsenluvun vaihtelevaisuuden luulisi
velvottavan jäseniä täsmällisempään verojen maksuun, ettei
näin huomattavaa lukua vuoden lopussa tarvisisi jäsenoikeudettomana seuraavalle vuodelle siirtää, tietämättä ovatko
ne seuraavalla vuodella lainkaan mukana.
Vuoden lopulla kuului liittotoimikuntaan, puheenjohta
jana Matti Väisänen, luottamusmiehenä ja sihteerinä Akseli
Edv. Kokkola, v:puheenjohtajana Ida Kantanen, rahaston
hoitajana ja v:sihteerinä S. Svensk, muina jäseninä Akseli
Nurmi, Otto Kanninen, Vilho Soininen, Emil Peltonen ja
H. Saarinen. Liiton taloudenhoitajana on toiminut luotta
musmies ja varajäseninä: J. Karjalainen, S. Ahtola, Maria
Honkijärvi ja Emmi Huttunen.
Liittoäänestyksiä on toiminta-ajalla toimeenpantu kaik
kiaan 2 kertaa. Ensimäisellä liittoäänestyksellä valittiin
edustajat S. Ammattijärjestön IILteen edustajakokoukseen ja
toisella liittoäänestyksellä liiton nykyinen luottamusmies.
S. Ammattijärjestön IILssa edustajakokouksessa edusti
liittoa seuraavat toverit: Huttunen, Emmi Heinonen, H.
Häkkinen, A. Luhtala, Alma Lehtonen, Sulho Peltomäki,
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V. Salpa,j Selma Svensk, S. Väisänen, Matti ja Ida Kanta
nen, liittotoimikunnan edustajana.
•jfc
Tässä lyhyesti mainittuna ne tärkeimmät tapahtumat, jotka
vuoden ja 4 kuukauden aikana on liittomme toimintaa joko
edistänyt tai hidastuttanut. Paljon tälläkään ajalla ei ole saa
vutettu, mutta eteenpäin sitä kaikista vastustuksista huoli
matta on menty. Liiton jäsenluku, joka edustajakokouksen
aikana oli 633, on senjälkeen kohonnut 750. Jokainen
vuosineljännes on ilmeisesti huomattavissa se tosiasia, että
yhä uusia ja uusia jäseniä liittyy liittoomme, toivossa yh
teisvoimin voivansa taloudellisia olojaan parantaa, koska
muuten eivät ole voineet edes entisiä työehtojaankaan suo
jata. Se on taloudellinen puute ja vaistomainen aavistus
yhteenliittymisen valtavasta voimasta, joka työläisiä ammat
timme eri aloilta järjestään ohjaa. Sellaisen ohjauksen vai
kutuksesta on vuoden 1912 aikanakin liittynyt liittoomme
653 jäsentä, mutta siitä huolimatta liittomme todellinen
jäsenluku ei ole juuri lainkaan kohonut, lukuunottamatta muu
tamaa kymmentä jäsentä. Tämä osottaa, että räätälit ja
ompelijattaret eivät vielä ole ammatillisesti järjestyneistä
niitä vakaantuneimpia, jotka tuntisivat pysyväisen ammatil
lisen järjestymisen välttämättömyyden ja siten kootakseen
voimat parempien taloudellisten etujen valloittamiseksi ja
inhimmillisten oikeuksien hankkimiseksi, joita ammattikun
naltamme puuttuu ja joiden puutteiden poistamiseksi edel
lämainitut työläisetkin ovat liittoon yhtyneet, jos kohta kä
sittämättä, ettei hetkellisellä järjestymisellä parannuksia saada.
Me puolestamme uskomme, että kulunut toimintakausi
ja sen lopussa osotettu tilasto liittomme kuluneen toiminta
kauden toiminnasta, antaa yhä varmemman selityksen miten
tärkeätä työläisten on samalla pysyä järjestössä, kun kerran ovat
liittyneet. Toivokaamme, että tuleva toimintamme jättäsi
jälkeensä lohduttavamman ja toivorikkaamman muiston seuraavan toimintakauden lopussa ja siihen me pääsemme
entistä enemmän toteuttamalla käytännössä runoilija likan
lauseita „Ei oikeutta maassa saa ken itse sitt’ ei hanki “.
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Ja siksi taloudelliset edut ja yhteiskunnalliset oikeudet on
jokaisen työläisen järjestymisen kautta yhteisvoimin hankit
tava kun muuten työläiset millään ammatin tai teollisuuden
alalla ei niitä itselleen saa.

Tietoja osastojen toiminnasta v. 1912.
Tietonsa antaneiden osastojen johtokunnat ovat kokoon
tuneet 140 kertaa, joissa pöytäkirjaan on merkitty 529 §:lää.
Samalla ajalla ovat osastot pitäneet 259 kokousta, joissa
pöytäkirjaan on merkitty 606 §:lää, joten liittomme osas
toissa on käsitelty verrattain runsaasti asioita, mikä osottaa
että toiminta on vilkastunut viime vuosiin verraten sangen
vilkkaaksi, vaikka tietonsa on toimittanut ainoastaan 24
osastoa.
Osastojen tuloista, menoista ja omaisuudesta v. 1912
antavat osastot seuraavat tiedot, jotka tässä yhteenlasket
tuna esitetään:
Tuloja Smk. 26,951: 99.

Menoja Smk. 20,533: 50.

Osastojen puhdas omaisuus teki . . . Smk. 25,802: 96
„
apurahastot
„ . . .
„ 3,910: 87
„
omaisuus lisääntyi vuoden ajalla
„ 6,418: 49
Suomen Vaatetustyöntekijäin liittotoimikunta k:tta

Akseli Edv. Kokkola.
Liiton sihteeri.
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Kertomus S. vaatetus t.-t. liiton tileistä v:ta 1911
Elokuun 21 p:tä 31 p:ään Joulukuuta:
Tuloja:

Mk.

Kassasäästö
entiseltä
1228
Räätäl. t.-t. liitolta
574
Samoin Omp liitolta
7991
Pankkitileiltä
Kirjallisuuden tililtä
143
Irtaimiston
15
Vakin. verojen „
2900
1497
Ylim.
746
Ilmoitus maks. „
Kulunki
8
206
Korkojen
,
64
Eri tilien
,
Smk. 15375

p:ä

69
63
42
50
60
09
25

01
25
44

Menoja:
Pankkitilille
Kirjallisuuden tilille
Hajonneitten os. tilille
Irtaimiston
Ammattij. verojen „
,
ylim. „
Kulunki ja edustak. tili
Palkkojen tili
Eri tilien „
Kassasäästö
vuodelle
1912
Smk.

Mk.

p:ä

8400
58
3
268
386
1679
2311
1003
2

27

1261

31

40
75
90
92
64
25

15375 44

Tasaustili 31 p. Joulukuuta 1911.
Debet

Kassasäästö
vuodelle
1912
Pankkitili
Kirjallisuuden tili
Irtaimiston tili
Smk.

Kredit
Mk.

p:ä

1261
7900
263
139
9865

Hajonneitt. osast. tili
31 Työv. sanom. lehd. o.-y.
27
velka
51 Työttöm. matk. ja muut.r.
95 Pääoma tili
Smk.
04

I

Mk.

p:ä

189

03

1401
2029
6245
9865

—
16
85
04
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Vuodelta 1912.

Tuloja
Kassasäästö
Pankki tililtä
Kirjallisuuden tililtä
Kajona, osast. „
Irtaimiston
Vakin. verojen „
Ylim. (Edustajakok. ja
Ammattij.) verojen tililtä
Ilmoitusmaks
Kulunki
Korko
Akitationi avustus
Ammattijärjestöltä
Sovinto, lahjoitus y. m.
tuloja
Vakin. Amm.-järj. vero
jen tili.
Smk.

Mk.

p:ä

Menoja

1261
1300
246
57
li
5657-

31

4377
1691
3
431

05
20
60
41

Pankki tilille
Kirjallisuuden tilille
Irtaimiston
Hajonn. osast. „
Työv. Sanomalehd. o.-y.
tilille
Ylim. Amm.-veroj. tilille
Kulunki ja Edust. k. „
Palkkojen
Akitationi
Avustusten
.
Eri menoja
Vakin. Amm.-järj. vero
jen tili
Kassasäästö ensi vuo
delle

35
75
80
26

250
170

90

917 32
16378 95

Smk.

Mk.

p:ä

1031
30
59
187
1401

41
50
95
08

3083
1537
2174
980
266
235

25
42
60
35
40
92

895

50

1495

57

16378 95

Tasaustili 31 p. Joulukuuta 1912.
Debet

Kredit
Mk.

1495
Kassasäästö tili
1063
Pankki
425
Irtaimist.tili Inventaarion
17
Samoin saatavia
205
Kirjallisuuden tili
Riihimäen ja Hyvinkään
osastolta saatavaa
76
Smk. 12852

p:ä

Mk.

57 Hajonn. osast. tili
46
68 Työttöm. matka ja muut25
to rahasto
2131
60 Pääoma tili
10673
36
82
82

Smk.

..
p:a
75
87
66

12852 28

5. Svensk.
(Rahastonhoitaja).
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Edellä olevat tilit olemme tarkastaneet ja saamme tar
kastuksemme tuloksena esittää, että tulot ja menot ovat
meille esitettyjen todisteiden mukaan oikein kirjoihin mer
kitty ja että kassa jonka laskimme, vastasi kassakirjan tänäpäivänä osoittamaa saldoa. Samoin pankkien vastakirjat
vastasivat asianomaisia tilejään. Edellä esitetyn perusteella
voimme ehdottaa asianomaisille tilivelvollisille tilivapautta
vuodelta 1912.
Helsingissä 20 p:nä helmikuuta 1913.
A. Halme.

K- Heinonen.

K- Lindroos.

