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K
un viimekulunut vuosi oli yhdistyksen 20 toiminta
vuosi, oli aikomus laatia laveampi selonteko toi
minnasta yhdistyksen olemassaoloajalta. joka kui
tenkin jätettiin siksi kun voidaan juhlia 25 vuotis- 

toiminnan muistolle tilavimmissa huoneissa.
Vuoden 1903 kuluessa on yhdistys pitänyt 12 kuu

kausikokousta, 2 ylimääräistä sekä 23 johtokunnan ko
kousta.

Toiminnasta ansaitsevat mainitsemista:

Yhdistyksen osanotto Forssassa viimekesänä elo
kuussa pidettyyn Siteen Työväenpuoluekokoukseen. Ko
kouksessa edustivat yhdistystä rva Eva Järvinen, sekä 
verhoilija V. Löfqvist, maalari F. M. Orrela, kirvesmies 
31. Hälleberg ja nti Sandra Reinholdsson.

Yhdistyksen alkuunpanosta ja vaatimuksesta puuhat
tiin aikaan Raasticvankokousta 25p:nä toukokuuta, jossa 
oli tarkoituksena esittää ääniasteikko alennettavaksi 1 
ääneen valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa. Aije ei 
kuitenkaan mennyt semmoisenaan lävitse.

Äänioikeusasiastit on yhdistys hyväksynyt Puolue- 
hallinnon esityksestä että työväki omistaa aina vähintäin 
viikon vaalien edellä tarmokkaalle agiteeraukselle jolloin vaa
lit kaupungissa tai mailla ovat, ja että kaikki puolueen 
jäsenet luovuttavat yhden päivän palkkansa äänioikeus- 
rahastoon.
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Aämöikeusrakasto" jonka tulisi olla yleinen koko 
maata käsittävä, päätettiin perustaa, johon osastojen jäse
net suorittavat naiset 5 penniä ja miehet 10 penniä kuu
kaudessa.

Työväenopiston perustamisesta Helsinkiin on yhdis
tys antanut puoltavan lausuntonsa erityisillä ehdoilla Työ- 
väenlautakunnalle.

Kunnan työn-välitystoimistoista Suomen kaupun
geissa on annettu myöskin lausunto Työnvälitystoimiston 
hallinnolle.

Puoluehallinnolle on lähetetty esitys, että se tar
monsa takaa koettaisi vaikuttaa puoluehengen vahvista
miseksi että työväenyhdistykset kaikkialla maassamme vaan 
ilmoittaisivat kokouksistaan työväenlehdissä eivätkä liioin 
ostaisi tarpeitaan kaupoista, jotka eivät työväenlehdissä 
ilmoita.

Osuusliike on saanut yhdistyksemme puolelta eri
tyistä huomiota. Mitä perinpohjaisemmin on siitä kes
kusteltu yhdistyksen kokouksissa ja sääntöjä suunniteltu 
osuusliikkeille mahdollisimman kansanvaltaiseen muotoon.

Yleisen mielenosotus-kävelyretken vanhaan tapaansa 
ensimäisenä sunnuntaina kesäkuuta pani yhdistys toimeen. 
Se kohdistui yleisen yhtäläisen ja välittömän äänioikeu
den, 8-tuntisen työpäivän ja yleisen väkijuomain kielto
lain hyväksi. Mielenosoitus osottautui suuremmoisena ja 
juhlallisena antaen valtavan vaikutuksen työväenjoukkojen 
kerrosten voimasta ja harrastuksista kansamme jalompien 
pyrintöjen etu taisteli jana.

Ajanmukaisen, tilavan ja kaikinpuolin tarkoitustaan 
vastaavan oman talon aikaansaanti on aina ollut yhdis
tyksemme yhtenä kiinteimpänä ajatuksen esineenä Aikoja 
sitten on huomattu tilan ahtauden tekevän mitä kipeim-
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mästi haittaa. Nykyisen talon ahtaat pienet huoneet ei
vät ole liioin lähimain tarkoitustaan vastanneet. Vuosien 
kuluessa on toinenkin komitea vaivaantunut keinoja kek- 
siessään miten varoja saataisiin kokoon suuremman ja 
kaikinpuolin mukavamman talon saamiseksi. Varojen saan
nin mahdollisuutta yksinomaan yhdistykselle on vielä 
enempi vaikeuttanut, kun viime vuosina ei ole saatu lu
paa arpajaistenkaan pitoon rakennusrahaston hyväksi. Näin 
ollen syntyi ajatus saada talo osakeyhtiö perustamalla. 
Vuoden 1903 ensimäisessä kuukausikokouksessa tammi
kuun 18 p:nä oli päästy niin pitkälle, että sääntöehdotus 
osakeyhtiölle ensi kerta tarkistettiin. Nimeksi hyväksyt
tiin »Työväentalo osakeyhtiö». Säännöille pyysivät sitten 
virallista vahvistusta kirvesmies Salomon Hellsten ynnä 
moniaat muut henkilöt. Asianomainen virallinen vahvis
tus saatiinkin säännöille 4 p:nä kesäkuuta 1903. Osake
yhtiön tarkoitus määritellään sääntöjen 1 §:ssä: »On tar
koituksena Helsingin kaupungin alueella rakentaa talo, 
sisältävä Työväenyhdistyksille sopivia ja ajanmukaisia huo- 
neuksia, vuokrattaviksi noille yhdistyksille mahdollisimman 
alhaisesta vuokrasta, ynnä sen ohessa asuin ja puotihuo- 
neuksia. Osakepääoma on 150,000 mk jokainen on 100 
markan suuruinen. Osakepääoma voidaan korottaa 200,000 
markkaan». Alussa oli aikomus ryhtyä rakentamaan ny
kyiselle talontontille, johon rakennusmestari Heikki Kaar
tinen laati jo piirustussuunnitelmankin. Mutta sitten eten
kin kun tontti on kovin pieni ja epämukava syntyi ajatus 
koettaa saada tonttia muualta. Kun tämmöisen hankki
minen ostolla vaatisi suuria pääomia, käännyttiin viime 
kevännä kaupungin Valtuuston puoleen pyynnöllä että se 
antaisi ilmaisen tonttipaikan talon rakennuttamiseksi. Ano
muksen allekirjoittivat yhdistykseen kuuluvat osastot ja 
yhdistykset, Ulkotyöväenyhdistys, Kirjaltajainyhdistys sekä 
Ruotsalainen työväenyhdistys pyytäen Työväeyhdistykselle 
maksutonta tonttia mikäli mahdollista. Jos ei olisi sopi
vaa tonttia, toivottiin Valtuustoa avustamaan vastaavalla 
rahasummalla 100,000 markalla. Samassa anomuksessa
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tehtiin selvää yhdistyksen taloudellisesta asemasta, ja mi
ten talon rakennuttaminen tulisi vaatimaan työmiehiltä 
suuria uhrauksia. Kaupungin oman edunkin kannalta 
katsoen saattaisi kuntaa pitää velvollisena tällaiseen avus
tukseen. Sillä joka vähänkin on pitänyt silmällä työväen- 
kehitystä kaupungissamme on ilmeisesti selvää, miten 
suuri kasvattava vaikutus yhdistyselämällä työväkeen on. 
Yhdistykset kun harjoittavat jotenkin laajaa sivistystyötä, 
järjestämällä työväelle luento- ja opetuskursseja, ja jo pari 
vuotta on hl :gin Työv. yhdistys ylläpitänyt työväenteatteria. 
Samalla tehtiin selvää osastojen työväkeen kasvattavasta 
vaikutuksesta y. m!'ja miten juuri järjestynyt työväestö 
on osottaunut paremmin huolehtivaksi henkisestä ja ai
neellisista asemastaan. Esitys loikoi kuukausia myöhäi
seen syksyyn valtuustossa. Valtuusto suurella äänten 
enemmistöllä kokouksessaan päätti luovuttaa ilmaisen ton
tin, jättäen paikan mikäli mahdollista, riippuvaksi yhdis
tyksen esityksestä. Lähemmässä tulevaisuudessa on meillä 
siis talon saanti tiedossamme, varmemmin kuin koskaan.

Lukuisissa johtokunnan kokouksissa on keskusteltu 
yhdistyksen taloudellisista asioista sekä mahdollisuuden 
mukaan koetettu ylläpitää ja järjestää osastojen ja yhdis
tyksen välisiä suhteita toisiinsa. Samoin on kuukausi- 
kokouksille aijotut ja lähetetyt kysymykset ensiksi johto
kunnassa mahdollisuuden mukaan järjestetty ja lausun
noilla varustettu.

'-..Uusia osastoja on yhdistykseen vuoden kuluessa 
lisääntynyt Tilkitsijäin, Silittäjäin, Lautatarha työväen, 
Satamatyömiesten, Koneenkäyttäjäin, Ulkotyöläisnais- ja 
Pesijätärammattiosastot, joten osastoja on yhteensä 32. 
Näiden lisäksi kuuluu yhdistykseen vuokralaisina omilla 
säännöillään toimivia yhdistyksiä kuusi. Vuoden kuluessa 
on uudelleen elpynyt toimintaansa Nuohoojain a. osasto 
ja lakanneeksi ilmoitettu Kaakeli- ja fajanssityöntekijäin 
a. osasto.



yhdistyksen jäsenluku v:den 1903 lopussa on 389 
nais- ja 1,391 miesjäsentä, yhteensä 1,780.

Sunonialehtiu on yhdistyksen lukusaliin tilattu suo
menkielisiä 17, joista tavallisia sanomalehtiä 8, kuvalehtiä 2, 
aikakauskirjan tapasia 6 ja 1 pilalehti. Työväenlehtiä on 
kutakin tilattu kaksi kappaletta. Yksityiset ovat lahjana 
tilanneet 7 eri aikakauskirjaa, kuva- ja sanomalehteä. 
Ruotsinkielisiä on tilattu yksi ja pilalehti Fyren. Ruot
sista on tilattu työväenlehti ja Amerikasta kaksi.

Kirjastossa on nykyään suomenkielisten nidosten 
luku 975 ja ruotsinkielisten 1,223, yhteensä siis 2,198 
nidosta.

Kirjaston ja lukusalin hyväksi on yhdistys saanut 
kaupungin Valtuustolta 1,000 markan apurahan. Suoma
laisia kirjoja on vuoden kuluessa lainattu 4,338 ja ruot
salaisia 354 nidosta.

Johtokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana J. E. 
Perttilä, varapuheenjohtajana K. A. Pastell, rahastonhoi
tajana F. M. Orrela ja pöytäkirjurina Otto Tiuppa. Muina 
johtokunnan jäseninä rva Eva Järvinen, viivottaja A. Jär
venpää, toimittaja Edvard Valpas, verhoilija V. Löfqvist, 
J. E. Kumenius ja kirvesmies M. Hälleberg. Näistä on 
eronnut vuoden kuluessa V. Löfqvist ja tilalle tullut kir
vesmies S. Hellsten.

Eroamisvuorossa ovat nyt johtokunnasta J. E. Pert
tilä, Edv. Valpas, F. M. Orrela, S. Hellsten ja Otto Tiuppa.

Kirjastonhoitajina ovat olleet suomalaisen osaston 
yhtämittaa viivottaja A. Järvenpää ja ruotsalaisen osaston 
toimittaja Eedv. Valpas-Hänninen. Kirjastosta vakituisesti 
jo vuosikausia lainausta hoitamassa nti Olga Mickelsson.

Ravintoloitsijana oli vuoden alkukuukausina nti 
Anni Pöysä ja sen jälkeen nti Hilda Virta.
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Ravintolakomiteaan ovat kuuluneet rva Eva Järvi
nen ja Hj. Korander joka on hoitanut kirjanpitäjän tointa.

Taloudenhoitajina ovat olleet rva Eva Järvinen ja 
Kaarlo Korander.

Laulukunnan johtajana ovat olleet vuoden alkupuo
lella kapellimestari Juho Leino sekä sen jälkeen maisteri 
E. Katila.

Työväenteatterin johtajana, on ollut alkuvuodesta 
kevät näytäntökautena näyttelijä rva Hilma Rantanen ja 
loppupuolella näyttelijä Kaarlo Vuori.

Yhdistyksen rahavarat. Saldo vuodelta 1902 3,749 
mk. 24 p. Tuloja vuoden 1903 kuluessa 23,085 mk. 71 p. 
yhteensä 26,834 mk. 95 p. Menoja 19,974 mk. 7 p., 
Saldo vuodelle 1904 6,860 mk. 88 p„ yhteensä 26,834 mk 
95 p.

Helsingin Työväenyhdistyksen Johtokunnan puolesta:

Otto Tiuppa.

Vuosikertomus
Helsingin Työväenyhdistyksen Järjestysvaliokunnan 

toiminnasta.

Vuoden alussa valittiin järjestysvaliokuntaan 6 jä
sentä mutta kun tämä katsottiin liian pieneksi pitämään 
järjestystä yhdistyksessä lisättiin lukua puolella, joten va
liokunta nyt on 12 henkinen.

Vuoden alussa kuului siihen seuraavat jäsenet: K. 
Solander, puhenjoht. ja rahastonh., Kaski, varapuheenj., 
T. Uski, pöytäkirj urina ja Pomell, v.pöytäkirj., muina jä
seninä Virtanen, Heinonen, Berglund, Seppälä, Stenman,



9

Kuusinen, Anna Palo ja Sandra Reinholdsson. Vuoden 
kuluessa ovat eronneet seuraavat: Uski, Seppälä, Stenman, 
Kuusinen, Anna Palo ja Sandra Keinholdsson. Heidän 
tilalle on valittu uusia joten vuoden lopussa oli seuraavat 
jäsenet: Solander, Koski, Virtanen, Berglund, Heinonen, 
Ek, Herranen, Hintsanen, Jakobson, Pekonen, Mäkinen ja 
allekirjoittanut. H. T.-yhd. järjestysvaliokunta on ylläpitä
nyt järjestystä kaikissa yhd. talolla pidetyissä huveissa ja 
osaksi kokouksissa, kuin myös T.-yhd. konserteissa ja kan
sanhuveissa.

H. T.-yhd. Järjestysvaliokunnan puolesta:
Emil Pomell.

Vuosikertomus
H. T. Y. Juhlatoimikunnan toiminnasta.

Edelliseltä vuodelta jäivät juhtatoimikuntaan seuraa
vat henkilöt: ndit Olga Leino ja Aino Korander sekä hrat 
Taavi Kankkunen ja Valter Leino. Useampia jäseniä ei 
ollutkaan kevät huvikaudella. Näistä erkani sitten ke
väällä paikkakunnalta poismuuton takia Taavi Kankkunen 
ja Valter Leino.

Huvikauden alettua syksyllä valittiin lisäjäseniksi 
juhlatoimikuntaan seuraavat henkilöt: Fanny Backa, Kaarlo 
Korander, V. Vainio, J. Putkonen ja V. Hurme.

Perustavassa kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi 
Kaarlo Korander, kirjuriksi Aino Korander, rahastonhoi
tajaksi V. Vainio ja taloudenhoitajiksi Olga Leino ja V. 
Hurme, joka viimeksimainittu erkani juhlatoimikunnasta 
kokonaan.

Juhlatoimikunta on kuluneena vuonna toiminut: 1 
lastenjuhlan ja aikuisten iltaman, 1 vuosijuhlan, 4 kon
serttia, 1 kansanjuhlan ja 33 näytöstä Työväen Teatterin 
esittäminä, sekä järjestänyt ravintolan keväällä työväen 
yleisellä mielenosoitus-kävelyretkellä,
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Työväen Teatterin johtajina ovat olleet rva Hilma 
Kantanen kevät-, ja herra Kaarlo Vuori syksynäytäntö- 
kantena.

Laulukunnan johtajina ovat olleet hrat kapellimes
tari Juho Leino ja maisteri E. Katila loppuvuoden.

Juhlatoimikunta lausuu täten vilpittömän kiitoksensa 
erittäinkin Työväen teatterin henkilökunnalle, joka on uh
rannut kaikki vapaahetkensä Työväen Teatterin palveluk
seen, kohottaen siten yhdistyksen mainetta näytelmätai- 
teen harrastuksiin nähden. Vielä lausuu Juhlatoimikunta 
kiitoksensa Laulukunnalle, ja myöskin Järjestysvaliokun- 
nalle joka aina on ollut järjestystä pitämässä kaikissa 
Juhlatoimikunnan toimeenpanemissa huvitilaisuuksissa.

Kaarlo Koraiider. Aino Koraiider.
Puheenjohtaja. Kirjuri.

Vuosikertomus
H. T. Y. Laulukunnan toiminnasta v:lta 1903.

Vuoden alussa oli johtajana kapellimestari hra J. 
Leino. Hänen paikkakunnalta pois joutumisen tähden 
menetti laulukunta monivuotisen etevän johtajansa.

Hänen jälkeensä johti maisteri Katila ja hänenkin 
erottuaan hra Ikonen.

Laulukunta on antanut 2 konserttia ja avustanut ker
ran muurarien konsertissa, joista yksi hra Katilan joh
dolla ja muut hra J. Leinon.

Laulukunta on ollut 2:ssa ammattikuntien kansan
juhlissa laulamassa ja myös yhdistyksen juhlatilaisuuksissa.

Sitäpaitsi on tarpeellisia kokouksia ollut 4, kävely
retkiä 1, perheiltama ja vuosijuhla.

Johtokunta on aina toiminut vaikka se ei ole pääs
syt toivottuihin tuloksiin, johon monet johtajain muutokset 
ovat olleet syynä.

Jäseniä on ollut 50 paikoilla.



Vuosikertomus
H. T. Y:n Seppien ammattiosaston seitsemänneltä 

toimintavuodelta v. 1903.

Kalenterivuoden alussa kuuluivat toimikuntaan J. 
Laitinen, K. Heinonen,SJ. E. Laukka, M. Uski, J. E. 
Rantanen ja E. Lahtinen; varajäsenenä J. Hyyppä ja P. 
Komulainen. Vuoden kuluessa eronneet (paikkakunnalta 
poismuuton tähden) M. Uski ja J. E. Laukka. Tilalle va
littiin P. Komulainen ja A. E. Eorss. Sääntöjen mukai
sesti on H. T. Y:tä toimikunnassa edustanut uunintekijä 
Sohiman.

Puheenjohtajana on toiminut J. Laitinen, kirjurina 
A. E. Eorss, rahastonhoitajana J. E. Rantanen, vara
puheenjohtajana K. Heinonen ja varakirjurina K. O. 
Lindgren.

Tilientarkastajina A. A. Berglund ja H. Laurell, 
varalta Helenius ja Kuusinen.

Järjestysmiehinä toiminut A. Helenius, Ikonen ja
Siren.

Huvitoimikunnan ovat muodostaneet seuraavat hen
kilöt: K. Heinonen, J. E. Laukka, J. Hyyppä, V. Pantzar, 
H. Kansanen, P. Komulainen, A. Berglund, Nygrén, He
lenius ja Kuusinen. Vuoden kuluessa on näistä eronnut 
kolme ja tilalle on valittu A. Vilkman, K. O. Lindgren ja 
Holsti.

Edustajana rauta- ja metallityöntek. liittohallinnossa 
vuoden alussa olivat J. E. Laukka ja J. Hiltunen, vuoden 
kuluessa ovat he poistuneet ja tilalle on valittu J. Laiti
nen ja K. O. Lindgren.
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Kolmannessa Suomen rauta- ja metalli työntekijäin 
yleisessä kokouksessa oli edustajana J. Laitinen.

Osaston jäsenluku vuoden alussa oli 45. Vuoden 
kuluessa lisääntynyt 9, vähentynyt 17. Jäsenluku vuoden 
lopulla 37, joista koko vuoden maksaneita 29, osittain 
maksaneita 8, yhteensä 37.

Tilikirjat osoittavat tuloja Smk 367:25, menoja Smk 
379: 65, säästöä vuodelta 1902 Smk 267:44, säästöä vuo
delle 1904 Smk 255: 04; tappiota Smk 12: 40.

Kokouksia on ollut yhteensä 34, joista varsinaisia 
kuukausikokouksia 12, ylimääräisiä 2, toimikunnan ko
kouksia 5, huvitoimikunnalla 15, joissa on keskusteltu 
osaston toimintaan kuuluvia asioita. Kuukausikokouksissa 
on osanottajia ollut keskimäärin 20—22 jäsentä.

Huvia ja iltamia on osaston toimesta pidetty yh
teensä 5, joista 3 yleistä iltamaa, 1 perhe-iltama, 1 kävely
retki tehty Seurasaarelle ja muiden muassa oltu yhtei
sellä työväen kävelyretkellä.

Erityisempinä tuloksina y. m. osaston toiminnasta, 
mainittakoon tässä muutamia:

Äänioikeuskomitean rahastoon osaston jäseniä veroi- 
tettu lOmellä pennillä henkilöä kohti.

Kerätty tilastollisia tietoja omien ammattilaisten 
keskuudesta.

Laadittu julkinen vastalause tunnettujen Karkkilan 
tehtaan rettelöiden vastapainoksi.

Osaston keskuuteen on myös perustettu hautausapu- 
rengas, joka toimii osaston hyväksymillä säännöillä.

Osaston puolesta:

A. F. Forss. 
osaston kirjuri.
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Helsingin Työväenyhdistyksen Tilkitsijäin ammattiosaston 
ensimäiseltä toimintakaudelta vuonna 1903.

Tilkitsijäin ensimäinen kokous pidettiin 19 päivänä 
maaliskuuta vuonna 1903. Kokouksen avasi kirvesmies 
H. Lähde, joka myöskin valittiin puheenjohtajaksi. Kes
kusteltiin ammattiosaston perustamisesta, jota kaikki ko
kouksen osanottajat kannattivat. Valittiin 3-miehinen ko
mitea sääntöjä laatimaan. Seuraavassa kokouksessa luet
tiin sääntöehdotus, ja hyväksyttiin pienemmillä muu
toksilla.

Osaston virallinen toiminta alkoi 10 päivänä touko
kuuta, jolloin oli perustava kokous, jossa valittiin virkai
lijat osastolle, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, toimi
kuntaan vakinaisia jäseniä 6 ja varajäseniä 3, tilintarkas
tajia 2 ja varalta 2.

Toimikunta on kokoontunut 8 kertaa, josta on pöytä
kirjaan merkitty 31 pykälää. Kuukausikokouksia on ollut 
8,joista pöytäkirjaan om merkitty 54 pykälää. Väliai
kaisia kokouksia on ollut 2 osakeyhtiö Ahon työpaikalla 
tapahtuneiden selkkausten johdosta.

Osasto on päättänyt perustaa kipu- ja hautausapu- 
renkaan. Paikallis ammattijärjestöön on osasto päättänyt 
liittyä. Jäseniä on päätetty verottaa 10 pennillä kuukau- 
kaudessa yleisen äänioikeusrahaston hyväksi.

Jäsenien lukumäärä on ollut 34, vuoden lopussa ai
noastaan 12.

Osastolla on ollut myöskin huvitoimikunta, johon 
on kuulunut 8 jäsentä, ja on se pitänyt yleisiä iltamia 3.

Vuosikertomus

A. Lindroos, 
pöytä kirjuri.
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Helsingin Puuseppäin Ammattiyhdistyksen 15:ta 
olemassaolovuodeltaan 1903.

Viime kuluneena vuotena on pidetty 16 kuukausi
na 12 johtokunnan kokousta sekä kolme yhteistä kokousta 
puunjalostuskonetyöntekijäin kanssa, näiden eri ammattien 
välisistä suhteista. Varkauden tehtaan isännistölle on lau
suttu jyrkkä paheksuminen työnsulun aikaan panemisesta, 
syystä kun työläiset uskalsivat asettua laillista yhdistymis- 
ja kokoontumisoikeuttaan puolustamaan. Työväen puolue
kokouksessa viime elokuussa on yhdistystä edustanut J. 
E. Perttilä. Yhdessä puunjalostuskonetyömiesten osaston 
kanssa on ryhdytty puuhaamaan 9-tuntista työpäivää, jo
hon esitykseen isännistön vastaus oli kieltävä. Työttö- 
myysrahasto on perustettu. Äänioikeusraliastoon on yh
dytty. Työväenyhdistyksen toimeenpanemaan luentokurs
siin on avustettu kaksi jäsentä 40 markalla kutakin.

Yhdistyksen jäsenluku on alentunut viime vuotena 
13 jäsenellä, edelliseen vuoteen verraten. Liittynyt on 
vuoden kuluessa 39 uutta jäsentä, joten jäsenluku on nyt 
137 jäsentä.

Puheenjohtajana on ollut J. E. Perttilä, varalta Edv. 
B. Borg, kirjurina A. Väisänen rahastonhoitajana Mikkola 
ja jäsenkirjurina Nieminen. Taloudenhoitajana Kairenius. 
Muina johtokunnan jäseninä T. Mynttinen, G. Vuorinen 
ja Vainio.

Huvitoimikunta on pannut toimeen useampia iltamia.

Vuosikertomus

Ammattikunnan puolesta:

A. Väisänen';'..
H. P. a.-y:n kirjuri.
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Helsingin Työväenyhdistyksen Kirjansitojain ammatti
osaston toiminnasta v. 1903.

Kun nyt, osastomme taas päätettyä yhden olemassa
olonsa vuoden, otamme silmätäksemme mainitun ajan toi
mintaa, on heti huomattavissa, että sama raukeus, mikä 
jo pitemmän aikaa on vaivannut osastoamme, niin sisälli- 
seen kuin ulkonaiseenkin toimintaan nähden, ei ole siitä 
juuri entisestään tämänkään vuoden ajalla sanottavasti 
korjautunut. Tähän on epäilemättä yhtenä ja suurimpana 
syynä se jo ennenkin esiintuotu epäkohta, että ammatti
kuntamme lukuisa enemmistö — joka valitettavasti ei 
vieläkään ole herännyt itsetietoisuuden tajuntaan — ole 
osastomme pyrinnöltä kannattanut lukuisammin jäseniksi 
liittymällä elikä muutoin sen puuhia edistämällä.

Kokouksissa, joita vuoden ajalla on pidetty 10, on 
ollut käsiteltävä niin paikallisia että yleisiä kuin myöskin 
omaa ammattikuntaamme sekä osastomme sisällistä toi
mintaa koskevia kysymyksiä. Kokouksissa, joissa alku
puolella vuotta oli ainoastaan keskimäärin 6 — 9 henkilöä, 
luku viimeisissä kokouksissa on noussut 22 — 35.

Osaston huvipuolesta ei ole muuta mainittavaa kuin 
että se on ollut kerrassaan heikko (on pidetty ainoastaan 
vuosijuhla sekä yksi perhe-iltama).

Jäsenluku joka vuoden alussa oli 30, on vuoden 
kuluessa vaihdellut siten, että se on lisääntynyt 15:ta. 
Sittemmin on kumminkin entisistä 3 muuttanut pois 
paikkakunnalta ja 2 muutoin luopunut, joten koko luku 
vuoden lopulla nousee 40 jäseneen.

Osaston yleistä toimintaa koskevista puuhista voi
daan mainita jo viime vuodella alkuun pantu Göteborgin 
kirjansitojain lakon siveellinen ja aineellinen kannatus. 
Kirjaltajain yhdistyksen kanssa osanotto työpäivän 9 l/2- 
tuntiseksi lyhennys yritykseen, josta ei kumminkaan ollut 
mitään tulosta. Työväen mielenosotusretkeen osanotto.

Vuosikertomus
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kuin myöskin äänioikeusasian hyväksi jäsenten veroitta- 
minen y. m. henkistä ja aineellista alaa koskevia puuhia.

Urheiluseura on myöskin ollut olemassa.
Toimikuntaan ovat kuuluneet K. Savolainen, pu

heenjohtajana, M. Johansson, varapuheenjohtajana, V. Kil
peläinen, rahastonhoitajana, ja allekirjoittanut kirjurina. 
Näistä ulkomaalle matkustaneen Savolaisen tilalle valittiin 
lokakuussa puheenjohtajaksi J. Kinnunen, joka on ollut 
siinä toimessa tähän asti.

Lopuksi on mainittava vielä, että puuhaamastamme 
Kirjansitojain Liiton perustamishom masta ei ole tullut sen 
valmiimpaa, kun vuoden kuluessa saatiin se ikävä tieto, 
että tuon liiton säännöt, jotka Keis. Senaatti aikaisemmin 
oli hyväksynyt, eivät saaneetkaan lopullista vahvistusta.

Aug. Jääskeläinen, 
osaston kirjuri.

Vuosikertomus
Pannu- ja Levyseppäin ammattiosaston toiminnasta 

v. 1903.

Ammattiosastolla on ollut vuoden kuluessa kokouk
sia 11, joista 10 kuukausi- ja 1 ylimääräinen kokous, 
joissa on pääasiassa keskusteltu ja suunniteltu työväen 
aseman parantamista. Tämän toimintakautemme alussa 
oli ensimäinen lähempänä meitä kuuluisat Högforsin ret
telöt, joissa oli kovat koetukset yhdistymisvapauden puo
lesta. Sitte seurasi täkäläisen laivatokan ja nyt vuoden 
vaihteessa Varkauden rettelöt. Nämä ovat jännittävimpiä 
tällä alalla. Näihin on käytetty osaston varoja Varkauden 
työläisille 50 mk, Mathildedalin tehtaalaisten hyväksi 10 
mk. Äänioikeusrahastoon verotettu jäseniä 10 p. kuu
kaudessa. Verotus alkoi 1 p. tammik, 1904. Rauta- ja 
metallityöntekijäin väliaikaista liittohallintoa on osasto 
myöskin kokenut turvata entistä enemmän.
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Turan työläisten kirjapainoa avustettiin osaston toi
mesta 53 markalla 13 pennillä.

Naisosaston toimeenpanemien lasten kurssien avus
tukseksi myönnettiin osaston varoista 10 mk, joiden kurs
sien tarkotus on kasvattaa nouseva polvi työväenliikkeen 
tuntemiseen. Vapun viettoon nähden päätettiin kuten 
ennenkin pitää Vappu vapaapäivänä. Työväen yleiseen 
mielenosotusretkeen on otettu osaa. Työväenyhdistyksen 
uuden talon rakennukseen nähden on osasto myöskin 
ollut valveilla, johon on päätetty ostaa 2 osaketta.

Osaston virkailijoista mainittakoon seuraavat: toimi
kunnassa olivat vuoden alusta jäsenet Miettinen, Raunio, 
Perikangas, Paananen, Lohinen, Hirvonen, Sund, Kajan
der ja Laine, joista jäsen Paananen on eronnut paikka
kunnalta poistuen.

Tilintarkastajiksi valittiin Kivinen ja Hyvönen, va
ralta Rask ja Heinonen.

Muiksi virkailijoiksi valitsi toimikunta puheenjohta
jaksi Miettisen, varapuheenjohtajaksi Penkankaan, rahas
tonhoitajaksi Raunion ja kirjuriksi Laineen.

Liittohallinnossa edusti osastoa jäsenet Hirvonen ja 
Silander, joista jälkimäisen tilalle valittiin jäsen Kinnunen. 
Yhteisessä metallityöntek. huvitoimikunnassa on osastoa 
edustanut jäsen Lindgren, Lind ja Nederström. Musiikki- 
komiteassa Laine. Äänioikeuskomiteassa on osastoa edus
tanut jäsen Ristell.

Paheksuttavaa on muuten ammattikunnassamme 
työskenteleväin työmiesten huolimattomuus osastoon näh
den, ettei paremmin liitytä jäseniksi. Tiedetäänhän Hel
singissä nykyäänkin työskentelevän ammattilaisiamme yli 
puoli tuhatta miestä ja osastoa edustaa muutama kymmen. 
Arvata sopii silloin mitkä ovat seuraukset osaston toi
minnasta.

Pannu- ja Levyseppäin a. o. toimikunnan puolesta:

A. Laint,.
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Vuosikertomus
Helsingin Työväenyhdistyksen Muurariammattiosaston 

kolmanneltatoista toimintavuodelta 1903.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet: K. Saxberg, 
puheenjohtajana, A. Boman, varapuheenjohtana, J. Taimi- 
nen, rahastonhoitajana ja pöytäkirjurina K. Eesti. Vaki
tuisen pöytäkirjurin poisollessa paikkakunnalta on toimi
kunnan kokouksissa laatinut pöytäkirjat toimikunnan jä
sen A. Vuorinen ja osaston kokouksissa M. Tuomola. 
Paitsi edellä mainittuja on toimikuntaan kuuluneet J. 
Koskinen ja Aug. Jäntti. Varajäseninä T. Uski, S. Kiia- 
lainen, S. Nieminen, E. A. Pastell ja V. Virtanen.

Tilintarkastajina ovat olleet M. Tuomala ja N. Hele
nius, varalta T. Helenius ja J. Aalto.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet J. Puis, K. Ko- 
rander, J. Kaipainen, J. F. Laine, E. Virmalainen, A. 
Vuorinen, Abel Jäntti, T. Uski ja V. Koskinen.

Huvitoimikunta on toimeenpannut 4 yleistä ja 1 
perheiltaman sekä yhden huvimatkan Legeröhön. Niistä 
on ollut taaskin sievoinen lisätulo ammattiosastolle. Se 
ahkeruus, jota huvitoimikunta on toimissaan osoittanut, 
ansaitsee vilpitöntä kiitosta.

Paikallisjärjestössä ovat osastoa edustaneet S. Niemi
nen, E. Virmalainen ja T. Uski, ja lopulla vuotta M. 
Tuomala ja V. Pajunen, varalta A. Karjalainen ja F. 
Laine. Työväen sanomalehtiosakeyhtiössä on osastoa edus
tanut K. Saxberg ja Työväen Talo-osakeyhtiössä S. Nie
minen ja K. Saxberg. Hautausapurenkaita on osastossa 
edelleen toiminut 2. Luottamusmieslaitos on viimekulu- 
neellakin vuodella ollut toimessa, etenkin kesän aikana, 
toimittaen jäseniä ammattiosastoon y. m. osaston sille 
määräämiä tehtäviä. Muurarien liittoon on osasto edelleen 
kuulunut, vaikka sen toiminnasta ei ole mitään erinomai- 
sempaa kuulunut. Jäseniä on osastossa ollut korkein 
määrä 268, koko vuotisia 113, vuoden loppuun 189.
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Kun vertaa noita numeroita edellisen vuoden jäsen
lukuun, niin kuomaa, että muurareissa vähitellen pääsee 
vakiintumaan se mielipide, että on kuuluttava ammatti
osastoon vuoden alusta loppuun, sillä kokovuotisia jäseniä 
on viimeksi kuluneella vuodella ollut 34 enämpi kuin 
edellisenä vuotena. Samoin vuoden loppuun maksaneita 
62 jäsentä nyt enämpi kuin edellisenä vuotena. Sitä vas
toin on korkein jäsenmäärä ollut 50 jäsentä vähempi kuin 
edellisenä vuotena, joka merkitys jäsenten pysyväisyyteen 
ei ole niin suureksi luettava.

Kokouksia on osastolla ollut 11 varsinaista kuu
kausikokousta, vastaanottokokouksia 2, joista toinen elo
kuussa pidetty kuukausikokouksen yhteydessä.

Toimikunnalla on ollut 20 kokousta.
Työväen yleisellä kävelyretkellä ensi sunnuntaina 

kesäkuussa oli osasto lippuineen ja torvisoittokuntineen 
mukana. Samoin Vapunpäivänä Työväenyhdistyksen toi
meenpanemassa juhlassa.

Osaston kokouksissa on käsitelty m. m. seuraavia 
asioita:

Urakkatyöasia on ollut viimekuluneellakin vuodella 
erittäin vilkkaan huomion esineenä. Sen johdosta oli 
myöskin vastaanottokokous, että kaikki saisivat lausua 
mielipiteensä siitä. Vihdoin maaliskuun alkupuolella päätti 
osasto antaa itsekullekin vapauden tehdä urakkatöitäkin, 
jos ketä haluttaa. Ja myöntää täytyy, että sitä vapautta 
onkin käyttänyt suuri enemmistö sekä osaston jäseniä että 
sen ulkopuolellakin olevia ammattilaisia, jopa siihen mää
rään, että Helsingin rakennusmestariklubi näki hyväksi 
jakaa rahapalkkioita niille, jotka parhaiten olivat jaksaneet 
hosua, sillä välin kun toiset kävelivät pitkin katuja tyh
jäntoimittajina työnpuutteen tähden. Alin tuntipalkkaky- 
symys on näin ollen kadottanut merkityksensä.

Vuoden 1904 alusta on päätetty ruveta verotta
maan jäseniä 10 pennillä kuukaudessa äänioikeusrahaston 
hyväksi.
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Päivänlyhennyskysymyskin on ollut hiukan vireillä, 
ja on siitä ollut se tulos, että ainakin useissa työpai
koissa on lauantaipäivä ollut kesälläkin 9-tuntinen, joka 
osoittaa, että mahdollisuutta edistymiseen kyllä on, jos 
vaan siihen ponnistellaan.

Toimikunnan puolesta:
K. Kesti, 

kirjuri.

Vuosikertomus
Helsingin Työväenyhdistyksen Verhoilija ammattiosaston 

toiminnasta v. 1903.

Osastoon on vuoden ajalla liittynyt 15 uutta jä
sentä. Kaikkiaan on jäsenluku noussut 37, niistä oppilaita 
G, eronnut on kaikkiaan 5. Tällä kertaa vuoden lopussa 
on osaston jäsenluku ainoastaan 32. Syynä eroamiseen 
on ollut paikkakunnalta poismuutto. Jäsen-, ilmoitus- ja 
sisäänkirjoitusmaksuja on kaikkiaan tullut 124 mk 45 p.

Huvitoimikunta on toiminut kolme yleistä iltamaa, 
joista on vaan tullut tappiota.

Maksuja osastolle on jäseniltä päätetty korottaa 15 
pennillä kuukausittain kultakin. Äänioikeusrahastoon ve
rotetaan 10 pennillä jäseneltä kuukaudessa. Työttömyys- 
rahasto on perustettu, joka alkaa toimintansa v. 1904. 
Puhuja- ja keskusteluseura on perustettu vuoden aikana, 
vaan on sen täytynyt lakata toiminnasta osanoton Jai- 
meudesta.

Kokouksia on osastolla ollut 12 kuukausikokousta 
ja 1 ylimääräinen. Toimikunta on kokoontunut 4 kertaa. 
Toimikuntaan ovat kuuluneet Pomell, puheenjohtajana, 
Vilho Löfqvist, varapuheenjohtajana, G. A. Henriksson, 
rahastonhoitajana ja pöytäkirj urina Jal. Herranen sekä 
varalta A. Perden. Varajäseninä J. A. Stenman ja Hj.
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Halme. Kantomiehinä on toiminut Hj. Kaukos, varalta 
J. Forsman.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet A. Kaukos, Björk
lund, Mikkonen, Halme, Perden ja Job. Herranen.

Siinä osaston toiminta pääpiirteissään viime vuonna. 
Se ei ole ollut mitään suurta, mutta parhaamme mukaan 
on sittenkin koetettu toimia. Osasto on vasta ollut toi
minnassaan 4 vuotta.

Osaston puolesta:
Joh. Herranen.

Vuosikertomus
H. T. Y. Palvelijatarosaston toiminnasta sen viidenneltä 

toimintavuodelta 1903.

Menneisyyteen jäänyt vuosi on meillä vaan muis
tona siitä ajasta jona olemme koettaneet toimia Palvelijat- 
tarien aseman kohottamiseksi. Kuinka paljon tässä työssä 
on onnistuttu, sen jo lähin tulevaisuus näyttänee. Ah
taista oloista huolimatta on Palvelijatarosasto koettanut 
vähiä voimiansa käyttää niin paljon kun se on voinut, 
levittääksensä tietoa niistä keinoista, jolla köyhälistö ja 
etupäässä palvelijataret olisi kohotettavissa. Tätä varten 
on myöskin osaston toimesta ollut viime marraskuulla 
palvelijain vapaaviikkojen aikana kolme naispuhujaa maa
seuduilla, jotka ovat siellä selittäneet työväenliikkeen tar
koitusta puheissa ja esitelmissä, sekä levittäneet työväen 
kirjallisuutta. Kaupungissa oleville palvelijatarille on 
koetettu levittää heille sopivaa kirjallisuutta.

Osaston toimesta on ruvettu vaatimaan Helsingin 
emänniltä heidän eri yhdistyksiensä kautta; että palveli
jatarien työpäivä lyhennettäisiin kymmenen tuntiseksi ja 
määrättäisiin alin kuukausipalkka kahdeksitoista markaksi. 
Tähän vaatimukseen on pyydetty myöskin Helsingin Pal-
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velijatarylidistystä yhtymään, joka on siihen yhtynytkin. 
Vaatimuksien tulos säätänee tietää jo seuraavan vuoden 
alussa.

Pysyäksensä paremmin yhteistoiminnassa toisten sa
manlaisten yhdistyksien kanssa, on osasto kuulunut Suo
men Työläisnaisten liittoon ja Helsingin paikallisjär
jestöön.

Huvipuolesta on pitänyt huolta osaston huvitoimi
kunta.

Toimikunta: Osaston puheenjohtajana on toiminut 
neiti Sandra Reinholdsson, varapuheenjohtajana Hilda 
Virta, sihteerinä alussa vuotta Maria Laakso, sittemmin 
Edla Thomasson, jäsenkirjurina rouva Hilda Parkkinen 
ja rahastonhoitajana kirvesmies A. Halme. Muina jäse
ninä Maiju Tolvanen, Liisi Nokelainen ja Eriika Viita
nen sekä Työväenyhdistyksen puolesta maalari Aarnio. 
Näistä on nyt eroamisvuorossa paitsi puheenjohtajaa ja 
varapuheenjohtaja Liisi Nokelainen, Maria Laakso, Eriika 
Viitanen ja rouva Parkkinen.

Kokoukset: Osasto on pitänyt kuukausikokouksensa 
kaikki säännöllisesti ja yhden väliaikaisen kokouksen. 
Näissä on pidetty esitelmiä yhteenliittymisen tarpeellisuu
desta y. m. asioista^ sekä keskusteltu ammatillisia ja 
osaston sisäisiä asioita. Toimikunta on kokoontunut 15 
kertaa.

Osaston jäsenluku oli vuoden lopussa '57 jäsentä. 
Varat ovat kuten tilikertomus näyttää eli koko omaisuus 
yhteensä 79 mk 82 p.

Toimikunnan puolesta:
Edla Thomasson, 

osaston sihteeri.
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Vuosikertomus
Helsingin Työväenyhdistyksen Oppilasosaston toimin

nasta v. 1903.

Puheenjohtajalla on ollut H. Niemeläinen ja F.
Utter.

Varsinaisia kokouksia on pidettu 12 ja väliaikaisia
1. Yleisiä iltamia on pidetty 3 ja kävelyretkiä 1.

Osastossa on ollut jäseniä viime vuoden ajalla 53, 
nyt on jäsenluku 24.

Tuloja on ollut 177 mk 55 p. ja menoja 153 mk 
55 p. Osasto on ottanut Turun Työväen Sanomalehti- 
osakeyhtiön osakkeita 2 kappaletta, toinen maksaa 25 mk 
ja toinen 10 mk, siis kun tämä lasketaan menopuolelle 
niin saadaan 11 markan tappio.

Osaston puolesta:
Abraham Mehulas, 

sihteeri.

Vuosikertomus
Lautatarha- ja Sahatyöväen Ammattiosaston bseltä 

toimintavuodelta 1903.

Luodessamme silmäyksen viime aikoihin, tulimme 
mekin huomaamaan kuinka tärkeätä oli meidänkin perus
taa yksi rengas lisäksi työväen ketjuun, henkisten ja ai
neellisten etujemme parantamiseksi.

Helsingin Työväenyhdistyksen vahvistamien sääntö
jen nojalla pidimme perustavan kokouksen 29 p. huhti
kuuta, jossa valittiin puheenjohtaja sekä johtokunta, ja on 
osasto kokoontunut säännöllisesti kerta kuukaudessa ja 4 
kertaa ylimääräisesti. Iltamia osastolla on ollut yksi, 
lippurahaston hankkimiseksi.
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Mitä olemme tällä ajalla saaneet aikaan, käynee 
selville seuraavasta:

Osaston keskusteltavana ja päätettävänä on ollut 41 
eri kysymystä, joista mainittakoon seuraavat: Osasto päätti 
pitää vapaan Vapunpäivän, ja otti myöskin osaa työväen 
suureen kävelyretkeen omien airueitten johdolla. Osasto 
on myös koettanut vähentää väkijuomien käyttämistä kes
kuudestaan ja etenkin työmaalta kaikilla mahdollisilla 
keinoilla. Samoin on osasto poistanut pyhätyöt jokseen
kin vähiin ja vaatinut ylitöistä 50 % korotusta. Poistet
tiin myöskin tapaturmavakuutusmaksut työväen niskoilta, 
koska työnantaja on itse velvollinen maksamaan tapa
turmavakuutusmaksut. Kesällä päätti osasto julistaa lakon 
Verkkosaaren sahalla pienten palkkojen vuoksi, joka täy
dellisesti päättyi työväen voitolla. Muuten on osasto päät
tänyt toisella toimintavuodella ryhtyä keräämään varoja 
äänioikeusagitatsioonin hyväksi verottamalla jäseniään 10 
pennillä henkeä kohti.

Osasto on liittynyt Suomen työväenpuolueeseen.
Vuokralaisena kokousten pitoja varten on osasto 

ollut Sörnäisten työväenyhdistyksessä. Jäseniä osastossa 
alkujaan oli 143, joista kuitenkin on toistaiseksi erotettu 
50 jäsenmaksujen laiminlyömisen takia.

Puheenjohtajana on toiminut Ikonen, varapuheen
johtajana Bäckman, pöytäkirjurina Andersson, rahaston
hoitajana Marjanen ja kantomiehenä Lahtinen. Muina 
johtokunnan jäseninä ovat olleet Hautaniemi ja Häkkäsen 
kuoltua Helander.

Tilintarkastajina ovat olleet Järvinen ja Johansson. 
Järjestysmiehiä ovat olleet Näppi, Halminen, Seppänen ja 
Järvinen.

Helsingin Työväenyhdist. Lautatarha- ja Sahatyöm. 
ammattiosaston tilit tilintekoajalta v. 1903 1 päivästä 
toukokuuta 31 päivään jouluk.

Vastattavaa: Sisäänkirjoitus- sekä jäsenmaksuja yh
teensä 613: 10, lippurahasto keräyksellä sekä iltamasta
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185: 20, keräyksellä Turun kirjapaino osakeyhtiölle sekä 
Sanomalehti osakeyhtiölle 45: 60, yhteensä 843: 90.

Vastaavaa: Säästökassatilillä säästöönpantu 100: —, 
Sörnäisten työväenyhdistykselle sisäänkirjoitus- sekä jäsen
maksuista vuokra 265: —, puoluevero maksettu puoluee
seen kuulumisesta 27: 90, lippurahaston menoja, airue- 
nauhat ja iltamakustannukset 43: 01, ostettu 6 kpl. osak
keita 70: —, maksettu sanomalehti-ilmoituksista 31: —, 
sekamenoja: kalustoa, kirjoja, paperia y. m. 56: 75, muita 
sekamenoja 11: 15, jäännös vuodelle 1904: 239: 09, yh
teensä 843: 90.

Ylläolevat tilit olemme tarkastaneet ja ne oikeiksi 
sekä hyvin hoidetuksi nähneet ja ehdotamme johtokun
nalle sekä rahastonhoitajalle täydellistä tili- ja vastuun- 
vapautta tilintekoajalta vuotena 1903.

Helsingissä, 8 p:nä tammik. 1904.

J. Johansson. A. Järvinen.

Vuosikertomus
H. T. Y. Kirvesmiesten ammattiosaston toiminnasta 

kuluneelta kalenterivuodelta 1903.

Kulunut vuosi od ollut yhtenä ajanjaksona siinä 
köyhälistön vapauttamis- ja edistämistyössä johon nykyi
nen työväenliike pyrkii. Siihen liitettynä yhtenä ren
kaana on ollut Kirvesmiestenkin ammattiosasto.

Osaston toiminnasta lyhyesti mainittakoon seuraavaa:
Toimikunta: Osaston puheenjohtajana on toiminut 

S. Hellstén, varapuheenjohtajana J. Heikkilä, rahastonhoi
tajana T. Junttila ja kirjurina A. Halme. Muina toimi
kunnan jäseninä J. Hakola, L. Myllylä, V. Gatski ja F. 
A. Lindström, vaan sitte viimemainitun eroitettua pois 
osastosta on hänen tilallensa kutsuttu ensimäinen varajä
sen V. Viitanen. Näistä on nyt eroamisvuorossa, paitsi
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puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa J. Hakola, T. Junt
tila ja A. Halme. Edelleen jäävät L. Myllylä, V. Oatski 
ja V. Viitanen.

Kokoukset: Osasto on vuoden kuluessa pitänyt 12 
kuukausikokokousta, 1 väliaikaisen ja 1 yleisen kokouk
sen. Toimikunta on kokoontunut 16 kertaa. Kuukausi- 
kokouksissa on jäsenet pitäneet esitelmiä työväenliikettä 
koskevista asioista, sekä on niissä keskusteltu yleistä työ
väenliikettä ja ammattia koskevia kysymyksiä, joista tär
keimpiä päätöksiä mainittakoon joitakuita:

On keskusteltu mitä osasto voisi tehdä työttömyy
den poistamiseksi. Parempaa keinoa ei tähän ole löy
detty kun luja työväen järjestyminen, jonka avulla voi
daan sitte olojen parannuksia vaatia ja työtä riittä
mään asti.

Naisosaston toimeenpanemia lasten kursseja on avus
tettu aineellisesti. Yhdistymisvapauden sortamisesta on 
lausuttu jyrkkä paheksuminen Karkkilan tehtaan isännöit
sijälle V. Ramsaylle. Vapunpäiväpä jota vietettiin va
paana oltiin yhteisessä valokuvassa lipun kanssa, sekä 
otettiin osaa työväen yhteiselle kävelyretkelle 1 p. kesä
kuuta.

Rakennustyömaille ilmestyneitä järjestyssääntöjä vas
taan on pantu vastalause, samoin on paheksittu niiden 
muurariesakkien menettelyä, jotka ottavat rakennuksilla 
myöskin puutyöt urakalla tehdäkseen ja teettävät ne sitte 
toisilla.

Paikallisjärjestölle on puollettu vakinaista palkattua 
sihteeriä.

On keskusteltu Työväen suojelus- ja tapaturmava
kuutuslaista ja sen perustalla vaadittu rakennusmestari- 
klubilta rakennustyömaille julkinaulattavaksi ammattitar- 
kastajan ja sen vakuutusyhtiön osoite, jossa työntekijät 
ovat tapaturman varalta vakuutetut.

Yhteiseen äänioikeusrahastoon on jäseniä päätetty 
veroittaa vapaaehtoisesti 1 p:stä tammik. 1904, 10 penniä
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kuukaudessa. Turun räätälien lakkoa on avustettu ai
neellisesti.

Osastolla on Sairaus-, tapaturma- ja hautausapuren- 
gas, jolla on oma toimikuntansa ja toimii osaston vahvis
tamien sääntöjen nojalla. On myöskin satunnaisten tar
peiden rahasto, jonka tarkoitus on avustaa jäseniä lakko
jen sattuessa.

Osasto on kuulunut Suomen kirvesmiesten liittoon 
ja maksanut sinne veronsa säännöllisesti sekä myöskin 
Helsingin paikallisjärjestöön.

Huvitoimikunta on vuoden kuluessa pannut toimeen 
4 yleistä iltamaa ja 1 perhe-iltaman.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet T. Junttila, T. 
Heinonen, J. T. Salonen, A. Jansson, H. Romppanen, V. 
Viitanen ja Laaksonen, sekä vielä joitakuita, jotka ovat 
kesken vuoden eronneet.

Osaston jäsenluku oli vuoden lopussa 201 jäsentä.

Osaston puolesta:
Aatu Halme, 
osaston sihteeri.

Vuosikertomus
Helsingin Työväenyhdistyksen Nuohoojain ammatti

osaston toiminnasta v. 1903.

Kuluneen vuoden alkupuolella oli ammattiosaston 
keskuudessa jokseenkin vilkas toiminta. Osanotto kokouk
siin näytti erittäin lupaavalta, mutta vuoden loppupuolella 
ovat jäsenet käyneet toinen toistaan veltommiksi, josta on 
ollut seurauksena osaston toiminnan heikkeneminen. Siis 
tätä nykyä on toiminta enemmän heikolla pohjalla.

Kuluneen vuoden ajalla on ollut kaksi suurempaa 
kohtausta ammattiosaston ja työnantajain välillä. Yksi oli 
huhtikuulla ja toinen elokuulla, edellinen päättyi aivan
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täydellisesti meidän työväen voitolla, jälkimäisessä kaha
kassa saimme kyllä osittain myönnytyksiäkin, mutta kum
minkin vaikutti se erimielisyyttä osaston jäsenten kes
kuudessa.

Ammattiosaston johtokuntaan kuului viime vuonna 
seuraavat: V. Piirainen, puheenjohtajana, R. Mustonen, 
varapuheenjohtajana, A. Piirainen, kirjuri, R. Niskanen, 
varakirjuri, E. Ylimys, rahastonhoitaja ja A. Johansson, 
vararahastonhoitaja. Tilintarkastajina A. V. Tiilinen ja 
Edv. Leino.

Huvitoimikuntaan kuuluvat R. Mustonen, E. Ylimys, 
E. Leino, A. Piirainen ja A. Y. Tiitinen.

Kokouksia on osastolla ollut 8 kuukausikokousta, 5 
väliaikaisia sekä huvitoimikunnalla 3 kokousta.

Juhlatilaisuuksia on osasto toimeenpannut 2 yleistä 
iltamaa, 1 kansanjuhla ja 3 perhe-iltamaa.

Ammattiosaston varat tilintarkastajain lausunnon 
mukaan ovat seuraavat: Kuluneen vuoden tulot yhteensä 
613: 44, menot 446: 43, säästöä 167: 01,- edellisen vuo
den säästöä 44: 80, koko ammattiosaston varat 211: 81.

Helsingissä helmikuun 28 p. 1904.

Arvi Piirainen.

Vuosikertomus
Helsingin Maalariammattiyhdistyksen toiminnasta 

v. 1903.

Puheenjohtajana on toiminut A. Snäll ja vakinai
sena pöytäkirjurina Pettersson, joka on eronnut vuoden 
kuluessa toimesta ja tilalle valittiin A. Ekman, varakir- 
jurina Lempinen ja varapuheenjohtajana E. Laaksonen, 
rahastonhoitajana F. M. Orrela sekä vakinaisena kanto- 
miehenä Källroos ja tilintarkastajina Grönlund ja Lilja.
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Johtokuntaan ovat kuuluneet F. M. Orrela, Källroos, 
A. Snäll, Lempinen, Lenz, Leino, Laaksonen, Salminen ja 
A. Ekman. Taloudenhoitajana Salminen ja järjestysmie- 
hinä Mansikka ja Hakala.

Jäseniä oli vuoden alussa 119 ja uusia jäseniä on 
liittynyt 358, siis yhteensä 477, joista täysinmaksaneita 36.

Kvkouksia on pidetty kaikkiaan 34, johtokunta on 
kokoontunut 13 kertaa.

Yhdistyksen toiminta kuluneella vuodella on ollut 
erittäin vilkas edellisiin vuosiin verraten. Huhtikuun 15 
päivä pantiin toimeen lakko, joka viikon kestettyä päättyi 
työmiesten voitolla. Yhdistykseen on perustettu hautaus- 
apurahasto ja lauluseura. Yhdistys otti osaa työväen 
yleiseen kävelyretkeen lippuineen 1 p:nä kesäkuuta.

Vuosikertomuksen vakuudeksi:
H. Ekman, 
pöytäkirjuri.

Vuosikertomus
H. T. Y. Kivenhakkaajain ammattiosaston 13:lta 

toimintavuodelta 1903.

Kivenhakkaajain ammattiosasto on tällä vuodella 
uutterasti toiminut, jota osoittaa jo sekin kun osastoon 
ensin vuoden alussa liittyi paljon uusia jäseniä, vaikka
kin ne syksymmällä ovat paljon vähenneet, että nyt vuo
den lopussa on taas jäsenluku alkuunsa nähden aivan 
vähäinen.

Osastolla on vuoden kuluessa ollut 12 kuukausiko
kousta, 12 johtokunnan- sekä 5 väliaikaista kokousta, 
joissa on keskusteltu seuraa via tärkeimpiä asioita: paikal
lisjärjestöön päätettiin uudelleen yhtyä yksimielisesti.

Lakko on myös ollut tällä kuluneella vuodella joka 
on pääasiassa koskenut kappaletyötä.
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Vapunpäivää päättivät osaston jäsenet pitää vapaana 
niin paljon kun suinkin mahdollista. Yleisellä mielen- 
osoitusretkellä oli osasto edustettuna kesäkuussa.

Keskustoimikuntaan on valittu lisää jäseniä, nimit
täin Suominen, Snellman, Nykänen, Holmsten ja varalta 
Lipsanen ja Luoma.

Äänioikeusasiassa kannatti osasto työväenyhdistyksen 
päätöstä sekä P. Pietikäinen on ollut äänioikeuskomiteassa. 
Turun räätälien lakkoa on avustettu.

Johtokuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: J. 
E. Forsman, puheenjohtajana, NyysöneD, varapuheenjoh
tajana, A. Tall, kirjurina, varalta P. Pietikäinen sekä ra
hastonhoitajana Berglöf. Muina johtokunnan jäseninä 
Snellman, Majanen ja Markkonen. Tilintarkastajina ovat 
olleet O. Grönlund, E. Hänninen ja varalta M. Hamara 
ja E. V. Henriksson.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet Henriksson, Äijälä, 
J. Hård, Lehikoinen, Pietikäinen, Sundström, Hänninen 
ja Laitinen. Huvitoimikunnalla on ollut kaksi perhe- 
iltamaa vuoden kuluessa.

Osaston puolesta:
A. Tall.

Selontekoa
H. T. Y. Satamatyömiesten ammattiosaston l:tä 

toimintavuodelta 1903 *)•

Osasto on ollut olemassa ainoastaan 8 kuukautta, 
jolla ajalla on kuukausikokouksia pidetty 8 sekä on johto
kunta ollut koossa 8 kertaa. Osaston keskusteltavana on 
ollut osastoon kuuluvista asioista. Osaston suurin jäsenluku

*) Ylläoleva kertomus on loppuosassaan virheellinen, kun siinä 
luetellaan virkailijat v:lle 1904. Piti olla vuosikertomus eikä pöytä
kirjan ote vuosikokouksesta.
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on ollut 112, joista kuitenkin jäsenmaksujen laiminlyömi
sestä on jäänyt pois 40, ja/on tätä nykyä 72 henkilöä.

Osaston tuloja on ollut 536: 80 sekä lippurahastoon 
287: 50, yhteensä 824: 30. Menoja on ollut 347: 85. 
Osaston tili oli 31 p:nä joulukuuta 1903: osaston kas
sassa 188: 95 sekä lippurahaston kassassa 287: 50, yh
teensä 476: 45.

Valittiin sitten puheenjohtaja sekä kolme toimikun
nan jäsentä niitten sijaan jotka olivat vuorossa erota. Pu
heenjohtajaksi valittiin uudestaan V. Toivonen, toimikun
nan jäseniksi F. Eliasson ja Brunow sekä uudelleen A. 
Ahlberg, varalta tulivat J. Grönlund sekä Vickholm.

Valittiin kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi heidän si
jaista tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä.

Osaston vuosikokouksessa oli H. T. Y. lähettämä 
henkilö, joka tarmokkaalla puheella selvitti työväenaatteen 
kehitystä aina harmaasta muinaisuudesta meidän päi
viimme saakka. Lopuksi luki neiti Kari hyvin sepitetyn 
runon. Illan kuluessa oli kahvin sekä teen tarjoilu osas
ton jäsenille.

Satamatyömiesten ammattiosaston puolesta:

G. E. Nordström, 
kirjuri.

Vuosikertomus
Helsingin Työväenyhdistyksen Ompelijatar ammatti

osaston toiminnasta v. 1903.

Ompelijatar ammattiosastolla on vuoden vaihde niin
kuin muillakin, mutta on vielä jälessä toiminnassaan, 
vaikka on hyvinkin virkeästi koittanut toimia.

Osastolla on jo kuudes toimintavuosi kulumassa, eikä 
ole vielä viime vuodenkaan toiminnassa päästy pitkälle
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siinä, mitä ammattilaiset vaativat ja välttämättömästi tar
vitsevat, saadakseen taloudellista asemaansa turvatuksi.

Osaston varojen kartuttamiseksi on huvitoimikunta 
pitänyt huolta, mutta huonolla menestyksellä.

Johtokuntaan on viime vuotena kuulunut seuraavat 
henkilöt: puheenjohtajana rouva Ida Kantanen, varapu
heenjohtajana Tyyne Källroos, pöytäkirjurina Sally Sabell, 
varapöytäkirjurina Hilda Lindfors, rahastonhoitajana Anni 
Pöysä, jäsen kirjurin a rouva Hulda Lindqvist, taloudenhoi
tajana Aina Dahl. Myöhemmin pöytäkirjurin erottua va
littiin pöytäkirjuriksi allekirjoittanut ja johtokuntaan rouva 
Olga Stenman. Tilintarkastajina on ollut rouva Maria 
Laine ja neiti Sandra Keinholdsson.

Kokouksessaan 4 p:nä maaliskuuta päätti osasto pi
dettäväksi yleisen ompelijattarien edustajakokouksen.

Osasto on kuulunut paikallisjärjestöön, sekä keskus
tellut ja toiminut useista ompelijattarien asemaa koske
vista uudistuskysymyksistä.

Lokakuun kuukausikokouksessa päätettiin yhtyä rää- 
täliammattiyhdistyksen perustamaan puhuja- ja keskustelu- 
seuraan.

Joulukuun kokouksessa keskusteltiin kysymyksestä: 
»Mitä olisi tehtävä niiden monien siveellisestä ja talou
dellisesti rappiolle joutuneiden ompelijattarien kohottami
seksi siitä säälittävästä epäsiveellisyysasemasta, johon he 
ovat joutuneet».

Työväen yleisellä kävelyretkellä on osasto ollut 
edustettuna. Turun räätälien lakkoa ja Varkauden työn- 
sulkulaisia on avustettu.

Vuoden kuluessa on osastoon kuulunut 75 jäsentä, 
liittynyt 47, maksavia jäseniä on nykyään 19.

Vuoden kuluessa on osastolla ollut 12 kuukausiko
kousta, 2 yleistä kokousta ja johtokunta on kokoontunut 
11 kertaa.

Säästö vuodelle 1903: 204: 41, Tuloja vuonna 1903 
422: 30, menoja vuonna 1903 188: 55, säästö vuodelle 
1904: 438: 16.
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Huvitoimikuntaan on kuulunut 7 vakinaista ja 2 
varajäsentä. Virkailijain toimet ovat olleet jaetut seuraa
vasti: puheenjohtajana Sally Sabell, varapuheenjohtajana 
Hedvig Haataja, pöytäkirjurina Hilda Lindfors, varapöytä- 
kirjurina Edla Nieminen, rahastonhoitajana Aina Dahl, 
muina jäseninä Anni Pöysä ja Anna Ahokas, vuoden 
loppupuolella Sally Sabellin poismatkustettua valittiin pu
heenjohtajaksi Hedvig Haataja, Anna Ahokkaan erottua 
huvitoimikunnasta on varajäsen Ida Koitola toiminut hä
nen tilallaan.

Huvitoimikunta on kuluneella vuodella kokoontunut 
25 kertaa ja on toiminut 5 yleistä iltamaa ja 2 perhe- 
iltamaa.

Huvitoimikunnalla on ollut tuloja vuoden kuluessa 
530: 05, menoja 517: 05, kassassa rahaa 13: —.

Johtokunnan puolesta:
Tyyne Källroos.

Vuosikertomus
Helsingin Työväenyhdistyksen Tupakkatehtaalaisten 

ammattiosaston toiminnasta v. 1903.

Ensimäinen vuosikokous pidettiin 20 p:nä maalis
kuuta 1903 ja valittiin siinä puheenjohtajaksi hra O. Ja
lava ja varapuheenjohtajaksi nti Sandra Kervinen. Johto
kuntaan tulivat rvat E. Tilly ja Vallin sekä ndit Anna 
Vikman, Elin Hill ja Hulda Rosbäck. Entisiä jäivät Ma
ria Nojonen ja Ida Lehtonen. Varajäseniksi tulivat Ida 
Nuutinen ja Ida Vauhkonen. Tilintarkastajina olivat hrat 
M. Korhonen ja T. Laitinen, varalta ndit Alina Rasi ja 
Edla Orädd. Osaston rahastonhoitajana on ollut rva E. 
Tilly, pöytäkirj urina ensin Ida Lehtinen ja sitten Ida
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Nuutinen. Hänen muutettuaan pois paikkakunnalta on 
pöytäkirjurina ollut allekirjoittanut.

Johtokunta on kokoontunut 5 kertaa ja 3 kertaa 
toisten ammattiosastojen johtokuntain kanssa. Osasto on 
pitänyt 12 varsinaista kuukausikokousta. Osaston jäsen- 
luku on ollut vuoden alussa 30 henkilöä, ja vuoden lop
puun on jäsenluku kasvanut 382 jäseneen. Tupakkatehdas 
Fennian isännistö on lunastanut työväellensä jäsenkortit 
ja maksanut kolmeneljännes vuoden kuukausimaksut. Ko
kouksissa on ollut keskusteltavana useampia eri kysymyk
siä ammatillisista oloista. Osasto on liittynyt yleiseen 
työväen äänioikeusrahastoon. Myöskin on osasto ottanut 
osaa yleiseen työväen mielenosotuskävelyretkeen 1 p:nä 
kesäkuuta 1903. Osasto on myös ostanut yhden osak
keen Turun ammattilaisten kirjapainoon sekä yhden sa- 
nomalelitiosakkeen samasta painosta.

Osaston tilit: Tuloja on osastolla vuoden kuluessa 
ollut 753: 53 ja menoja 627: 35, jäännös vuodelle 1904 
254: 28. Johtokunnalle sekä rahastonhoitajalle myönnet
tiin täydellinen tilivapaus.

Osaston huvitoimikunnan tilit: Tuloja on huvitoimi- 
kunnalla ollut 154: 68 ja menoja 143: 61, jäännös vuo
delle 1904 11: 07. Huvitoimikunnalle myönnettiin myös 
tilivapaus.

Johtokuntaan kuuluu nykyisin hra Jalava, rva Tilly, 
ndit Sandra Kervinen, Anni Vikman, Elin Hill sekä alle
kirjoittanut.

Osaston puolesta:
Mandi Arenius.
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Vuosikertomus
Helsingin Torvityöntekijäin ammattiosaston toiminnasta 

kuluneelta kalenterivuodelta 1903.

Ammattiosaston toiminta on ollut joksikin vilkasta, 
venaten sen vähäiseen jäsenlukuun. Koko vuoden täy
dellisesti maksaneita jäseniä on ollut 20 ja koko ammatti
osaston jäsenluku on vuoden kuluessa ollut yhteensä 42. 
Tästä huolimatta osasto on pitänyt kuukausikokouksensa 
säännöllisesti kerran kuussa, joissa enimmäkseen on am
mattiosaston sisäisiä ja taloudellisia asioita pohdittu, joista 
on pöytäkirjaan tarkemmin merkitty.

Osastolla on ollut 3 väliaikaista kokousta ja johto
kunnan kokouksia on pidetty tarpeen vaatiessa.

Huhtikuun 26 p:nä väliaikaisessa kokouksessa pää
tettiin yksimielisesti laittaa ammattiosastolle lippu, ja 31 
p:nä toukokuuta .olikin lipun paljastusjuhla, jossa ammatti
osaston puheenjohtaja E. Mäkinen piti lyhyen puheen.

Ammattiosasto on toiminut viime kesänä hautaus- 
apurenkaan jäseniä ja kaikkia torvityöntekijöitä varten.

Ammattiosastolla on ollut vuoden kuluessa tuloja 
yhteensä 345: 20, menoja 340: 80, säästöä vuodelle 1904 
4: 40.

Huvitoimikunnalla on ollut kokouksia 8 ainoastaan 
huvien toimeenpanemista varten, ja on toiminut 2 perhe- 
iltamaa ja 2 yleistä iltamaa, toinen Ylioppilastalolla ja 
toinen Palokunnantalolla, joista puhdas voitto on 252 mk 
63 penniä.

Ammattiosaston ja huvitoimikunnan yhteinen raha
varojen jäännös vuodelle 1904 yhteensä 257 mk 3 penniä.

Ammattiosaston puolesta:
Ang. Virtanen, 

kirjuri.
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Vuosikertomus
Konetehtaalaisten ammattiosaston toiminnasta v. 1903.

Kulunut vuosi osastomme toiminta-alaan katsoen ei 
ole ollut suotuisan suuria tuloksia tuottavana. Työväen
aatteen rivien jatkona on pyrintömme ollut kehityksen kul
kua lisäävänä Työväen puolueen tarkoituspäämäärää kohti. 
Köyhälistön kohottamiseksi oikeuksiinsa, on osastomme peri
aatteellisena suuntana tähdätty.

Pääpiirteissään on osaston toiminta viime vuoden 
kuluessa ollut seuraava:

Kokouksia on pidetty: 11 kuukausi- ja yksi vuosi
kokous, sekä 10 toimikunnan kokousta. Asiain käsittelyn 
johdosta, on näistä kokouksista pöytäkirjoihin merkitty 
141 §:ää, joista on mainittavampaa: Vuoden alussa, tam
mikuun kokouksessa, tarkastettiin säännöt osaston valvon
nan alle perustettavalle hautausapurenkaalle, joka sittem
min on ollut toiminnassa. Toinen samallainen rengas 
päätettiin sittemmin perustettavaksi, joka myöskin loppu
puolella vuotta alkoi virallisen toimintansa.

Rauta- ja metallityöntekijäin väliaikaisen liittohallin- 
non perustamaan työttömyys- ja matka-apurahastoon, jo
honka osasto jo ennemmin päätti yhtyä, ei sanottavasti 
ole jäsenissä ollut osanottajia, sillä ainoastaan harvat ovat 
siihen yhtyneet.

Viime suvella, heinäkuussa pidettyyn Rauta- ja me
tallityöntekijäin 3:teen edustajakokoukseen Viipurissa, otet
tiin osaa yhdellä edustajalla.

Rauta- ja metallityöntekijäin väliaikaiseen liittohal- 
lintoon on osaston puolesta kaksi edustajaa ollut valittuina.

Mainitsemista ansaitsee myöskin se toimenpide, joka 
osaston puolesta tehtiin; että ammattitarkastajan osoite 
työpaikoilla saatiin näkyviin, jota ei siihen asti ollut useil
lakaan tehtailla työntekijäin nähtävinä, vaan heti sen jäl
keen, kun osasto siitä teki huomautuksen, ilmestyi mai
nittu osoite kaikkiin pienimpiinkiin verstaisiin.
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Huvitoimikunta on toimeenpannut 1 perheiltaman, 
1 kävelyretken, 1 huviretken sekä 5 yleistä iltamaa.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: F. V. Henriksson, M. 
Ollakka, J. Laitinen, V. Lindqvist, D. Heino ja K. Hen
riksson. Työväenyhdistyksen edustajana on ollut nimelli
sesti kirjaltaja Grönroos, joka ei ole kertaakaan näyttäy
tynyt kokouksissa. Vuoden kuluessa on eronnut D. Heino 
ja hänen tilalleen valittiin marraskuun kokouksessa K.
K. Siekkinen. Virkailijoina näistä ovat toimineet F. V. 
Henrikson puheenjohtajana, K. Henrikson varapuheenj., 
V. Linqvist sihteerinä, J. Laitinen rahastonh. ja D. Heino 
jäsenkirjurina.

Joulukuun kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi F. 
V. Henrikson uudelleen nyt kuluvaksi vuodeksi ja toimi
kunnasta eroamisvuorossa olleet jäsenet: M. Ollakka, J. 
Laitinen ja V. Lindqvist valittiin samoin uudelleen toimi
kuntaan.

Tilintarkastajiksi viime vuoden tilejä varten valittiin 
samassa jonlukuun kokouksessa J. Hämäläinen ja O. E. 
Hasa sekä J. Peltonen ja K. Paananen varajäseniksi.

Osaston jäsenluku oli vuoden alussa 63 ja vuoden 
lopulla 64 jäsentä. Näistä kokovuoden jäsenmaksunsa 
suorittaneita 35:si. Vuoden kuluessa oli osastoon liitty
nyt 38 uutta jäsentä ja on vuoden mittaan ollut jäsenenä 
lll:ta eri henkilöä.

Tuloja on osastolla ollut Smk. 1,125: 80, menoja 
1,091: 80, säästö vuodelle 1904 34 mk.

Toimikunnan puolesta:

Villéhad Lindqvist.
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Vuosikertomus
H. T. Y:n Puunjalostus-konetyöntekijäin a. o. toiminnasta 

v. 1903.

Puunjalostus-konetyöntekijäin ammattiosasto on nyt 
päässyt kolmannen täyden toimintavuotensa päähän. Luo- 
dessamme silmäyksen viime kuluneen vuoden toimintaan, 
huomaamme että eteenpäin sitä on menty hiljalleen, jos 
ei kovin suuria suoranaisia tuloksia ollakaan aikaansaatu.

Vuosi 1903 alkoi hyvillä toiveilla ammattiosastomme 
toiminnan puolesta, sillä jäsenten osanotto kokouksiin oli 
innokasta, sekä myöskin pidettiin yhteisiä kokouksia tois
ten ammattiyhdistysten kanssa, vaan vuoden loppupuolella 
väheni jäsenten harrastus osaston toiminnalle, joten toi
minta jäi vähemmälle.

Kokouksia on pidetty lukuunottamatta vuosikokousta 
kerran kuukaudessa. Osaston johtokunta on kokoontunut 
neljä kertaa.

Puheenjohtajana on toiminut jäsen M. Turkia, ra
hastonhoitajana K. Mäki, kirjurina allekirjoittanut. Johto
kuntaan on kuulunut paitsi yllämainittuja, myöskin jäse
net J. Lahtinen, V. Konttinen ja J. Karjalainen.

Keskustelukysymyksiä on ollut runsaasti pohditta
vana, työoloja koskevia sekä osaston sisäisiä kun myöskin 
muita yleisiä asioita, joista mainittakoon 9-tuntinen nor- 
maalityöpäivä, työttömyys- ja ääniasteikkorahastou perus
taminen, yhteenliittyminen ruotsalaisen veljesyhdistyksen 
kanssa, työtoverien herättämisestä tuntemaan velvollisuu
tensa osastoa kohtaan, sekä kuinka voisimme toisiamme 
turvata aiheettomista työstä häädöistä y. m.

Huvitoimikunnassa on ollut 7 jäsentä, ja on se toi
minut vuoden kuluessa 7 yleistä iltamaa sekä yhden kan
sanjuhlan Hesperian puistossa ja kaksi perheiltamaa. 
Osasto on ollut edustettuna huvitoimikuntain yhteisissä 
kokouksissa.
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Työväen yhteiselle kävelyretkelle ensimäisenä sun
nuntaina kesäkuuta otettiin myös osaa niinkuin ennenkin.

Osasto on kuulunut paikallisjärjestöön ruuhta varojen 
vähyyden tähden ei osasto ole voinut suorittaa Paikallis
järjestön veroja muuta kuin ensimäiseltä vuosineljännek
seltä, mutta aikomus on suoritta loputkin ja kuulua siihen 
edelleenkin. Osasto on ollut edustettuna Paikallisjärjes
tön valtuutettujen kokouksessa.

Jäseniä oli vuoden alussa osastossa 23, uusia jäse
niä liittyi 21, erosi vuoden kuluessa 9, jäsenluku lisään
tynyt 12 joten siis vuoden lopussa oli 35, jotka täysin 
ovat suorittaneet jäsenmaksunsa.

Osaston puolesta:
Otto Syrjänen.

Vuosikertomus
Helsingin Räätäliammattiyhdistyksen toiminnasta v. 1903.

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut K. Luoto. 
Johtokunnassa 8 jäsentä ja ovat määritelty seuraavasti: 
rahastonhoitajana vuoden alusta toimi V. Villgrén, hänen 
poistuttuaan pois paikkakunnalta valittiin siihen H. Fäldt, 
kantomiehenä E. Tuomi, taloudenhoitajana H. Fäldt. V. 
Soininen ja Y. Toivonen, kirjurina V. Songer, B. Fors
ström ja M. Eronen, varapuheenj. K. Lehtonen ja jäse
ninä A. Kettunen ja P. Turunen. Lisäjäseniä on valittu: 
Villgrénin poistuttua T. Turunen ja hänen poistuttua M. 
Eronen ja Soinisen poistuttua J. Toivonen.

Johtokunta on vuoden kuluessa pitänyt 13:sta ko
kousta, joissa on keskusteltu yhdistyksen sisäisistä asioista.

Yhdistyksen huvitoimikunnassa on toiminut seitse
män jäsentä ja ovat seuraavat: A. J. Tuominen, H. Fors
ström, V. Saxlund, A. Kettunen, A. Aarnio,' P. Kunnas 
ja H. Kauhanen.
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Viipurissa taistelevain toverien hyväksi, sen oikeus- 
kulujen suorittamiseksi karttui varoja 70: 20, Turussa 
taisteleville tovereille Puoluehallinnon välityksellä on saatu 
170 mk.

Liittohallintoon yhdistys on valinnut virkailijoita: 
kirjuriksi A. Kettunen ja puheenjohtajaksi A. J. Tuomi
sen sekä varajäseneksi J. Toivonen. Liittohallinnon tilin
tarkastajiksi: Luoto ja Forsström ja Holm.

Ammattiyhdistys on pitänyt 11 kuukausikokousta 
ja kaksi ylimääräistä, joissa on keskusteltu yhdistykselle 
ja jäsenille tärkeistä kysymyksistä.

Räätälien a. yhdistyksen ja ompelijatarosaston yhtei
nen puhuja- ja keskusteluseura on toiminut vilkkaasti.

Rahavaroja on yhdistys käyttänyt seuraavasti: Vii
purin räätäleitä avustanut sen oikeuskulujen suorituksessa 
yhteensä keräysrahain kanssa 100:11a mk. Ostettu osake 
Ammattilaisten kirjapainossa Turussa a 25 mk., samoin 
sanomalehtiosakkeita kaksi a 10 mk. kp. Varkauden lak
koa avustettu 50 mk., samoin Turun räätälien lakkoa 50 
mk. Työväen luentokursseihin on yhdistys myöntänyt 100 
mk. halukkaiden osanottajien haettavaksi.

Vuoden alusta 1 p:stä Tammikuuta päätti yhdistys 
liittyä Paikallisjärjestöön ja maksut toistaiseksi maksetaan 
yhdistyksen varoista.

Villgrén kassavajausta vastaan on lähettänyt Ame
rikasta Smk. 511: 50 ja lupaa loput myöskin lähettää. 
Villgrénin selkkauksen takia on johtokunnalla vuoden var
rella ollut paljon työtä, eikä edellisenkään vuoden johto
kunnalle ole annettu tilinpäästöä. Tänä vuonna yhdistyk
sen jäsenten muutto Amerikaan on verrattain vähäinen 
edelliseen vuoteen nähden. Jäsenluku on vuoden kuluessa 
kasvanut 50 ja on se nykyään 150 vakinaista, jotka kes
keyttämättä ovat suorittaneet maksujaan. Syksyllä vaih- 
teli jäsenluku kahden sadan vaiheilla.

Toimikunnan puolesta:
J/. Eronen.
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Vuosikertomus
H. T. Y. Ulkotyöläisnaisosaston toiminnasta v. 1903.

Osaston johtokunta: puheenjohtajana rva Eva Järvi
nen, jäseninä rva Hellstedt, neidit Maria' Lindroos\Ida 
Heino. Mandi Lindgren, Mari Venni, Hilma Lehtonen, 
Mari Tapio ja V. Aarnio, varajäseninä ndit Hilma Niemi 
ja Alfina Saarinen, pöytäkirjurina Mandi Lindgren, rahas
tonhoitaja V. Aarnio, tilintarkastajina ndit Paulina Häll
ström, Anna Palo ja varatarkastajiksi Sandra Reinholdssou.

Huvitoimikunnassa ovat toimineet rva Hellstedt, ndit 
Mandi Lindgren, Mari Lindroos, Alina Knutila, Mari Ta
pio, Ida Heino, Mari Venni, Mandi Toivonen, Hilma Niemi 
ja Hilma Lehtonen.

Luottokomiteassa ovat toimineet neidit Ida Heino, 
Mimmi Lindholm, Mari Lindroos, Hilma Lehtonen, Liina 
Perälä ja Mandi Toivonen, sittemmin rva Hellstedt, ndit 
Malm ja Lindgren.

Paikallisjärjestössä edustettuna rouva Ida Hellstedt 
ja neiti Ida Heinonen sittemmin neiti Lindroos ja varalle 
Mandi Lindgren.

Tärkeimpinä keskustelukysymyksinä ovat olleet:
Yleisien tanssi-iltamien poistamisesta;
Miten saataisiin naiset liittymään osastoon;
Alimman tuntipalkan saavuttamisesta;
Minkätähden ulkotyöläisnaisia halveksitaan;
Muurarien urakkatöista ja mitä ne vaikuttavat ulko- 

työläisnaisiin;
Mitä naisten tulee tietää;
Työlakkojen tekemisistä.
Kokouksia on pidetty johtokunnan kokouksien kanssa 

yhteensä kaksikymmentäviisi. Jäseniä osastossa on ollut 
kuluneella toimintavuodella 113, joista joulukuun 31 päi
vän tarkastuksen mukaan voi jäseninä pitää ainoastaan 
70, niistä Työväenyhdistykselle jäsenmaksunsa suoritta
neita vaan 39, nimittäin joulukuun ajalla.
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Työväenyhdistyksen taloon edustajaksi on valittu rva 
Ida Hellstedt.

Osaston puolesta:
Mandi Lindgren.

Vuosikertomus
Satulaseppäyhdistyksen toiminnasta v. 1903.

Tärkeimpiä toimia mitä yhdistyksellä kuluneella vuo
della on ollut, on palkkakysymys jonka ensin luultiin me
nevän kylläkin hyvin läpi, kun kaikki liikkeenharjoittajat 
olivat siihen jo myöntyneet ja nimellään vahvistaneet lu
kuunottamatta yhtä liikkeenharjoittajaa joka ei siihen suos
tunut. Mutta sitten saatiinkin kokea toista kun tuli aika 
panna käytäntöön tuo sovittu palkankorotus, siinä ei liik
keen harjoittajat olleetkaan nimensä takana.

Viime kuluneella vuodella laadittiin yhdistykselle 
uudet säännöt jotka vielä ovat Kuvernöörinvirastossa odot
tamassa vahvistusta.

Yhdistys on myöskin liittynyt Helsingin Työväen
yhdistyksen äänioikeusrahastoon, verottamalla jäseniä 10 
pennillä kuukaudessa.

Johtokuntaan on kuulunut E. Manninen, puheen
johtajana, O. V. Silander, O. Antikainen, A. Lönnroos, H. 
F. Karen ja allekirjoittanut.

Tilintarkastajiksi valittiin viime vuosikokouksessa O. 
Seppänen ja Jönsson.

Huvitoimikuntaan on kuulunut H. F. Karen, Moring, 
Kinnunen, Jönsson ja Vartiainen.

Kuukausikokouksia on pidetty 12, joka kuukauden 
Imen keskiviikko, jo,ta paitsi vielä kaksi ylimääräistä ko
kousta.

Johtokunnankokouksia on pidetty 8.
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Osanotto kokouksiin on ollut keskinkertaista.
Jäseniä oli yhdistyksessä vuoden alussa 14, uusia

on liittynyt 5, eronnut 9, joten yhdistyksen jäsenluku on 
kokonaisuudessaan 10 henkilöä.

Yhdistyksen puolesta:
Kaarlo Lehtonen.

Vuosikertomus
H. T. Y. Sillttäjäin a. o. toiminnasta v. 1903.

Silittäjäin ammattiosasto perustettiin Helmikuun 15 
päivänä v. 1903, ja liittyi Helsingin Työväenyhdistykseen 
haaraosastoksi.

Ammattiyhdistyksen tarkoituksena on ollut se, että 
saada liittymään kaikki silittäjät osaston jäseniksi, kuin 
myöskin saada heidän taloudellinen asemansa parannetuksi.

Oppilastariffi on koetettu saada käytäntöön. Palkka- 
tariffi kappaletöistä samoin. Työpäivän pituus on osaston 
puolesta määrätty kymmentuntiseksi.

Osasto on liittynyt yleiseen äänioikeusraliastoon ja 
sitä tarkoitusta varten on päätetty veroittaa jäseniä 5 pen
nillä kuukaudessa.

Osasto on kuukausikokouksia varten kokoontunut 7 
kertaa ja johtokunnankokouksia varten 2 eri kertaa, joissa 
on käsitelty yllämainitulta asioita.

Perustavassa kokouksessa helmikuun 15 päivänä v. 
1903 valittiin johtokuntaan rvat I. Miettinen, M. Karsten, 
ndit E. Kinanen, A. Tallgren, H. Neppius. A. Kinanen, 
E Tianen, P. Rautanen, varajäseniksi neiti G. Kananen 
ja rva E. Laine. Näistä virkailijoina ovat olleet rva I. 
Miettinen, puheenj., rva M. Karsten, varapuheen]., neiti H. 
Neppius rahastonh. ja P. Rantanen, pöytäkirjurina.
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Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet näit H.-Neppius, 
A. Tallgren, E. Tianen, E. Lindqvist, G. Kananen, H. Paa
nanen, T. Renvall, P. Rantanen, E. Kinanen, joista vir
kailijoina ovat olleet puheenj. A. Tallgren, pötäkirjurina 
E. Kinanen ja rahastonh. H. Paananen ja hänen erot
tuaan huvitoimikunnasta neiti A. Vallenius.

Tilintarkastajina ovat olleet neiti Sandra Reinholds- 
son, ja hra Siekkinen, varalta hrat J. Miettinen ja Karsten.

Jäsenluku on vuoden alussa ollut 16 ja joulukuun 
31 päivä 25 jäsentä.

Tuloja on osastolla ollut 59 mk. 5 -p., menoja 54 
mk. 70 p. Jäännös 4 mk. 35 p.

Huvitoimikunta on toimeenpannut yhden yleisen ja 
yhden perheiltaman täällä työv. yhd. huoneistossa.

Osaston puolesta:

P. Rantanen.


