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Kuhmut vuosi yhdistyksemme elämässä kulkee läpi suu
rien tapahtumien, ollen yhtenä solmuna siinä suu
ressa kokonaisuudessa, joka on määrännyt työväen 

liikkeen suunnan tässä maassa. Ja samalla kun yhdistys 
on ottanut osaa kokonaisuuden tukemiseksi työväenliik
keessä — liittymällä viime kesänä perustettuun Työväen- 
puolueesen, on yhdistyksen sisällinen työskentely ollut 
vilkkaampi kuin koskaan ennen. Innostava nuoruuden 
hengähdys on kulkenut läpi riviemme ja ihmeteltävällä 
rohkeudella on suuri enemmistö yhdistyksen jäsenistä, 
asettunut aina mitä tinkimättömämmälle kannalle kun on 
ollut kysymyksessä koko työväestön edut ja tarkoitus
perät. Mitä kuvaavampana todistuksena tästä voimme 
mainita pääpirteissään sen ajatuksen, jonka nykyinen pu
heenjohtaja, ensimmäisessä ulottamassaan kuukausikokouk
sessa toi esille yhdistyksen kehityksestä. Se kuului:

»Noin seitsemän, kahdeksan vuotta takaperin, olivat 
minun ja eräiden toisten henkilöiden mielipiteet siksi 
rohkeita, siksi paljon yhdistyksen jäsenten enemmistön 
mielipiteistä eroavat, että emme rohjenneet toivoa, niin 
lujasti kun luotimmekin aatteemme oikeuteen, verrattain 
näin lyhyessä ajassa yhdistyksen vahaavan enemmistön 
olevan samalla kannalla.

Mielipiteemme olivat silloin liian jyrkät, liian pal
jon vaativat, niin sanottiin. Viime aikoina on osaksi al
kanut kuulua päinvastaisia ääniä. Se, että olen tullut 
valituksi tähän yhdistyksen luottamustoimeen, todistaa, 
että vasten tahtoani olen jäänyt »jyrkimmistä» jälelle. 
Olen joutunut »keskustan» tavanmukaiselle penkille. To-
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distus siitä, että kehitys rientää eteenpäin yli rohkeim- 
pien toiveitten.

Vieläkään en ole niitä miehiä, jotka kammoksuvat 
uusia ajatuksia, vieläkin halveksun niitä, jotka luulivat 
käsittävänsä koko totuuden, mutta ne yhdistyksen jäse
net, jotka luulevat omaavansa uudempia käsitteitä, ajakoot 
mielipiteensä tarmolla esille, ja ennen pitkää on asema 
heidän hallussansa».

Näin kuuluvat sanomat vuoden alussa ja samaa vauh
tia sitä on menty eteenkin päin. Vauhtipyörä on vaan 
kulkuaan lisännyt sitä myöten kuin aina useimpia uusia 
ratapyöriä, vuoden ajalla perustettuja ammattiosastoja, on 
liittynyt yhteistoimintaan. Monikin meistä, joutumalla 
joskus heikompina hetkinään, tarkistamaan mokomaa kul
kua, on pelästyneenä siitä ryskeestä ja kohinasta jonka 
työskentelymme on saanut aikaan, jäänyt arvellen apri
koimaan: »Mikähän tuosta lopultakin tulee!» Vaan kun 
taas on ympäri käyty ja yhteen tultu, on täytynyt tun
nustaa: »että oikeassa sitä sittenkin oltiin».

Työväen puolueen perustaminen on ensimäinen ja 
tärkein ilmiö viime vuodelta, jonka perustavaan kokouk
seen myöskin yhdistyksemme otti osaa edustajiensa kautta. 
Kokous pidettiin Turussa viime kesänä ja olivat siellä 
edustettuna useimmat työväenyhdistykset maassamme.

Keskustelukysymyksiä sanottuun kokoukseen val
mistuissaan oli yhdistys muun muassa kysymykseen:

»Millä tavalla äänioikeus-asiaa olisi eteenpäin vie
tävä» esittänyt keinoina:

Äänioikeus-asiaa selvittävät pikkukirjaset, ja että 
asia olisi pidettävä aina päivän ohjelmassa ja sitä yhä 
pontevammin vaadittava ja pysytettävä keskustelun alai
sena yleisissä kokouksissa, ja että lopuksi oltaisiin val
miit, jos ei muut keinot auttaisi, turvaamaan yleiseen 
lakkoon. Yhdistys ei hyväksynyt erityisiä äänioikeus- 
yhdistyksiä perustettavaksi. Tulos niihin edustajakokous
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tuli, tästä tärkeästä asiasta keskustellessaan, oli myöskin 
ydinkohdistaan samanlainen.

Keskusteltua kysymyksestä:
»Miten 10-tuntinen työpäivä saataisiin laissa määrä

tyksi kunnan ja valtion töissä» tuli yhdistyksen enem
mistö seuraavaan päätökseen:

että yhdistys periaatteessa hyväksyy 8-tuntisen lain 
määräämän työpäivän niin kunnan, valtion kuin yksityis- 
tenkin töissä.

Keinoista hyväksyttiin ehdotus, että olisi saatava 
anomusehdotus ensi valtiopäiville ja työväenyhdistysten 
myönnettävä varoja asian kehittämiseksi ja lopulta jos ei 
muu auttaisi turvautua yleiseen lakkoon.

Tästä asiasta edustajakokouksessa keskusteltaessa, 
tuli kokouksen päätös samansuuntaiseksi, vaikkapa vapaa
mielisten vastustus asiaa käsiteltäessä olikin kiivas, ja 
useat työväen riveistäkin olivat 8-tuntisesta työpäivästä 
epäröivällä kannalla.

Itse puolueen perustamiskysymyksessä oli yhdistys 
asettunut kannalle: pitäen puolueen perustamisen välttä
mättömänä työväenliikkeen kokonaisuudelle ja sen julki
selle toiminnalle. Puolueen perustamista taas vastustivat 
edustajakokouksessa esiintyvät vapaamieliset ainekset kiih
keästi. Pitäen koko hommaa vaarallisena etenkin näin 
maallemme valtiollisesti vaarallisena aikana, ja että sen 
kautta työväestö tulisi menettämään vapaamielisten kan
natuksen, joka heidän mielestään olisi välttämätöintä. 
esim. äänioikeusasian ajamisessa. Pääasiana tässä vastus
tuksessa kuitenkin oli, että vapaamielinen puolue, työ
väen itsenäiseksi julistuttua, menettäisi senkin vähän 
merkityksensä, joka sillä muka työväen ystävänä oli tä
hän asti ollut. Heidän vastustuksensa, niin kiihkeä kuin 
se todella olikin, ei sentään saanut sitä kannatusta, kuin 
he olivat odottaneet. Puolue päätettiin perustaa ja tuli 
sen hallinnon asemapaikaksi Tuvku. Tästä viimeisestä



6

päätöksestä ilmeni yhdistyksemme jäsenien joukossa tyy
tymättömyyttä edustajiaan kohtaan, kun eivät sanottua 
laitosta saaneet Helsinkiin. Tyytymättömyys on jo kui
tenkin lauhennut, kun on otettu huomioon, että puolue- 
hallinnon tehtävä on vielä näinä aikoina niin mitätöin ja 
ammattijärjestön perustaminen katsottiin luonnollisista 
syistä Helsingistä alkuun pantavaksi ja sen hallinto tänne 
asetettavaksi.

Suomen Työväen puolueesen liittyi yhdistys viralli
sesti kuukausikokouksessaan 29 p:nä Lokakuuta, hyväk
syen myöskin puolueen ohjelman.

Työväenyhdistysten valtuuskunnan esityksen joh
dosta, jossa pyydettiin yhdistystä yhtymään 42 edusmie
hen talonpoikaissäädyssä tekemään anomukseen hallituk
selle muutoksista väkijuomalainsäädännössä, yhtyi yhdis
tys yksimielisesti seuraavaan vastineesen: Kannatamme 
yleistä väkijuomain kieltolakia, mutta siltä yhdymme tä
hän esitykseen yksimielisesti ja lisäyksenä että äänestys 
kunnissa ja kaupungeissa tapahtuisi tässä asiassa »mies 
ja ääni» perusteilla.

Joukkoanomusta nyt oleville valtiopäiville, yleisen 
väkijuomäkieltolain aikaansaamisesta, jonka toimeenpano 
oli edustajakokouksessa jätetty puoluehallinnolle, koitti 
yhdistys saada täällä niin suureksi kuin mahdollista, vaan 
kun puoluehallinto oli lähettänyt nimenkeräyslistat niin 
myöhään, ei voitu saavuttaa keräyksessä niin suurta tu
losta kuin olisi ollut suotava.

Elinkeinolakikomitettlta, joka hallituksen puolesta 
oli asetettu tekemään ehdotuksia muutoksiksi elinkeino- 
lakiin, lähetettiin yhdistyksellemme mainittu ehdotus, että 
yhdistys siitä antaisi lausuntonsa. Kun sanotulla lausun
non antamisella tuntui olevan tulinen kiire ja asia oli 
mitä tärkeimpiä, täytyi sanotusta asiasta pitää kaksi yli
määräistä kokousta. Tarkistaissaan ehdotusta ja huomat
tuaan siinä mitä myrkyllisimpiä paikkoja työväestön ki-
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pistämiseksi, antoi yhdistys lausuntonsa useimmista ehdo
tuksessa olleista eri pykälistä. Enemmän huomiota he
rättävänä tässä ehdotuksessa oli 70 §:lä, jossa ehdotettiin 
vankeusrangaistusta, korkeintaan vuodeksi, jos joku esiin
tyisi alkuunpanijana jossakin lakkotapauksessa. Kuin moi
nen hävytöin ehdotus tuntui menevän jo yli kaiken ih
misyyden rajojen, ja veti vertoja poikkeuslaeille työväes
tön kiristämiseksi muissa maissa, päätti yhdistys yksimie
lisenä panna mitä jyrkimmän ja vakavimman vastalau
seensa moista ehdotusta vastaan, kuin myöskin samalla 
toivoa että valtiopäivillä vaikka siellä olikin edustettuna 
ainoastaan arvonimet, raha ja manttaalit, olisi vielä hitu
nen tervettä järkeä jälellä, ettei moinen ehdotus koskaan 
laiksi tulisi.

Nykyisiin väliaikaisiin valtiopäivämies-raaleihin 
ei yhdistys ole ottanut osaa, vaan on siitä kuin edellisi
näkin vuosina keskusteltu ja päätetty yleisissä työväen 
kokouksissa.

Työväestön järjestön lujittaminen ja laajentaminen 
on tänäkin vuonna ollut tärkeimpänä päämääränämme ja 
on yhdistys saanut jäsenlukunsa kohoamaan niin, että se 
vuoden 1899 lopussa oli 12.

Ammattiosastoja on myöskin tänä vuonna lisäänty
nyt enemmän kuin koskaan. Tunnustettavaa huomiota 
tulee myöskin panna sille että työläisnaiset näkyvät enem
män ja enemmän yhtyvän yhteisvoimin yhteiseen taiste
luun köyhälistön kohottamiseksi sorretusta asemastaan.

Naisosastoja on tullut uusia vuoden pitkään.
Tehtaalaisnais-osasto Toukokuun 13 p:nä 1899.
Ulkotyöläis-naisosasto ja Kylvettäjäin osasto ja muita 

ammattiosastoja:
Torvityöntekijäin amm.-osasto, llalliveistäjäin amm- 

osasto ja Nahkurien, Rapparien sekä Verhoilijain amm.- 
osasto t.
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Yhteensä kuuluu nykyjään Työväenyhdistykseen 
lähes kolmattakymmentä eri amm.-yhdistystä ja osastoa, 
joista toisissa jäsenluku nousee jo useampiin satoihin, jos 
toiset ovatkin viettäneet vielä kituvaa elämää.

Ulkotyöväenyhdistys häädettynä huoneustostaan La
pinlahden kadulla, on myöskin liittynyt yhdistykseen, sa
massa huoneustossa toimimaan, pitämällä kuitenkin omat 
sääntönsä ja osastonsa, kuten tähänkin asti.

Opetuskomitea joka niin monena vuonna oli saanut 
toimia ylulistykseu jäsenten henkisen puolen kehittämi
seksi on täytynyt lakkauttaa, kun ei kaupungin valtuusto 
suvainnut luovuttaa anniskeluyhtiön voittovaroista apu
rahaa, kuten edellisinä vuosina, yhdistyksen käytettäväksi 
tähän tarkoitukseen.

Oman talon on yhdistys myöskin lopullisesti on
nistunut saamaan, joka sijaitsee Yrjönkadun varrella 27.

Kun yhdistys häädettynä Helsingin anniskeluyhtiön 
tieltä entisestä huonoustosta Kaivokatu 12, oli pakoitet- 
tuna siirtymään Yrjönkadulle, taloon N:o 27, ja siinä jon
kun aikaa oltua, kuultiin että talonomistajat olisivat val
miit tuon talonsa myymäänkin, ryhdyttiin todenteolla 
hommiin talon ostamiseksi. — Tiukkaa se teki, kun ei 
rahoja ollut tiedossa eikä luottoa tahtonut löytää mistään. 
Mutta kun kerran oli tämä pää kaikille tullut, ajoi sitä 
varten valittu komitea ja johtokunta innolla asiaa, koit
taen mahdollisimman mukaan saada rahoja jos mistä. 
Useammasta paikasta turhaan yritettyä onnistuttiin vii
mein saamaan, asioitsija hra Nylanderin avulla, loppu
summa suoritetuksi Heinäkuun alkupäivinä. Ennemmin 
oli jo voitu myöskin talon-ostohinta suorittaa, osa arpa
jaisista tulleilla tuloilla, ja rakennusrahaston tyhjentämällä 
joka yhdistyksellä oli olemassa entisestään.

Näin lopultakin oli päästy päämäärään, joka niin 
monta vuotta oli ollut useimpain hartaimpana unelmana. 
Monia eri rakennuskomiteoita oli myöskin työskennellyt
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asian edistämiseksi, vaan eipä niiden hommista ollut sen 
parempaa tullut vaan lopultakin oikein arvelematta ruh- 
jostaen, tuli talo kuin tulikin. Kiitettävänä ilmiönä voim
me mainita myöskin siitä uhraavaisuudesta joka on ollut 
rakennusrahaston kartuttamiseksi yksityisten puolelta, 
esim. yhdist. jäsen Matti Hämeenniemi on lahjoittanut 
100 m., Nikulainen 11 m. ja yksityisistä liikkeistä Soilein, 
Suomen y. m. 84 m. 19 p. Työväen yhdist. laulukunta 
on pitänyt myöskin konsertin, tulos 138: 79.

Talomme on tosin ollut pieni niin suuren joukon 
käytettäväksi, mutta sopu sijaa antaa ja niin on käynyt 
tässäkin. Tulevaisuudessa ja ehkäpä jo piankin on sen
tään välttämättömyyden pakosta ryhdyttävä toimiin suu
remman huoneuston hankkimiseksi. Tilan ahtauden puo
lesta on myöskin pitänyt käyttää Kilpi-nuoremman huo- 
neustoa, joka on kahdesti viikossa yhdistyksen käytettä
vänä. Suuremman kokoussalin on yhdistys kuitenkin 
onnistunut saamaan, laittamalla sen piharakennuksesta, 
poistamalla väliseinät siellä olleista pikkuhuoneista.

Näin on myöskin ollut mahdollisuus perustaa oma 
Teciatteri-seura joka talvenpitkään aina pyhäsittäin on 
antanut näytäntöjä ja joka näyttää olevankin suureksi 
eduksi yleisien tanssi-iltamien vähentämiseen, samalla kun 
se on myöskin kääntänyt monenkin mielen taiteellisem- 
piin harrastuksiin.

Arpajaisilla rakennusrahaston hyväksi on yhdistys 
viime keränäkin onnistunut saamaan rahavarastansa lisä
tyksi mitä ilahuttavammassa määrässä. Tästä kiitos työ
väestölle joka niin suurella uhraavaisuudella on avusta
nut tätäkin hommaa, missä sillä siihen on vaan mahdol
lisuutta ollut.

Käsityöseura on myöskin innolla työskennellyt 
arpajaisien edistämiseksi.

Erittäinkin tulee tässä raha-asioiden hoidossa antaa 
kiitos Työväenyhd. rahastonhoitajalle F. M. Orrelalle, joka
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aina uupumattomin voimin toivottomuuteen vaipumatta 
on valvonut yhdist. rahallisia asioita.

Johtokunta. Yhdistyksen Johtokuntana ovat olleet 
toimittaja Eetu Salin, puheenjohtajana, muurari K. A. 
Pastell, varapuheenjohtajana, Otto Tiuppa, sihteerinä, muina 
jäseninä viivottaja A. Järvenpää, toimittaja A. B. Mäkelä, 
toimittaja E. W. Hänninen, seppä Hj. Hammar, toimit
taja M. Kurikka ja neiti Olga Johansson.

Toimittaja Kurikan luovuttua valittiin sijaan polu- 
toknikko V. Niemi ja tämän luovuttua tuli johtokuntaan 
M. Hämeenniemi.

Johtokunta on lukuisissa kokouksissaan valmista
nut tärkeimmät kuukausikokouksissa esitetyt kysymyk
set, mutta etupäässä käsitellyt yhdistyksen taloudellisia 
asioita.

Johtokunnasta ovat eroamisvuorossa, Eetu Salin, 
E. W. Hänninen, Hj. Hammar, E. M. Orrela ja Otto 
Tiuppa.

Kirjastonhoitajina ovat olleet: suomalaisen osaston 
yhtä mittaa viivottaja A. Järvenpää ja ruotsalaisen osas
ton toimittaja E. W. Hänninen.

Lukusaliin on tilattu yhteensä 50 sanomalehteä ja 
aikakauskirjaa, enin osa suomenkielisiä, useita ruotsinkie
lisiä ja yksi saksankielinen.

Ravintoloitsijana oli viime vuoden kesäkuun 1 päi
vään maalari K. Koskinen ja siitä vuoden eteenpäin puu
seppä A. Laaksonen, rouvineen.

Juhlatoimikunta on jättänyt seuraavau kertomuk
sen vuodelta 1899:

Vuosikertomus Helsingin Työväenyhdistyksen Juhla- 
toimikunnan toiminnasta vuodelta 1899.

Kun ammattiyhdistysten ja osastojen yhteinen huvi-
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toimikunta oli saatu perustetuksi ja sen johdosta yleisien 
iltamien varalta, erityiset huvitoimikunnat tulivat tarpeet
tomaksi,'jäi luonnollisesti Työväenyhdistyksen juhlatoimi- 
k untakin tässä tapauksessa enemmän yksityislaitokseksi ja 
joka sen vuoksi sai nukkua hajonneena muutamia kuu
kausia, ikäänkuin ei sitä olisi ollut olemassakaan.

Vaan viime kesänä ja syksymmällä tapahtui asioita 
jotka painamalla pakoittivat Johtokuntaa nostamaan uu
destaan jalkeille oman juhlatoimikunnan. Talo saatiin 
oma ja myöskin muodostamalla isompi sali. Ja tähän 
aikaan juuri tapahtui että muutamat asiaa harrastavat 
henkilöt saivat päähänsä, että nythän se pitäisi oma 
teaatteri seuruekin saada syntymään. Ja kun sitä sitten 
jauhettiin jos joltakin taholta vakaantui asia vaan va
kaan tumistaan miesten mielissä. Herrat K. Vuori ja 
Mantere esittivät nyt tämän tuuman johtokunnalle, sa
malla myöskin toivoen että jos tähän hommaan Johto
kunta suostuu, näyttelyseuran valvonta taloudelliselta puo
lelta tulisi Työväenyhdistyksen juhlatoimikunnalle.

Johtokunta joutui tässä nyt kylläkin aralle alalle. 
Selvästi huomattiin että asia täytyy ottaa mitä monipuoli
semmalta kannalta, jos se mielitään saada kaikkien kan
nattamaksi. Oli näet otettava huomioon että yhteisessä 
huvitoimikunnassa synnyttäisi huoneuston luovuttaminen 
ainoastaan tähän tarkoitukseen, nurjaa mieltä, samoin kuin 
ehkä osastoissakin.

Johtokunta olisikin toivonut että yhteinen huvitoimi
kunta olisi ottanut huostaansa sanotun näyttelyseuran, 
vaan näyttelijät puolestaan eivät siihen sanoneet suostu
vansa. Pitivät kaikelle toiminnalleen edullisemmaksi että 
suorastaan saisivat työskennellä Työväenyhdistyksen juh
latoimikunnan valvonnan alaisena,

Johtokunta otti nyt pääasiassa huomioon yrityksen 
kasvattavan puolen. Tällä tavalla näytti ainoastaan mah
dolliseksi rajoittaa tavaksi tulleiden tanssi-iltamien pitoa 
ja saada kuntoon laitos jonka kasvattavaa merkitystä hen
kisellä alalla ei voinut kukaan kieltää. Ja kun tästäkin
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mahdolliset tulot tulevat kaikkien yhteiseen kassaan, yh
teisesti käytettäväksi, päätti johtokunta perustaa oman 
uäyttelyseuran ja sen hoitajaksi asettaa Juhlatoimikunnan.

Juhlatoimikuntaan olivat kuuluneet K. Korander, 
J. Riihimäki ja allekirjoittanut. Lisäksi nyt näille tuli
vat neidit Olga Johansson, Selma Parkkinen ja hrat K. 
Vuori, Hj. Korander ja Juho Puis. Juhlatoimikunnan 
puheenjohtajana oli Julio Puis, vaan kuin hän toimikun
nasta erosi on puheenjohtajana ollut entinen varapuheen
johtaja K. Korander, ja varapuheenjohtaja hra R. Drockila, 
joka valittiin Puisin tilalle. Kirjurina on ollut allekir
joittanut ja rahastonhoitajana Olga Johansson, sekä talou
denhoitajana Selma Parkkinen.

Juhlatoimikunta on toimeenpannut yhden iasten- 
juhlan, 2 yleistä tanssi iltamaa, ja 1 konsertin sekä 17 
näytäunöllistä iltamaa ja yhteisiä perhoiltamia laulukun- 
nalle ja näyttelyseurueelle yhden kerran.

Tili vuoden 1899 toiminnasta:

Debet.
Tuloja. Menoja.

Tammik. S p. Lastenjuhla.................... 1,194: 60. 535: 27
Lokak. 22 p. Konsertti......................... 335: 50. 102: 86

., 29 p. Tanssi-Iltama.................... 62: -. 54: 06
Marrask. 9 p. Illanvietto laulukunnalle — — _ —
Jouluk. 31 p. Illanvietto......................... 9: —. • 7: 25
9 näytäntöiltaa.............................................. 1,494: 25. 695: 77

Säästö . .
3,095: 35. 1.395: 21 

1,700: 14
3,095: 35. 3,095: 35

Tuloja.

Kassassa säästö v. 1898 ..................... 675: 99.
Iltamista säästöä................................... . 1,662: 32.
Pianosta................................................... 64: 50.
Näyttämöstä.............................................. 29: -. 2,431: 81

2,431: 71
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Kredit.
Voittoa. Tappiota.

Tamniik. 8 p. Lastenjuhla..................... 659: 31. — —
Lokak. 22 p. Konsertti......................... 232: 64. — —

„ 29 p. Tanssi-Iltama.................... 7: 94. — —
Marrask. 9 p, Illanvietto laulukunnalle —: —. 89: 80
Jouluk. 31 p. Illanvietto......................... 175: —. — —
9 näytäntöiltaa......................... , . . . 866: 08. 67: 60

1,767: 72. 107: 40
Säästö . . . 1,662: 32

1,767: 72. 1,767: 72

Menoja.
Lautakunta........................................  830: 20.
Piano............................................................. 683: 55.
Erityisiä menoja........................................ 180: 63.
Näyttämölle.............................................. 259: 37. 1,953; 75

Eroitus 478: 06
2,431: 81

Helsingin Työväenyhdistyksen Juhlatoimikunnan tilit 
olemme käyneet läpi ja tarkastaneet, josta olemme tulleet 
huomaamaan että kirjanpito on huolellisesti hoidettu ja on 
yhtä pitävä laskujen kanssa jonka johdosta ehdoitamme Johto
kunnalle ja rahastonhoitajalle täydellisen tilinvapauden kii
tollisuudella annettavaksi.

Helsingissä, 29 p. Maaliskuuta 1900.
F. S. Pyykkö. J. T. Johansson.

Laulukunnan vuosikertomus toiminnastaan v. 1899.
Vuosikokouksessa valittiin puheenjohtajaksi hra K. 

Vainikainen sekä toimikuntaan neidit: S. Gustafsson ja
H. Palmgren sekä herrat W. ^Voutilainen, Hj. Korander 
ynnä varajäseniksi neiti O. Gröndahl ja E. Haanpää. 
Myöhemmin syksyllä erosi K. ^Vainikainen kööristä ja 
hänen tilalleen tuli hra ^Voutilainen.

Laulukunnan johtajana on edelleen ollut soittotai- 
teilia hra J. Leino ja jäseninä laulukunnassa ovat olleet 
seuraavat:
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Sopraanot: H. Söderholm, O. Gröndahl, S. Wessman, 
S. Gustafsson, F. Nordbäck, M. Ananiasson, H. Palmgren,
I. Aberblom, M. Grönros, A. Moilanen, H. Pietilä, S. Mä
kinen, M. Hellman, K. Teit, G. Spiring ja E. Kemppainen.

Altot: M. Johansson, E. Spiring, M. Suvinen, N.Wahl
ström ja A. Gustafsson.

Tenorit: N. Tuominen, H. Paavilainen, J. Wartiala, 
A. Tallgren, O. Bodin ja A. Koskinen.

Bassot: K. Lehtonen, K. Koskinen, W. Woutilainen, 
K. Wainikainen, Hj. Korander, H. Muikku, E. Haanpää,
J. Borgenström, L. Kekäläinen, Korpela, Lönnqvist ja Salmi.

Laulukunta on ottanut osaa Hyvinkäällä pidettyyn 
laulu- ja soittojuhlaan 5 p. Kesäkuuta ja saanut sieltä 
kunniapalkinnon. Sitäpaitse on annettu kaksi konserttia 
ja oltu avustamassa Juhlatoimikuntaa y. m. useammissa 
tilaisuuksissa. Laulukunta on kaikkialla, missä se on 
esiintynyt, saavuttanut mainetta sekä suosiota ja on edel
leen hyvässä kunnossa, joka tietysti on sen etevän johta
jan hra J. Leinon ansio.

Laulukunnan toimikunta lausuu sulimmat kiitoksot 
kaikille, jotka ovat Laulukunnalle olleet avulliset, etenkin 
johtajalle hra Leinolle sekä innokkaille Laulukunnan jä
senille.

W. Woutilainen. Hj. Korander.
Puheen j. Kirjuri.

Järjestysvaliokunnan kertomus v:ta 1899.
Jäseninä valiokunnassa ovat olleet nim.: muurari 

J. Puis, puuseppä A. Laaksonen, kirvesmies J. Parkkinen, 
sorvari O. Tiuppa, mekanikko M. Ollakka, muurari S. Nie
minen, maalari K. Hammar, puuseppä K. Solauder, pannu
ja levyseppä Forsman, seppä Kurimo, neiti Hanna Järn
berg ja suutari J. Wixfcari.

Vuosikokouksessa Toukokuun 18 p:nä valittiin vir
kailijoiksi nim.: puheenjohtajaksi A. Laaksonen, varapu
heenjohtajaksi K. Hammar ja pöytäkirjuriksi J. Viikari.

Forsmanin luovuttua valittiin muurari J. G. Nyman,
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Kurimon luovuttua konetehtaantyömies Hänninen, A. Laak
sosen luovuttua Selma Parkkinen ja puheenjohtajaksi K. 
Hammar sekä varapuheenjohtajaksi Selma Parkkinen, Hän
nisen luovuttua pannu- ja levyseppä Lind, Selma Parkki
sen luovuttua kirvesmies AV. Lempinen ja varapuheen
johtajaksi J. G. Nyman, J. Puisin luovuttua muurari Täh
tinen ja Lindin luovuttua A. Jäntti.

Mitä ylipäätään järjestyksen ylläpitoon tulee kulu
neen vuoden ajalla, on valiokunta tehnyt sen suhteen 
voitavansa, mikäli se ahtaissa oloissa on ollut mahdollista. 
Mitään mainittavampaa häiriötä ei olekkaan tapahtunut, 
josta valiokunta voi olla kiitollinen yhdistyksen jäsenille.

Järjestysvaliokunnan puolesta:

K. Hammar. Juho AViikari.
Puheenj. Kirjuri.

Lopuksi pyytää yhdistyksen juhlatoimikunta lausua 
sydämellisen kiitoksensa laulukunnalle sen aina laimentu- 
mattomasta harrastuksesta, tällä Väinölän ikivanhalla voit
tamattomalla taiteen alalla. Erittäinkin kiitos soittotaitei- 
lija hra J. Leinolle, joka uupumattomalla innolla on näyt
tänyt pitävän huolta hänelle hoidettavaksi joutuneesta vai
keasta toimesta. Siihen perustaen uskallamme varmuu
della luottaa että meidän kööri se ensikesänäkin voiton 
ottaa täällä pidettävässä yleisessä laulu- ja soittojuhlassa. 
Jo tämäkin tulee olemaan samalla laulajain kuin myös
kin hra Leinonkin ansiota.

Ensimäistä vuottaan toimivalle näyttelyseuralle pyy
tää juhlatoimikunta lausua myöskin sydämellisen kiitok
sensa siitä ihmeteltävästä tarmosta ja innostuksesta jota 
näyttelijät ovat osoittaneet voidakseen näyttämöllä tuoda 
esiin kukin osansa, että se joltakin tuntuisi. Ja jos ovat 
voimat olleetkin heikot, ahdas näyttämö ja puutteelliset 
näyttämöllä tarvittavat puvut ja kalustot, uskallamme sa
noa että yleinen osanotto kaikilta puolin on ollut runsas 
yrityksen kannattamiseksi. Huone on ylipäätään aina oi-



16

lut täynnä yhteisistä harrastuksista innostunutta yleisöä 
ja kaikki tunnustavat että onhan se ollut jotakin toista 
kuin tavalliset tanssi-iltamat ja tuottanut aineelliseltakin 
kannalta enemmän. Samalla kun olemme päässeet tähän 
ilahuttavaan lopputulokseen, pyytää Juhlatoimikunta toi
vottaa eteenkinpäin hyvää jatkoa hra K. Vuorelle seuran 
järjestäjänä ja johtajana. Eteenpäin samalla voimalla ja 
meille on tulevaisuudessa mahdollista muodostaa näyttely- 
seurue, joka voi kilpailla yliluokan samanlaisten laitosten 
kanssa, kun kerran vaan isompi talokin saadaan.

Myöskin järjestysvaliokunta on ollut luotettavana 
apuna juhlatoimikunnalle joka kiitollisuudella mainitaan.

K. Korander. Otto Tiuppa.
Puheenj. Kirjuri.

Helsingin Työväenyhdistyksen tili 31/1., 1899.

Vastaavan (omaisuus).
Kalusto...................................................2,715: 25.
Kassassa rahaa................................ 1,737: 07.
Kansallis-Osakepankki................. 635: 21.
Suomen Maanviljelyspankki .... 89: 50.
Kirjaston arvo................................ 3,000: —.
K. K, Sohiman velkaa................. 74: —.
Työväen Sanomalehti-osakeyhtiö . . 3,074: 20.
Kiinteimistön arvo........................... 84,169: 96. 95.495: 19

Smk. 95,495: 19

Vastattavaa (velkoj a).

Rahasto koululasten kesäoloa varten
maalla.............................................. 220: 14.

J. Th. Lagerbom, rahasto köyhien
koululasten vaatetukseen. . . 108: 21.

Rahasto kertomuksen ulosantamista 
varten työväen kysymysten 
käsittelyä valtiopäivillä ... 53: 02.

Rahasto tilastollisen tiedon antami
seksi työväen oloista .... 253: 84.
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Rakennusrahasto.................................... 4,717: 29.
Muurahaiskerävs-rahasto.................... 1,296: 45.
Heisinkin säästöpankki.................... 40,000:
Suomen maanviljelyspankki .... 20.000: —.
Raittiusyhdistys Kilpi......................... 2.019: 25.
Opetuskomitea........................................ 329: 89.
Yleinen rahasto ........ 26,497: 10. 95,495: 19

Smk. 95,495: 19

Rahasto koulu lasten suvilomaa varten.
Debet.

Säästöä vuodelle 1900 .................................................. 220: 14
Smk. 220: 14

Kredit.
Säästöä vuodelta 1898 .................................................. 210: 69
Korkoa vuodelta 1899 .................................................. 9: 45

Smk. 220: 14

J. Th. Lagerbomin rahasto köyhien koululasten
vaatetusta varten.

Debet.
Säästöä vuodelle 1900 ...................................., . . 108: 21

Smk. 107: 21
Kredit.

Säästöä vuodelta 1898 ................................................... 103: 57
Korkoa vuodelta 1899 ................................................... 4: 64

Smk. 108: 21

Rahasto kertomuksen antamista varten työväen kysy
mysten käsittelystä valtiopäivillä.

Debet.
Säästö vuodelta 1900 ................................................... 53: 02

53: 02Smk.
2
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Kredit.
Säästö vuodelta 1898   50: 77
Korkoa vuodelta 1899 .........................   ‘2: 25

Smk. 53: 02

Rahasto tilastollisen tiedon antamiseksi työväen 
oloista.
Debet.

Säästö vuodelta 1900
Smk.

253: 84 
253: 84

Kredit.
Säästö vuodelta 1898 
Korkoa vuodelta 1899

Smk.

242: 95
10: 89

253: 84

Kassamaksuja

Opetuskomitean tili.
Debet.

Säästö vuodelle 1900

78: -. 
4: 05. 

386: 80.
13: 80.

329: 89. 

Smk.
Kredit.

Säästö vuodelta 1898
Smk.

812: 54 
812: 74

812: 54 
812: 54

Kassatili .... 
Kustannusmaksuja

Yleinen rahasto.
Debet,

3,261: 58.
3: 25

Vuokramaksuja . . . . , 455: 70.
Kirjaston alennus 1.315: 35.
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V. Aaltosen velka poistettu .... 
Lukusali-kustannukset.........................

59: 40. 
297: 56. 5,389: 39

Korkoja suoritettu..............................
Kiinteimistön kustannukset ....

2.036: 71. 
173: 39. 2,210: 10

Säästö vuodelle 1900 .......................... 26.497: 10
Smk. 34,099: 84

Kredit.
Säästö vuodelta 1898 ...................................................
Rakennusrahastosta otettu talonmaksuun ....
Kaluston arvo..................................................................
llmoitusmaksuja.................................... 479: 65.
Sisäänkirjoitusmaksuja..................... 1,410: 30,
Jäsenmaksuja........................................ 3,594: 20.

7,430: 14
20.000: —

1,185: 25

5,484: 15
Smk. 34,099: 84

Rakennusra hasto.
Debet.

Yleinen rahasto siirretty talon ostamista varten 
Säästö vuodelle 1900 ...................................................

20,000: — 
4,717: 29

Smk. 24,717: 28

Kredit.
Säästöä vuodelta 1898 .........................
M. Hämeenniemen lahja....................
Koottu yleisessä kokouksessa . . . 
Jäännös lukkarin vaalista ....

100: -.
23: 22. 
22: 55.

11,383: 21

145: 77
Laamasen työmiehiltä ......
Laulajaisista Juhlatoimikunnalta . .

3: 30. 
138: 79. 142: 09

J. Sällin työmiehiltä.........................
Arpajaisista..............................................
A. Nikulainen lahjoittanut ....
Yhteinen huvitoimikunta....................
Suomen työmiehiltä..............................

19: 22. 
13,000: -.

7: —.
9: —.

13,019: 22 
11: —

16: -
Smk. 24,717: 29

Helsingissä, 31 päivä Joulukuuta 1899.

F. M. Orrela.
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Yllä olevaan yleiskatsaukseen viitaten Helsingin Työ
väenyhdistyksen tileistä, vuodelta 1899, olemme no tarkasta
neet ja huomanneet ne kirjoihin merkittyjen kuittien ja asia
paperien •mukaan oikeiksi, ja koska vielä olemme huoman
neet ne erittäin huolellisesti tehdyiksi, pyydämme sen joh
dosta ehdoittaa johtokunnalle ja rahastonhoitajalle täydellistä 
tiliyapautta.

Helsingissä, 24 p, maalisk. 1900.

J. T. Johansson. J. H. Alkunen.
F. S. Pyykkö.



Vuosikertomus
H.-gin kiroesmiesten amm.-osaston toiminnasta 

oiime kuluneelta kalenteri ruodelta 1899.

Toimikunnan jäsenet: Ammattiosaston puheenjohta
jana on ollut M. Haikarainen ja varapuheenj. M. Hälleberg 
sekä S. Hellsten rahastonhoitajana, pöytäkirjurina alla ni
mitetty.

Ammattiosasto on pitänyt viisi yleistä kokousta.
12 kuukausi ja 15 toimikunnan kokousta, näissä on 

toimittu:
1. Ensiksi helmikuussa tuli päätös, että perustetaan 

amm.-osastolle oma lippu eli kokousmerkki, mikä tulikin 
valmiiksi ja amm.-osaston käytettäväksi toukokuun alussa 
mainittuna vuonna.

2. Sitten päätettiin laittaa kysymyskirjeet muihin 
kaupunkeihin siitä, josko hyväksyvät meidän ehdotukset, 
että panna toimeen yleisen kirvesmiesten edustajakokouk
sen samana vuotena. Tämä toivomus tulikin täytetyksi 
niin että edustajakokous pidettiin Helsingissä 26 ja 27 p. 
kesäkuuta 1899.

3. Kipu ja hautausapurenkaan säännöt on korjattu 
ja sen jälkeen rahasto niinkuin uudelleen perustettu ja 
sillä on toimikunta, joka siitä pitää huolta.

4. Heinäkuussa nousi kysymys, josko perustettaisiin 
työttömyysrahasto, joka myös toteutui seuraavassa kuu
kausikokouksessa, tähän pohjarahoja kerää toimikunta, joka 
on vastuunalainen yhdessä amm.-osaston toimikunnan 
kanssa. Tämän rahaston pohjaraha on nykyään 150 
markkaa.
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Sitten on vielä luottamusmiehiä, joidenka tehtävänä 
on, että tuoda epäkohtia ilmi amm.-osastolle.

Vielä on muita pienempiä toimikuntia, joilla on ol
lut tehtävää ja toimintaa.

Amm.-osasto ynnä huvitoimikunta on pitänyt neljä 
perheiltamaa ja näistä on jäänyt rahajäännös 35 markkaa 
SO penniä.

Huvitoimikunnan jäsenet viime kalenteri vuotena 
ovat: K. Laine, Jaakko Hakola, J. Malm G. Vickman, H. 
Heinonen, H. Heimonen ja alla nimitetty.

Amm.-osaston jäsenluku on ollut vuoden alusta 156, 
vuoden loppupuoliskolla 335.

F. Jägermalm, 
pöytäkirjuri.



Vuosikertomus
Helsingin Työväenyhdistyksen mallioeistäjäin 
ammattiosaston ensimmäisestä toimintakau

desta o. 1899.

Osaston virallinen toimintakausi alkoi marraskuun 
19 p:nä 1899, jolloin oli perustava kokous, jossa valittiin 
virkailijat osastolle sääntöjenmukaisessa järjestyksessä, pu
heenjohtajaksi jäsen Aug. Mairio, toimikuntaan jäs. Knut 
Lundström, T. Ruotsalainen, K. L. Lydman, K. A. Vankka,
J. Huttunen, tilintarkastajiksi K. G. Viikki, K. Brusin ja 
varamiehihsi J. Blang, A. Laakkonen.

Osaston toimikunta pitämässään kokouksessa mar
raskuun 22 p:nä valitsi toimikunnan valittavat virkailijat, 
varapuheenjohtajaksi Knut Lundström, kirjuriksi J. Huttu
nen, rahastonhoitajaksi K. A. Vankka ja huvitoimikuntaan 
jäsenet K. Brusin, Ä. Kokko, A. Laakkonen, J. E. Björk- 
holm, T. Ruotsalainen, J. Huttunen ja K. A. Vankka 
ja järjestvsvaliokuntaan jäsenet P. Laaksonen ja K. L. 
Lydman.

Osaston virkailijat päätettiin perustavassa kokouksessa 
valita vaan tammikuulla pidettävään vuosikokoukseen 
saakka.

Osaston kokoukset: toimikunnan kokouksia 2, joista 
merkitty pöytäkirjaan 16 pykälää, kuukausikokouksia 2, 
joista merkitty pöytäkirjaan 14 pykälää, yleisiä kokouksia 2 
Kone- ja Siltarakennus-osakeyhtion lakon lopettamisesta.

Osaston kokouksissa keskustelluissa asioissa ei ole 
vielä ollut juuri laisinkaan periaatteellisia kysymyksiä 
paitsi Suomen ammattijärjestön perustava kokous. Heisin-
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gissä pidettävään kokouksiin päätettiin ottaa osaa. Osastoa 
edustamaan valittiin K. A. Vankka Helsingin Puusep
päin ammattiyhdistykseltä tullut kiertokirje, jossa kysyttiin 
josko osasto tahtoo valita edustajan H. P. sovittelukomi
teaan ajamaan Kone- ja Siltarakennus-osakeyhtiön lakkoa, 
osasto ei voinut ottaa osaa mainittuun komiteaan.

Muut asiat ovat olleet vaan osaston taloudellisia 
toimia.

H. T:yn lastenjuhlaa edusti osaston jäsen T. Ruotsa
lainen.

H. T:yn ja ammattiosastojen keskuskomiteassa osas
toa edustanut jäsen T. Ruotsalainen.

Osaston aineellisista varoista puhuvat tähän jälkeen 
liitetty tilitys osaston ja huvitoimikunnan tileistä yhdis
tettyinä.

Osaston jäsenluku vuoden lopussa ainoastaan viisi
toista.

Malliveistäjäin ammattiosaston rahaston tili joulukuun 
31 p:nä 1899.

Tuloja:

An. Ennen osaston perustamista ..... 2: 50.
„ Ilmoitus, sisäänkirjoitus- ja jäsenmaksuja . 39: 50.
„ Huvitoimikunnalta.................................  266: 85.

Summa Smk. 308: 85.

Menoja:

Per. Kirjanpitokirjoihin ja sääntöjen puhtaaksi
kirjoitus ................................................... 8: 95.

„ H. T:y:lle ilmoitus, sisäänkirjoitus- ja jä-
senmaksuja.................... ....................  29: 50.

Sanomalehti-ilmoituksiin . . .....................7: 20.
Huvitoimikunnalle .... .....................169: 41.
Säästöä seuraavalle vuodelle ..................... 93: 79.

Summa Smk. 308: 85.
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Olemme tarkastaneet ylläolevat tilit ja huomanneet 
ne täysin hoidetuiksi, joten ehdotamme toimikunnalle täy
dellistä tilinvapautta.

Helsingissä, Tammikuun 27 p:nä 1899.
K. Viikki. Karl Brusén.

Malli veistäjäin A. O:n puolesta
K. A. Vankka.



Vuosikertomus
Satulaseppäyhdistgksen toiminnasta unosina 

1899—1900.

Vuoden alusta oli jo toimena saada aikaan koko 
maata käsittävä ammatillinen työkilpailu ja näyttely yh
teydessä yhdistyksen kymmenvuotisjuhlan kanssa, vaan 
liikkeiden omistajain puolelta on osotettu siksi laimeata 
osanottoa, että tämä homma on täytynyt jättää siksensä, 
sen siaan on ruvettu puuhaamaan amatillista oppikirjaa, 
mutta varojen vähyyden tähden on epävarmaa, jos kerkiää 
tämäkään valmiiksi mainittuun merkkipäivään. Vielä on 
mainittava se varsin tärkeä asia, että on saatu aikaan 10 
tuntinen työpäivä.

Iltamia on ollut ainoastaan yksi perheiltama. Ko
kouksia on ollut melkein joka kuukausi; johtokunnalla on 
ollut 4 kokousta.

Jäseniä oli yhdistyksessä vuoden alussa 15, uusia 
jäseniä on vuoden kuluessa tullut 11 ja eronnut 10, joten 
jäsenluku vuoden lopussa oli 16.

Tuloja vuoden kuluessa on ollut: sisäänkirjoitusmak- 
suja 9 mk., pääsymaksuja 22 mk., jäsenmaksuja 68 mk., 
yhteishuvitoimikunnan kassasta 7 mk., Kansallis-Osake- 
Pankissa korkoa 9 mk. 79 penniä; siis yhteensä 115 mk. 
79 p:iä.

Menoja samalta ajalta: 2 kpl. airuenauhoja 8 mk., 
yhdistyksen huvitoimikunnalle 9 mk. 90 p., perlieiltaman 
kustannuksiin, kirjoitustarpeisiin 50 p., kokousten kokoon
kutsuminen 14 mk. 70 p., kiertokirjeistä työnantajille kos
keva päivän lyhennystä 1 mk. 05 p., Keskuskomitealle
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yhdestä edustajasta 3 mk., aijotusta ammattikilpailun alus
tavista puuhista 14 mk. 85 p., ammattiedustajain kokouk
sesta edustajapalkkiota 3 päivästä 18 mk., huoneusvuok- 
raa 45 mk. 25 p., yhteensä 115 mk. 25 p. Jäännös vuo
den toiminnasta 54 p., siis yhteensä viime vuoden jään
nöksen kanssa, joka oli 294 mk. 27 p., jääpi siirtoa tälle 
vuodelle 294 mk. 81 p.



Helsingin Työräenyhdistyksen Tehtaalais- 
naisosaston 

Vuosikertomus.

Ensimäiseltä vuodeltaan 1900. Ensimäisen perusta
van kokouksen kutsui kokoon naisosasto. Tämä yleinen 
kokous pidettiin huhtikuun 16 p:nä 1899. Kokouksen 
avasi naisosaston puheenjohtaja neiti Ida Ahlstedt, joka 
myös valittiin puheenjohtajaksi kokoukselle ja pöytäkirjuriksi 
Selma Parkkinen. Sitten hra A. Lempinen ehdotti kes
kusteltavaksi:

liitä epäkohtia on olemassa tehtaalais-naisten oloissa 
ja miten ne saataisiin korjatuksi? Puheenjohtaja alusti 
nyt toiseksi kysymyksen: Miten saataisiin tehtaalais- 
naisten palkat korotetuiksi. Josta enemmistö oli sitä mieltä, 
että perustetaan Tehtaalais-nais-osasto. Asiata toimeenpane
maan ja sääntöjä muodostamaan valittiin komitea, ■ johon 
tulivat rouvat Järvinen ja Valtonen, neidit M. Ahlstedt ja 
Leino sekä hrat Helin, Lempinen ja Tiuppa. Sitten seu- 
raavassa yleisessä kokouksessa huhtikuun 30 p:nä hyväk
syttiin tämä sääntöehdotus ja ehdokkaita asetettiin johto
kuntaan. Puheenjohtajaksi neiti Olga Johansson ja Selma 
Parkkinen sekä muiksi johtokunnan jäseniksi: neidit Lähde, 
Sopanen, Erikson, Ida Ahlstedt ja rouva Järvinen sekä 
hrat Nyström, Tiuppa ja Hämeenniemi. Perustava kokous 
pidettiin kesäkuun 7 p:nä, jolloin osasto perustettiin kun 
Työväenyhdistys oli sille säännöt vahvistanut.

Puheenjohtajaksi valittiin neiti Olga Johansson ja 
muiksi johtokunnan jäseniksi neidit Selma Parkkinen, Tilda 
Vauhkonen, Aina Laaksonen, Hanni Häkkinen, Alina So
panen ja rouva Eva Järvinen sekä hrat Petter Valtonen,
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Otto Tiuppa ja varajäseniksi niille: neidit Lähde, Hyvönen 
ja hra Hammar. Ensimäisessä johtokunnan kokouksessa 
kesäkuun 15 p:nä valittiin seuraavat toimivat henkilöt 
varapuheenjohtajaksi Selma Parkkinen, pövtäkirjuriksi Aina 
Laaksonen sekä rahastonhoitajaksi rouva Järvinen ja jä
senmaksuja kantamassa Selma Parkkinen. Sekä jäsenlip- 
puja tilattiin 500 kappaletta. Lentolehtisiä on levitetty 
useampiakin kertoja, vaan niistä juuri ei ollut mitään hyö
tyä osastolle. Johtokunta on vuoden pitkään pitänyt 5 
kokousta, joissa pääasiassa on valmisteltu keskustelukysy
myksiä kuukausikokoukselle sekä keskusteltu ja pidetty 
huolta osaston taloudellisista asioista. Johtokunnassa on 
seuraavia muutoksia tapahtunut, Aina Laaksosen tilalle on 
valittu Ida Ahlstedt. Nykyään on jälellä johtokunnassa 
neidit Olga Johansson, Selma Parkkinen, Tilda Vauhkonen, 
Ida Ahlstedt, Alina Sopanen ja rouva Järvinen sekä vara
jäsenenä neiti Pekonen.

Varsinaisia kuukausikokouksia on ollut 4 ja väliai
kaisia 1, johon kokoukseen valitettavasti ei saapunut niin 
paljoa jäseniä, että olisi voitu kokousta pitää, joka olisi 
ollut välttämätöntä edustajan valitsemista varten ammatti
järjestön perustavaan kokoukseen. Osaston taloudellinen 
tila on ollut seuraava: Tuloja on ollut 59 ja menoja 94 
mk. 45 p. Siis osastolla on nyt velkaa 36 markkaa ja 
45 penniä.

Jäsenluku on ollu tänä vuotena 32.
Osastolla on myöskin ollut huvitoimikunta, joka on 

pitänyt huolta osaston huveista, johon ovat kuuluneet: 
neidit Erikson, Vauhkonen, Parkkinen, Sopanen, Rekonen 
ja Masalin sekä hra Valtonen. Varajäseninä ovat olleet 
neidit Helin, Hämäläinen ja Pöyhy. Näistä ovat nykyään 
jälellä huvitoimikunnassa: neidit Erikson, Vauhkonen, Park
kinen, Sopanen, Rekonen ja Masalin. Yhteiseen huvi- 
toimikuntaan otti osasto myöskin osaa ollen siellä edus
tettuna 2 jäsentä, jotka olivat: neidit Vauhkonen ja Sopa
nen. Sanottu huvitoimikunta on nyt lopettanut toimin
tansa, joten osasto voi pitää huviansa missä parhaimmaksi
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näkee. Huvitoimikunnan kautta on tullut varoja rahassa 
Smk. (18) ja tavarassa 85 pakettia jälellä ja kassakirja.

Tiliä on ollut tarkastamassa: neidit Hilma Ahlstedt 
ja Anna Tallgren osaston sekä huvitoimikunnan tiliä ne 
samat henkilöt. Tyt osastolla on kaikkiaan varoja jäsen- 
kirja, kassakirja, 85 pakettia, mustepullo ja huvitoimikun
nan kassakirja sekä velkoja.

Katsahdus osaston toiminnasta, joka on ollut moitit
tavan laimeata. Kokouksia johtavat henkilöt, jos ovat 
pitäneet kokouksia taikka ei, se on ollut niin ja näin, sa
moin tietysti osanottokin. Siksipä ei asioidenkaan vuoksi 
ole voitu ryhtyä tarkempiin toimenpiteisiin.

Keskusteltu on seuraavista asioista: Miten Tehtaa- 
lais-naiset saataisiin käsittämään heidän huonon taloudelli
sen asemansa ja toiseksi: Miten tehtaalais-naiset mitä pi
kemmin saataisiin liittymään osastoihin.


