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Tänä yhdistyksen 21 toimintavuotena on yhdistys pi
tänyt 11 kuukausikokousta, 3 ylimääräistä ja 20 
johtokunnan kokousta.

Toiminnasta ja tärkeimmistä kysymyksistä, jotka 
ovat olleet yhdistyksen sekä johtokunnan kokouksissa poh
dittavana voimme mainita seuraavaa:

Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen 1 puolue
kokous pidettiin yhdistyksen huoneustossa 25 28 p:nä
syyskuuta, jossa pääkeskustelukysymyksenä keskusteltiin 
ja päätettiin puolueen menettelytavasta valtiopäivämies- 
vaaleissa. Kysymys oli jo ennenkin keskusteltavana yh
distyksen kuukausikokouksissa, samoinkuin kysymys lei
purien yötyön poistamisesta, sekä useista muista valtio
päivillä esilletulevista työväestöä lähemmin koskevista ky
symyksistä. Kokouksessa oli yhdistys edustettuna seitse
mällä edustajalla.

Vuoden ensimäisessä kokouksessa oli keskustelun 
aiheena yhdistyksen talon ilmaisen tonttipaikan ehdotus 
Valtuustolle, jolta se oli, joskin vielä epävarmassa luvassa. 
Yhdistys ehdotti saatavaksi tonttia Kansakoulukadulta, 
Kaisaniemestä ja Siltasaaresta. Kansakoulunkadun tontti 
huomattiin kuitenkin paljoa pienemmäksi, kun se oli kar
tassa huomattavissa. Syyskesästä luovutti sitten lopulta 
valtuusto tontin Siltasaaressa yhdistykselle sen omaa ta
loa varten. Asiapaperit asemapiirustuksista ovat parhail
laan Senaatissa vahvistettavana.
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lyöväen mielenosotiiskävelyretken pani yhdistys toi
meen vanhaan tapaansa 1 päivänä kesäkuuta. Mielenoso- 
tus kohdistui yleisen äänioikeuden, väkijuomain kieltolain 
ja 8-tuntisen työpäivän hyväksi.

Samoin nurjia äänioikeusoloja vastaan pani yhdistys 
toimeen vuoden lopulla mielenosotus- ja vastalausekokouk- 
sen Ylioppilastalolla. Osanotto kokoukseen oli runsaimpia, 
sekä keskusteluissa asiain käsittely innokasta, osoittaen mi
ten suurella painolla ja osanotolla työväestö seuraa sille 
niin tuiki tärkeän kysymyksen ratkaisua valtiopäivillä. 
Samassa kokouksessa päätti myöskin yli tuhanteen nouseva 
jäsenistö luovuttaa 1 päivän palkkansa äänioikeusrahastoon.

Kun painoolot ja kokoontumisvapaus vuoden alku
puoliskolla olivat niin ahtaalle kiristettynä, että annettiin 
jo määräyksiä ettei saisi laillisia osastojen kokouksiakaan 
Työmieslehdessä ilmoittaa ennenkuin niistä olisi Poliisi- 
kamariin ilmoitettu ja sieltä saatu ilmoittamiseen maksua 
vastaan lupa. päätti yhdistys edellämainitussa kokoukses
saan lähettää vastalauseen kireistä painooloista Painovli- 
hallitukselle, jossa samalla huomautettiin miten esim. Työ- 
mies-lehti on ollut asetettuna vielä kireämmäin erikois- 
sensurin alaiseksi kuin porvarilliset lehdet.

Kaupungin valtuusmiesvaaliin osanottoon puhtaalla 
työväen listalla vaikutti yhdistys osaltaan, yhdessä Töölöön 
ja Söörnääsin työväenyhdistyksen kanssa.

Kunnan työnvälitystoimiston johtokunnassa on yh
distyksen valitsemana ollut toimittaja Kaarlo Luoto.

Valtuuston ylempää työväenopetusta järjestävässä 
komiteassa, kun työväenopiston perustamisesta ei tullut 
mitään, on olleet 'yhdistyksen puolesta edustamassa rva 
Hälleberg, J. E Kumenius ja E. Haapalainen.
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Arpajaislupaa on pyydetty kuten edellisenäkin vuonna 
mutta ei ole saatu. — Syy tuntematon.

Johtokunnan kokouksissa on pääasiassa keskusteltu 
yhdistyksen taloudellisista asioista, sekä mahdollisuuden 
mukaan järjestetty osastojen ja yhdistyksen välisiä suh
teita. Samoin on kuukausikokoukselle tulevat keskustelu- 
kysymykset ensiksi johtokunnassa harkittu ja lausunnoilla 
varustettu.

Uusia osastoja on perustettu: Kehruu- ja kutoma- 
teollisuus a.-osasto, joka ei kuitenkaan ole vielä päässyt 
toimintansa alkuunkaan. Kylvettäjäin osasto sekä Pesijät- 
tärien a.-osasto sekä uudelleen elpynyt Kaakeli- ja fajanssi- 
työntekijäin a.-osasto, joka edellisenä vuotena ilmoitettiin 
lakanneeksi toiminnastaan. Samoin on elpynyt uudelleen 
Talonmiesten a.-osasto ja muutoksia tehty sen sekä Kir- 
jansitojain a.-osastojen sääntöihin. Valajain ammattiyh
distys on vuoden kuluesss liittynyt yhdistykseen. Osas
toja on näin ollen yhdistyksessä nykyään 35 sekä vuokra
laisina omilla säännöillään toimivia yhdistyksiä on kuusi.

Yhdistyksen jäsenluku vuoden 1904 lopussa oli 328 
nais- ja 1,429 miesjäsentä, yhteensä 1,757.

Sanomalehtiä on yhdistyksen lukusaliin tilattu 21 
porvarillista sanomalehteä, siinä aikakauskirjoja, kuva- ja 
pilalehtiä, sekä sitäpaitsi viisi työväen lehteä.

Kirjastossa on nykyään suomenkielisten nidosten luku 
1,200 ja ruotsinkielisten 1,223, yhteensä 2,423 nidosta. 
Uusia kirjoja on hankittu 800 markan edestä, joita ei ole 
vielä kuitenkaan voitu lainata, kun uusi kirjaluettelo ei 
ole vielä täysin valmis. Suomalaisia kirjoja on vuoden 
kuluessa lainattu 4,214 ja ruotsalaisia 432 nidosta.
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Kirjaston ja lukusalin hyväksi on kuten edellisenä
kin vuonna saatu Valtuustolta anniskeluyhtiön voittova
roista 1,000 markan apuraha.

Johtokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja E. Pert
tilä, varapuheenjohtajana S. Hellsten, rahastonhoitajana F. 
AT. Orrela ja pöytäkirjurina Otto Tiuppa. Muina johto
kunnan jäseninä rva Eva Järvinen, viivoittaja A. Järven
pää, E. Valpas, J. E. Kumenius, M. Hälleberg ja K. A. 
Pastell.

Eroamisvuorossa ovat nyt johtokunnasta rva Eva Jär
vinen sekä A. Järvenpää, J. E. Kumenius, K. A. Pastell 
ja M. Hälleberg.

Kirjastonhoitajina ovat olleet suomalaisen osaston 
A. Järvenpää ja ruotsalaisen osaston Edv. Valpas. Kir
jastossa on lainausta ollut hoitamassa nti Olga Michelsson.

Taloudenhoitajina ovat olleet rva Eva Järvinen ja 
Kaarlo Korander.

Ravintolakomiteaan ovat kuuluneet rva Eva Järvinen 
ja Hj. Korander sekä E. Perttilä.

Yhdistyksen ravintolassa on ollut emännöitsijänä nti 
Hilda Virta.

Lautakunnan johtajana on ollut hra Ikonen. 
Laulukunta on toistaiseksi lakannut viime syksynä

toiminnastaan.

Työväen teatterin johtajina ovat olleet alkuvuodesta 
Kaarlo Vuori ja loppuvuodesta rva Meri Roine.
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yhdistyksen rahavarat kuten tileistä näkyy ovat:

Kassatili. Tammik. 1 p:stä Jouluk. 31

Tuloja.

vfa. 1. . . ..................................
Yleinen rahasto tili . . . .... 1,022:55
Rakennusrahasto » ... .... 41:36
Ravintola » . . . .... 2,900: —
N uokra » . . . .... 410: —
Korko » . . . .... 513:77
Jäsenmaksujen » . . . .... 6,233: 90
Sisäänkirjoitus » . . ............ 1.351:75
Ilmoitus » . . . .... 544:50
Kirjasto » . . . .... 1.100:65
Eri säätäväin » . . ............. 842:—
Kansallispankin » ... .... 4,500: —

6,860: 88

19,460: 48- 
8mk 26,321:36

Menoja.

Kustannusten tili........................ 3,669: 03
Talonkustannus ja korjaustili . . 841: 06
Lukutupa » . . 247:43
Kirjasto » . . 938: —
Kalusto » . . 15: —
Korko » . • 2,588:25
Arvopaperien » . . 145: —
Kansallispankin » . . 6,554:62
Lainattu eri tilille..................... 1,100: —
Maksettu eri velkoja.................. 5,331: 05 21,429:44 

4,891: 92Saldo vuodelle 1905 .......................................
Smk 26,321:36



Pääoman tili.

Vastaavaa.

Kassatili....................................... 4,891: 92
Kansallispankin tili.................. 3,577: 12
Kirjasto » .................. 3,000: —
Kiinteimistö » .................. 84,169: 96
Kalusto » .................. 2,730: 25
Arvopaperien » .................. 1,395: —
Työv. San. lehti osakeyht. tili . 6,000: —
Eri henkilöitten » . 1.245: —
Ko-operatiiv. Työv. k. ja teollis.

O.-yht.................................. 2,000: — 109,009: 25
Smk 109,009: 25

Vastattavaa.

Yleinen rahasto tili.................. 41,818:12
Rakennusrahasto ».................. 26,101:72
Opetuskomitean » .................. 329:89
Rahasto kertomuksen antamista

varten työväen asiain kä-
sittelystä Valtiopäivillä . . 59: 64

Rahasto tilastollisen tiedon hank-
kimista varten työväen
oloista .............................. 285:53

Rahasto kansakoululasten suvi-
lomaa varten.................. 247:62

J. Th. Lagerbohmin rahasto
köyhäin koululasten vaa-
tetusavuksi........................ 121:73

Suomenkielisen puhuja ja kes-
kusteluseuran rahasto . . . 45: —

Helsingin Säästöpankin tili. . . 40,000: 109,009: 25
Smk 109,009:25
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Yhdistyksen tilintarkastajina ovat olleet nti Sanni 
Lähde sekä A. Karjalainen ja Mikko Korhonen. Varalta 
Vilho Mantere ja A. Halme.

Helsingin Työväenyhdistyksen johtokunnan puolesta:

Otto Tiuppa.

H. T. Y. Juhlatoimikunnan toiminnasta v. 1904. 
Juhlatoimikuntaan ovat kuuluneet yllämainittuna vuonna 
seuraavat henkilöt: Olga Leino, Aino Korander, Fanny 
Backa, Viktor Vainio, J. D. Putkonen, Kaarlo Korander 
ja Jalmari Korander.

Puheenjohtajana on ollut Kaarlo Korander, rahaston
hoitajana V. Vainio, kirjurina Aino Korander ja talouden
hoitajana Olga Leino. Juhlatoimikunta on kokoontunut 
vuoden kuluessa 43 kertaa keskustelemaan etupäässä Työ
väen teatteria koskevia asioita, jonka ylivalvojana se on 
ollut. Teatterin johtajana on ollut kevät talvella herra 
Kaarlo Vuori ja syystalvella rouva Meri Roini. Työväen 
teatterissa on näytetty vuoden kuluessa 11 eri kappaletta, 
joita on näytetty yhteensä 36 kertaa.

Juhlatoimikunta on ylläpitänyt myöskin H:gin Työv. 
yhd. laulukuntaa, jonka johtajana on ollut herra Ikonen. 
Laulukunta on kevätkaudella antanut 1 konsertin. Laulu- 
kunta on lakannut syyskaudella toimimasta jäsenien välin
pitämättömyyden takia.

Juhlatoimikunta on toiminut vielä yhden lastenjuh- 
lan, H:gin Työv. yhd. vuosijuhlan, yhden kansanjuhlan, 
yhden illanvieton Työväen agitatsioni kurssilaisille, samoin 
työväen puoluekokouksen edustajille.

Juhlatoimikunta lausuu kiitoksen Järjestysvaliokun- 
nalle, joka aina on ollut järjestystä pitämässä Juhlatoimi
kunnan toimeenpanemissa huvitilaisuuksissa Sekä Työ
väen teatterin henkilökunnalle uhrautuvaisesta työstään 
näytelmätaiteen hyväksi.
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Vielä lausuu Juhlatoimikunta kiitoksensa Muurari a. 
soittokunnalle joka on usein ollut sekä yhdistyksen että 
Juhlatoimikunnan toimeenpanemissa juhlatilaisuuksissa il- 
maseen soittamassa.

Kaarlo Korander. 
Puheenjohtaja.

Aino Korander. 
Kirjuri.

H. T. Y. Järjestysvaliokunnan toiminnasta v. 1904. 
Vuoden alusta kuului Järjestysvaliokuntaan seuraavat 12 
jäsentä: K. Solander puheenj. ja rahastonhoitaja, Koski 
varapuheenj. Ek pöytäkirjurina ja Pomell varapöytäkirju- 
rina sekä muina jäseninä: Virtanen, Heinonen, Bärglund, 
Herranen, Hintsanen, Jakobsson, Pekonen ja allekirj. toi
set vuoden kuluessa ovat eronneet: Virtanen, Bärglund, 
Heinonen, Jakobsson, Pekonen, Ek ja Pomell. Heidän 
tilalleen on valittu uusia joten vuoden lopussa olivat seu
raavat jäsenet: K. Solander, Koski, Salila, Nyqvist, Her
ranen, Peltonen, Forsman, Väisänen, Lindgren, Hintsanen, 
Nousiainen ja allekirjoittanut.

H. T. Y. Järjestys valiokunta on pitänyt järjestystä 
kaikissa yhdistyksessä pidetyissä huveissa. Teatterissa ja 
yhdistyksen kokouksissa, vuosijuhlassa, kansanhuvissa ja 
lastenjuhlassa.

H. T. Y. Järjestysvaliokunnan puolesta:
O. A. Mäkinen.

H. T. Y. Kulta ja hopeaseppäin a. o. vuosikerto
mus v. 1904. Ammattiosastoon on kuulunut toiminta
kauden alussa 16 jäsentä. Eronnut ja poismatkustanut 1 
jäsentä. Jälellä on 19 jäsentä.

Johtokuntaan on kuulunut jäsenet E. Turunen esi
miehenä, A. Kukkonen rahastonhoitajana, S. Rantanen 
kantomiehenä, S. Sopanen taloudenhoitajana, F. V. Tanner 
alussa sekä sittemmin K. Salminen varaesimiehenä sekä 
allekirjoittanut sihteerinä.
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Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: K. Lappalainen, 
Gustafsson, S. Rantonen. Ekbom, F. Salminen ja T. Tou
kola.

Piirimiehiksi ovat kuuluneet: T. Toukola, F. Salmi
nen, K. Salminen sekä allekirjoittanut.

Kokouksia on ollut 12, joista kahta ei ole voitu pitää 
osanottajien puutteessa.

Johtokunnan kokouksia on ollut 5.
Kassan tila on ollut: Tuloja: Säästöä vuodelta 1903 

sekä jäsenmaksuista y. m. kertynyt 473: 08 p. Menoja 
on ollut v. 1904 379: 01. Säästö vuodelle 1905 Smk 
94: 07 p.

Kulta ja hopeaseppäin a. os. puolesta:
Juho Simpanen. 

Pöytäkirjuri.

Vuosikertomus H. T. 1. Ulkotyöläisnaisosaston toi
minnasta v. 1904. Osaston johtokuntaan ovat kuuluneet 
puheenjohtajana rouva Eeva Järvinen ja varapuheenjoh
tajana, jäsenkirjurina ja taloudenhoitajana Ida Hellstedt, 
pöytäkirj urina rouva Edla Lähde ja varakirjurina neiti 
Mimmi Lindholm sekä muina jäseninä Aliina Knuutila, 
Mandi Lindgren, Ida Heino ja varajäsenenä Ida Villberg 
ja Maria Lindroos. Tilintarkastajina neiti Olga Leino ja 
herra Sohiman, varalta neiti Anna Keijonen ja J. A. Leino. 
Rahastonhoitajana herra V. Aarnio. Järjestysvaliokuntaan 
ovat kuuluneet neidit Aino Nööt, Aliina Knuutila ja Hilda 
Hellgren.

Johtokunta on toiminut erittäin vilkkaasti vaikka ko
kouksiin osaa ottaneitten luku onkin ollut vähänpuoleinen. 
Kokouksia on pidetty kaikkiaan 23, johtokunnan kokouk
set siihen luettuna ja yhden vastaanottokokouksen.

Osasto on lähettänyt kirjelmän Muurari ammattiosas
tolle jossa on vaadittu että maksavat urakkatöissään nai
sille 40 penniä tunnilta. Ja jos mahdollista pitäisivät apu- 
reinaan ainoastaan järjestyneitä naisia.
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Osaston huvitoimikuntaan ovat kuuluneet neidit Ida 
Nurminen, Ida Villberg, Ida Heino, Ida Lindroos, Mandi 
Laitinen, Hilma Laitinen, Hilma Seeve, Mimmi Lindholm 
varalta Ida Lang ja Ida Laaksonen ja on huvitoimikunta 
toiminut 2 yleistä iltamaa, yhden kansanjuhlan ja 3 perhe 
iltamaa.

Edla Lähde. 
Osaston pöytäkirjuri.

Vuosikertomus H. T. Y. Pesijätär a. os. toimin
nasta v. 1904. Kuluneella vuodella on osasto toiminut 
aikaan verraten kohtalaisen vilkkaasti. Kokouksia on osas
tolla ollut 1 vuosikokous, 12 kuukausikokousta ja 1 väli 
aikainen kokous. Asioina ollut sisäisiä sekä yhteiskun
nallisia, kiertokirjeitä 34, ehdotuksia 3 ja keskustelukysy
myksiä 8.

Esitelmiä kokouksissa pidetty 7.
Osasto ilmoitettiin liittyneeksi H. T. yhd. 1 p. tam

mikuuta 1904.
Osaston jäsenluku on ollut 85, vaan täysin maksa

neita vuoden lopussa 57. Kuollut on jäsen Sigrid Flohr. 
1 jäsen osasto vapautti jäsenmaksuista varattomuuden 
tähden.

Osaston johtokunnassa ovat toimineet jäsenet F- E. 
Johansson puheenjohtajana, Hilda Valin varapuheenjohta
jana, rahastonhoitajana ja jäsenkirjurina Fina Pietikäinen, 
pöytäkirjurina Alexandra Johansson sekä Ida Aalto ja T. 
Pietikäinen. H. T. yhd. puolesta rouva Kanerva. Johto
kunta on pitänyt 3 kokousta.

Osastolla on 2 hautausapurengasta, sairasapurahasto 
sekä säästö- että lainausrahasto.

Huvitoimikunnassa on toiminut Fina Pietikäinen, T. 
Pietikäinen, A. Lehtonen, Hj. Harlin, K. Flohr, O. San
delin, P. Moala, A. Tobiasson, F. E. Johansson. Huvi- 
toimikunta ei ole toiminut yhtään yleisiä huvia paitsi 1 
lasten juhla, 1 vuosijuhla sekä 1 perheretki Kuusisaareen.
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Osaston varat: Tulot on vuodella 1904 edellisen vuo
den siirron kanssa 557: 74 p. Menot: jäännös vuodelle 
1905. Summa 113: 44 p. Arvopapereissa 41 mk.

Alexandra Johansson. 
Sihteeri.

H. T. T. Muurari a. os. vuosikertomus neljän- 
neltdtoista toimintavuodelta l!)04. Osaston toimikuntaan 
ovat kuuluneet K. Saxberg puheenjohtajana, Aug. Jäntti 
varapuheenjohtajana ja pöytäkirjurina R. Lindeman. Paitsi 
edellä mainittuja on toimikuntaan kuuluneet A. Vuorinen, 
M Tuomala ja varalta S. Kiijalainen, F. Laine, S. Nie
minen, K. A. Pastell, J. Nyman. Toimikuntaan on vuo
den ajalla valittu Aug. Jäntin tilalle Lähde varapuheen
johtajaksi ja R. Lindemanin tilalle pöytäkirjuriksi allekir
joittanut.

Tilintarkastajina ovat olleet I. Koskinen, V. Virtanen, 
varalta O. Masalin ja V. Laine.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet J. Puis, K.Koran- 
der, T. Uski, A. Vuorinen, Abel Jäntti, F. Laine, J. Kai
painen, Grén.

Vuoden ajalla on muurarien keskushallintoon valittu 
M. Tuomala ja Lohen.

Osasto on viime kuluneella vuodella jakautunut pii
reihin joita on kahdeksan. Sillälailla kootakseen muura- 
reita enemmän osastoon. Vaan on niidenkin toiminta 
ollut enemmän laimeata koska ei ole saapunut tietoja 
osastolle kuin kahdesta piiristä.

Suomen muurarien edustajakokous joka pidettiin Hel
singissä marraskuun 24—26 päivänä olivat osastoa 
edustamassa P. Leppänen, K. Saxberg, S. Nieminen, A. 
Boman, Lähde.

Suomen yleiseen muurarien Liittoon on osasto päät
tänyt liittyä vuodelta 1905 ja ottaa liiton jäsenkirjat käy
täntöön ja järjestää vuosimaksut edustajakokouksen ehdo
tuksen mukaan. ,
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Jäseniä on osastossa ollut korkein määrä 208. koko 
vuotisia 134, vuoden loppuun 153.

Kokouksia on osastolla ollut 11 varsinaista kokousta 
ja 2 väliaikaista.

Toimikunnalla on ollut 15 kokousta, osaston kokouk
set ovat olleet enemmän laimeat kuin vilkkaat, keskimää
rin on niissä käynyt 45 jäsentä.

Paitsi sisäisiä asioita on osastossa viime kuluneella
kin vuotena tärkeimpänä keskustelemisen aiheena ollut 
urakkatyön poistaminen jota varten oli väliaikainen ko
kouskin. Kokouksessa ehdotettiin että laadittaisiin tariffi 
muuraustyölle väliaikaiseksi, johon valittiin komitea asiaa 
järjestämään.

Toimikunnan puolesta:
V. Björk. 

Kirjuri.

Vuosikertomus Puuseppäin a. y. 16 vaikutusvuo- 
delta 1904. Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut 
K. Heinonen sekä varalta A. Räsänen.

Toimikuntaan on kuulunut vuoden alusta V. Hurme, 
V. Vainio, H. Nieminen, T. Myttinen, A. Väisänen, O. 
Malin, M. Koskinen, E. Fagerholm ja V. Mikkola.

Toimikunnan valitsemat virkailijat kirjuri A. Väisä
nen, rahastonhoitaja V. Mikkola, taloudenhoitaja H. Nie
minen, kantomies E. Fagerholm.

Määräaikaisia kuukausikokouksia on yhdistys pitänyt 
11 sekä 3 ylimääräistä, joissa on käsitelty ammattikuntaa 
sekä yleensä työväen asiata koskevia kysymyksiä.

Yhdistys on myöskin kustantanut kaksi oppilasta 
talvella 1904 tammikuussa täällä toimeenpantuihin agi- 
taattorikursseihin, sekä on ollut edustettuna suvella 1904 
pidetyssä puoluekokouksessa.

Toimikunta on kokoontunut 11 kertaa varsinaisilla 
kuukausivuoroilla, sen sijaan on ollut 3 ylimääräistä ko
kousta. Kokouksissa on ollut samoja kysymyksiä kuin 
yhdistyksen kuukausikokouksissa.
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Johtokunta on käsitellyt sääntöjen uudestaan laatimi
sesta, jonka on saattanut yhdistyksen käsiteltäväksi.

Yhdistyksen jäsenluku oli 165.
Tuloja on yhdistyksellä ollut 1,250: 90 p. Menoja 

1,150: 90 p. Omaisuuden arvo siihen luettava puhdas 
raha sekä arvopapereita on 3,685: 50 p.

Sitten on yhdistyksellä laulukunta joka on hyvällä 
menestyksellä toiminut, johtajana on toiminut O. Hoppen- 
dorff. Työttömyysrahasto on myös yhdistyksellä jossa on 
jäseniä 30. Rahaston omaisuus on 291: 66 p.

Huvitoimikuntaan on kuulunut seuraavat: V. Var- 
mala puheenjohtaja, rahastonhoitajana J. P. Hällfors, kir
jurina Kaunisto.

Muina jäseninä kuulunut huvitoimikuntaan H. Kei
nänen, P. Paakalainen, P. Salminen, H. Piirainen, H. Viik- 
man ja J. Terho.

Yleisiä huvia on yhdistyksen huvitoimikunta toimi
nut 3 joista varat on tullut yhdistyksen hyväksi sitä paitsi 
on ollut vuosijuhla sekä perheiltama.

M. Haataja. 
Yhdistyksen sihteeri.

H. 1. T. Uunintekijäin ammattiosaston vuosiker
tomus vuodelta 1904—1905 12 toimintavuodelta. Joh
tokunnassa ovat toimineet kuluneena vuonna A. Torniai- 
nen, J. Lönnholm, H. Sohiman, A. Jäderholm, A. Ekqvist, 
N. Borgman, O. Malin, joista O. Malin ilmoitti heti vuo
den alussa luopuvansa ja hänen tilalleen valittiin J. A. 
Peltonen. N. Borgman jättäytyi pois ilman mitään ilmoit
tamatta ja hänen tilallaan ovat olleet Salo ja E. Taipale, 
molemmat varajäseniä. Puheenjohtajana on toiminut A. 
Torniainen ja varapuheenjohtajana J. Lönnholm. Kirju
reina A. Ekqvist ynnä allekirjoittanut, rahastonhoitajana 
on ollut F. E. Hartiin. Tilintarkastajina H. Tyyskä ja R. 
Johansson. Työväen sanomalehti-osakeyhtiön kokouksissa 
ja valtuutettuna osastoa edustanut F. E. Hartiin ja pai-
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kallisjärjestössä H. Sohiman ja A. Jäderholm. Järjestys- 
miehiä on valittu joka työmaalle heti niiden alettua. Jä
senluku vuoden kuluessa on ollut 157 ja vuoden lo
pussa 55.

Merkillisempänä ammattiosaston toiminnassa kuluneena 
vuotena on ollut lakko tehtailija Aug. Malmia vastaan. 
Lakon alkujuuret ovat etsittävät aina vuodesta 1898 saakka, 
jolloin ensi kerran törmättiin yhteen mainitun työnantajan 
kanssa. Vuosi vuodelta on aina ammattiosaston kokouk
sissa tehty valituksia siitä, että tehtailija Aug. Malm on 
tuon tuostakin rikkonut tariffia, joka on ollut mahdollista 
siten ettei mainittu työnantaja ole käyttänyt julkista palkan
maksua. Kireimmälle kävi asiain tila viime vuoden tam
mikuulla ja kehittyi siihen määrin, että oltiin 8 p. helmi
kuuta pakoitetut julistamaan lakko kaikilla hra Aug. Mal
min työmailla. Tämä lakko poikkeaa kaikista edellisistä 
sen kautta, että se on ollut pitkäikäisin ja ankarin. Heti 
lakon alussa sekaantui poliisivalta laittomasti asiaan. Useita 
ammattiosaston jäseniä käytettiin tutkinnolla poliisikama- 
rissa ja heille uhattiin ammattiosaston lakkauttamista tuo
matta kuitenkaan mitään järjellistä syytä siihen, kuin luu
lotellut muka ammattiosaston jäsenten uhkaamat väkival
taisuudet.

Poliisilaitoksen hommat näin ollen menivät kokoon 
karille, kuin mitään syytä ei voitu jäsenten niskoille työn 
tää. Työnantajien puolelta koitettiin myöskin tehdä mitä 
voitiin lakon kukistamiseksi ja sitä varten yhtyivät kaa- 
kelitehtailijat renkaaseen kieltäen kaakelien ulosannin, joten 
syntyi työnsulku. Samaa tarkoitusta varten haalittiin kau
punkiin lakonrikkojia Venäjältä. Vastapainoksi julisti am
mattiosasto yleisen työlakon. Kaakelirengas laukesi sen 
johdosta parin viikon kuluttua. Kaikki muut työmaat 
paitsi Malmin päästettiin keväällä lakosta, mutta Malmia 
vastaan jatkuu lakko yhä vieläkin.

Kuten lakoissa yleensä, on tässäkin ammattiosaston 
jäseniltä vaadittu ehkä suuriakin uhrauksia, jotka muuta; 
mista ehkä näyttävät liiallisilta hyötyyn katsoen. Kapita
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listinen järjestelmä vaatii kuitenkin välttämättömästi täl
laisia toimenpiteitä työntekijäin puolelta. Ilman niitä ei 
työntekijä voi ollenkaan turvata asemaansa. Tässä lakossa 
on opittu yksi seikka, joka on erittäin tärkeä, ja se on, että 
on välttämätöntä koota mahtava lakkorahasto. Ilman sitä 
ovat lakot mahdottomat onnistua, sillä työmies tarvitsee 
lakkoaikanakin ruokaa ja lämpöä. Ilman rahaa niitä ei 
saada, siis täytyy olla lakkoajan varalle kassa, josta saa 
tarvittaessa. Ammattiosaston tärkeimpänä harrastuksena 
on oleva sen perustaminen ynnä myöskin pyrkimys muo
dostaa suurempaa kokonaisuutta samaan ammattiin kuulu
vien paikkakuntien, osastojen ja ehkäpä vielä likellä am
mattikuntaa seisovien ammattilaisten kanssa edellämaini
tun tarkoitusperän saavuttamiseksi.

Helsingin T. Y:n uunintekijäin ammattiosaston puo
lesta :

Aukusti Rissanen.

H. T. Talonmies a. osaston vuosikertomus vuodelta 
l!)l)4. Väitetään pitkällisen nukkumisen olevan epäter
veellistä, jos tuossa on perää, on se hermostoa lamautta
vana hyljättävä, ja ruvettava säännöllisemmin käyttämään 
tuota elinehdolle niin tärkeää lääkettä. Niin pitkälle oli 
jo venynyt osastomme unikin ja sentähden tahtoivat eräät 
valppaat ja uutterat miehet, pitäen tätä sydämen asiana, 

.ravistaa tuota vuosia kestänyttä sikeää unta osastomme 
silmistä. Tämä heille on onnistunutkin. Toukokuun 22 
p. v. 1904 vieritettiin kivi haudan suulta. Siitä alkaa 
toinen aikakausi osastomme elämän historiassa. Seuraava 
yleinen kokous pidettiin kesäkuun 19 p. samaa vuotta, 
jossa kokouksessa, joka on perustana osastomme varsi
naiseen vaikutukseen nähden, luettiin vanhat säännöt, 
jotka pienemmillä muutoksilla hyväksyttiin. Samassa 
kokouksessa valittiin vuotuiset virkailijat, näissä on tullut 
vähän muutoksia, Lindelöfin tilalle täytyi valita uusi 
jäsen, joksi tuli syyskuun kuukausikokouksessa valittu 
K. Alanko, pöytäkirjuri on myös uudelleen valittu, jona

2
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on toiminnut allekirjoittanut. Kokouksia on osastolla ollut 
viime vuonna kaikkiaan 11 ja keskustelun aineina näissä 
kokouksissa on pääytimenä ollut talonmiesten aseman 
parantaminen niinkuin asuntojen ja palkkain suhde työ- 
iäisyyteen nähden. Tässä tarkoituksessa lähetettiin isäntä- 
yhdistyksen puheenjohtajalle kirjelmä viime marraskuun 
25 p. josta ei vielä ole tullut vastausta. On myöskin 
pantu alulle tilastollinen keräys talonmiesten huoneiden 
laadusta, suuruudesta, kadun pituudesta, pihamaan neliö- 
sisällöstä j. n. e.

Jäseniä on osastossa kuluvan vuoden kuluessa ollut 28. 
H. T. a. osaston puolesta:

Oskar Sjö.

H. T. y. Nuohoojain ammattiosaston 'vuosikerto
mus vuodelta 1904. Suureksi ikävyydeksi täytyy mai
nita, että toiminta viime vuoden ajalla on am. osastossamme 
ollut erittäin heikkoa. On näyttänyt siltä, että: osastomme 
olisi ikäänkuin julistettu piiritystilaan ammattikuntamme 
enemmistön puolelta, siis osastomme kannatus ja hengissä 
pitäminen on jätetty aivan harvojen yksilöiden niskoille. 
Kaikesta sen laimeudesta huolimatta on kiittäminen niitä, 
jotka ovat näinkin toivottomina hetkinä olleet miehiä 
paikallaan ja varmasti ponnistelleet tämän raatajajoukon 
yhdistymisaatteen puolesta ja pitäneet ammattiosastomme 
olemassaoloa siksi tärkeänä^ että eivät ole laskeneet sitä 
kokonaan nukkumaan.

Kuluneen vuoden merkkitapahtumat am. os. toimin
nassa ovat seuraavat:

Syyskuun kuukausikokouksessa jaettiin osastomme 
kahteen toimintapiiriin, 1 piirin puheenjohtajana on ollut 
A. Johansson ja toisen A. Piirainen, kumpaisellakin pii
rillä on ollut l:si kokous.

Lokakuun 1 p:stä saakka on osastomme kuulunut 
paikallisjärjestöön, johon täytyy maksaa veroa 10 penniä 
aina jäsentä kohti. Sitte maksamme vielä veroa Ääni-
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oikeusrahastoon ja Yleiseen lakkorahastoon 10 penniä 
kumpaseenkin.

Iltamia ja juhlia on osasto toimeenpannut vuoden 
kuluessa useampia, sekä myöskin hiihtokilpailun.

Johtokuntaan kuului viime vuotena 11 Mustonen, R. 
Niskanen, A. Piirainen, E. Ylimys, Vilh. Forsgrén ja K. 
V. Fagerlund. Niistä eroamisvuorossa ovat R. Mustonen 
ja A. Piirainen.

Huvitoimikuntaan kuului A. Piirainen, R. Niskanen, 
J. Grönlund, R. Mustonen, V. Piirainen, P. Suutarinen 
ja V. Forsgrén.

Kokouksia on osastolla kuluneen vuoden kuluessa 
ollut: 10 kuukausikokousta, 2 johtokunnan kokousta ja 
2 huvitoimikunnan kokousta.

Näissä kokouksissa on keskusteltu yhteensä 22 kysy
myksestä.

Kokouksiin osanotto on ollut erittäin huono.
Ammattiosaston tilit: Säästö edel. vuodelta 211 mk. 

SI p. Tulot viime vuodelta 149 mk. 85 p. Yhteensä 
364 mk. 66 p. Säästö v:delle 1905: 156 mk. 90 p.

Viime vuoden toiminta-ajalla on ammattiosastolle tul
lut tappiota 54 mk. 91 p.

Nuohoojain am. o. puolesta:
A. Piirainen 

sihteeri.

Vuosikertomus H. T. y. Torvityöntelcijäin a. o. toi
minnasta vuodetta 1004. Ammattiosaston toiminta on 
ollut jotakuinkin vilkasta, katsoen sen vähäiseen jäsen- 
lukuun. Koko vuoden jäsenmaksuja maksaneita jäseniä 
on ollut 30 ja a. o. koko jäsenluku on vuoden kuluessa 
ollut 60, siis koko a. o. jäsenluku edelliseen vuoden kat
soen on kasvanut kahdeksallatoista ja täysin vuoden aikana 
maksaneitten jäsenten luku 10 jäsenellä. Yllämainittu 
osasto on pitänyt 12 kuukausikokousta, 1 väliaikaisen ja 
5 johtokunnan kokousta, joissa on keskusteltu ammatilli
sista ja osaston jäsenten taloudellisista asioista, joista



20

pöytäkirjaan on tarkemmin merkitty. Osaston valvonnan 
alaisena on ollut bautausapurengas, joista on maksettu 
yllämainittua apua vuoden 1904 kuluessa kahdelle vai
najalle.

Toimikunnasta on eroamisvuorossa E. Mäkinen, J. D. 
Sepponen ja A. Virtanen.

Vuoden kuluessa on ollut tuloja 558: 74 p., menoja 
450: 85 p. Säästöä vuodelle 1905 105: 89 p. Osaston 
rahoja on kolmessa Työmies lehden osakkeessa 30 markkaa 
ja Länsi Suomen Työmieslehden yhdessä osakkeessa 25 
markkaa, yhteensä 55 markkaa.

A. o. huvitoimikunta on toiminut kolmet yleiset hu
vit ja yhden perheiltaman ja yleisistä huvista on ollut 
tuloja 875: 60 p. sekä menoja 729: 08 p., jäännös 146: 52 p. 
Huvitoimikunta on pitänyt kokouksia tarpeen vaatiessa 
ainoastaan huvien toimeenpanemista varten. Euvitoimi- 
kunnan yhteinen rahavarojen jäännös vuodelle 1905 on 
yhteensä 307: 41 p.

Ammattiosaston puolesta:
V. Pulliainen 

kirjuri.

Vuosikertomus H. Lakki-, Pelti- ja Vaskiseppä - 
yhdistyksen toiminnasta v. Johtokuntaan ovat ku
luneella vuodella kuuluneet seuraavat henkilöt: O. Jalava 
puheenjohtajana, G. F. Rosenberg varapuheenjohtajana ja 
talouden hoitajana, K. Salmela kirjurina ja K. Tamminen 
varakirjurina, K. Hytönen rahastonhoitajana, J. Mäki, S. 
Uski ja Vald. Vuori, jonka viimeksi mainitun kuoleman 
tähden hänen tilalleen tuli varajäsenistä Johan Kellroos.

Johtokunnan varajäseninä on ollut J. Kellroos ja A. 
Kellroos.

Kokouksia on johtokunta pitänyt 12 kertaa joissa 
keskusteltavina on ollut yhdistyksen toimintaa ja kuu
kausikokouksille meneviä asioita.

Kokouksia yhdistyksellä on ollut 12 kertaa, joista 
yksi on ollut yleinen kokous.
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Yhdistys on vuoden alussa kuulunut Rauta- ja Me- 
tallityöntekijäin liittoon, josta jo alkuvuodesta kumminkin 
erottiin. Senjälkeen liittyi yhdistys H. Paikallisjärjestöön, 
edustajana on ollut A. Tallgren.

Huvitoimikuntaan on kuulunut: J. G. Johansson 
puheenjohtajana, K. Aalto varapuheenjohtaja, J. Heikkinen 
kirjurina, A. Härkönen varakirjurina, E. Laine rahaston
hoitajana, J. Leino, G. Leino, J. Mäki, F. Pakkala, H. 
Nousiainen, Siivonen, A. Jakobsson, E. Laattala. Kokouk
sia on huvitoimikunnalla ollut 19 kertaa.

Jäsenluku joka edellisen vuosikertomuksen mukaan 
oli 93 jäsentä on vuoden lopussa 89 jäsentä.

Yhdistyksen taloudellinen tila osoittaa tilikirjojen 
mukaan varoja, säästö edelliseltä vuodelta 596: 15 p., 
tuloja 683:29 p., tuloja yhteensä 1,279:44 p., menoja 
811:45 p., säästö seuraavalle vuodelle 467: 90. Omai
suutta osakkeissa ja velkakirjoissa 368: —, koko omaisuus 
rahassa ja arvopapereissa yhteensä 835:

Työttömyysrahaston tili osoittaa varoja, säästö edel
liseltä vuodelta 440: 40, tuloja 166: 40, säästö seuraavalle 
vuodelle 606: 80.

Äänioikeus- ja lakkorahastoon on yhdistyksen kautta 
kerätty seuraavat määrät: jäsenten verotuksesta 39: 90, 
päiväpalkkansa suorittaneitten kautta 138: 70, yhteensä 
178: 60.

K. Salmela 
kirjuri.

Vuosikertomus Reisinkin Kaakeli ja Fajansi a. 
osaston toiminnasta vuodelta 1904. Aikamme suurim
pia kysymyksiä nykyaikana on Työväenkysymys, aikaansa 
seuraten on Kaakeli- ja Fajansityöntekijät perustaneet am
mattiosaston vuodella 1897 tarkoituksella seurata amma
tillista työväenliikettä mutta hyvin huonolla menestyk
sellä, joka selviää siitä että ammattiosasto tykkänään lak
kasi toimintansa vuonna 1902. Mutta asiaa harrastavain 
henkilöiden toimesta herätettiin toimintaansa 29 päiv. tou-
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kokuuta vuonna 1904. Alussa näytti ammattityöntekijäin 
mielet virkeältä vaan muutamia kokouksia pidettyä näytti 
mielet laimeentuvan entiseen tapaansa, kokouksissa käynti 
on ollut tavallista laimeampi kun alussa oli toivottu. 
Yllä olevasta syystä on ammattiosasto jäänyt muutamain 
harvain käsiin, josta syystä ei toiminta ole vastannut tar
koitustaan. Mutta siitä huolimatta on keskusteltu ja pää
tetty ammatillisia kysymyksiä, nim. 10:nen tuntisesta työ
päivästä ja palkkasuhteista, vaikka käytännössä ei ole
kaan saatu suuria tuloksia mutta on kuitenkin saatu 10:nen 
tuntinen työpäivä käytäntöön ainakin yhdessä tehtaassa 
joka ei kuitenkaan ole vähästä merkityksestä. Kokouksia 
on osasto pitänyt 6 kuukausi ja 5 johtokunnan kokousta. 
Osaston johtokunnassa on toiminut seuraavat henkilöt 
nim. F. A. Johansson puheenjohtajana, varapuheenjohta
jana allekirjoittanut ja rahastonhoitajana A. Aalto, muina 
toimikunnan jäseninä: A. Aaltonen, K. Mattsson, K. Koski, 
K. Voisten, K. Vesterlund ja Työv. yhd. puolesta Matti 
Hälleberg.

Tuloja on ollut: 267:40, menoja 125:45, varoja jä- 
lellä: 141: 95.

Bob. Nystedt 
sihteeri.

Oppilasosaston vuosikertomus vuodelta 1904. Osas
ton puheenjohtajana on ollut T. Haarala. Varsinaisia 
kokouksia on pidetty 12. Perheiltamia on pidetty 2, kä
velyretkiä 2. Osasto on jaettu viime vuoden ajalla 3 pii
riin. Osaston jäsenluku viime vuoden ajalla oli 47 vaan 
nyt on jäsenluku 15. Osasto on keskustellut 66 eri kysy
mystä ja niistä on 14 kysymystä Paikallisjärjestön lähet
tämiä. Osastolla on ollut tuloja 157 mk. 25 p., menoja 
181 mk. 41 p., velkaa 18 mk. Pääomaa 59 mk. 15 p„ 
puhdasta rahaa 3 mk. 40 p.

Toimikuntaan kuuluu F. Utter, A. Melinlös, V. Suo
minen, R. Manninen, varalle K. Kauppinen, K. Salminen.
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Huvitoikuntaan kuuluu Utter, Mehnlös, Sjöholm, Malm
ström, Niemeläinen ja neiti Laaksonen.

Osaston toiminta ei ole mennyt tyydyttävästi eteen
päin jäsenten laimean toiminnan ja vähyyden takia.

Osaston puolesta:
A. Mehnlös.

Vuosikertomus Nahkuriammattiosaslon toiminnasta 
v. 1903. Varsinaisia kuukausikokouksia on vuoden ku
luessa pidetty 12, joissa jäseniä on ollut saapuvilla noin 
15—20. Pöytäkirjaan on merkitty 70 pykälää.

Ylimääräisiä keskustelukokouksia on ollut kaksi, joissa 
on luettu työväen kirjallisuutta ja myös keskusteltu lue
tun johdosta. Osanotto on viimeksi mainittuihin kokouk
siin ollut hyvin laimea. Johtokunta on kokoontunut yh
den kerran.

Keskustelukysymyksistä ovat useimmat olleet Pai
kallisjärjestön lähettämiä.

Osasto on tarkastanut ja hyväksynyt Nahkurien työt- 
tömyysranaston sääntö-ehdotuksen.

Yleiseen äänioikeusrahastoon on päätetty luovuttaa 
yhden päiväpalkan mieskohtaisesti.

Vuoden alussa on osastossa ollut jäseniä 29. Vuo
den kuluessa on liittynyt 22, joten jäsenluku yhteensä on 
ollut 51.

Osastosta on eronnut paikkakunnalta poismuuton täh
den 5, jäsenmaksunsa täysin maksamatta on jättänyt 15, 
joita kaikki ei kuitenkaan voi katsoa eronneiksi, joten ei 
voi tarkkaan sanoa eronneiten lukumäärää. Jäsenmak
sunsa täysin maksaneita on osastossa 31 jäsentä.

Osasto on kuulunut Nahkurien liittoon ja Helsingin 
Paika 1 lis j är j estoon.

Nahkurien kokouksessa Tampereella edusti osastoa 
N. Kunnas ja K. Riipinen.

Toimikuntaan on kuulunut K. Riipinen, F. Vilenius, 
E. Lehtonen, V. Roine ja K. Peltonen vakinaisina. O. 
Rönstrand, A. Laakso ja J. Niininen varajäseninä.
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Tilintarkastajaksi on valittu J. Lehtonen ja E. Alttius, 
joka on poismuuttanut, tilalle on valittu J. Niininen.

Huvitoimikuntaan on kuulunut kymmenen jäsentä. 
Mitään yleisiä iltamia ei ole toimeenpantu, kun on epäilty 
niiden kannattavaisuutta. On ainoastaan toimittu kaksi 
perheiltamaa.

Nahkuri am. os. johtokunnan puolesta:
K. Peltonen.

Rappari ammattiosaston vuosikertomus vuodelta 
11)04. Osasto johon on kuulunut kuusimiehinen toimi
kunta puheenjohtajaa lukuunottamatta ja jossa on toimi
nut seuraavat henkilöt: Puheenjohtajaa F. Vilen, vara- 
miehenä P. Oksanen, rahastonhoitajana G. Virtanen, kir 
jurina Hj. Helander, muina johtok. jäseninä K. Virtanen, 
V. Selin, Hj. Nordberg, J. K. Virtanen, varamiehinä A. 
Ylén, A. Mickelsson, K. Silén, G. Linsén, J. Eronen.

Tilintarkastajina on ollut J. V. Toiminen, K. Malenius, 
varalle Y. Eronen ja S. Vaidén.

Osastolla on ollut huvitoimikunta jossa on toiminut 
A. Ylén, Hj. Nordberg, K. Laakso, Y. Eronen, H. Mark
kanen, O. Laine, E. Mäkelä.

Toimikunta on kokoontunut 7 eri kertaa, jolloin on 
keskusteltu sille kuuluvista asioista.

Kuukausikokouksia on pidetty kuluneella vuodella 
10 ilman vuosikokousta ja ylimääräisiä 6 joihin osanotto 
on ollut enempi vilkasta. Kokouksissa on ollut saapu
villa noin 30—40 paikkeilla edellisissä ja jälkimäisissä 
välillä likemmä sataa, joka on johtunut lakkokysymyksistä 
joten vuoden lopulla tuli lakko eräällä rakennuksella josta 
ei mitään tuloksia saavutettu vaan palkkaustariffin rikko
misen tähden täytyi julistaa lakkotilaan.

Kuluneen vuoden alkupuolella on osasto liittynyt 
Helsingin paikallisjärjestöön ja on kuulunut siihen huh
tikuun 1 päivästä 1904 josta osastolle on tullut lisä- 
verotusta.
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Vuoden loppupuolella, osaston toiminnan vilkastutta
miseksi järjestettiin luottamusmiehet, joitten toiminta näyttää 
saavan rapparia enempi kuulumaan osastoon, joten niiden 
toiminta olisi suosittava eteenkinpäin.

Kuluneella vuodella on osaston jäsenluku yhteensä 107 
jäsentä niistä koko vuoden maksaneita 63 ja vuoden lop
pupuolella tulleita uusia jäseniä 36 jotka ovat maksaneet 
sisäänkirjoitusmaksun, 4 henkilöä jotka ei ole maksaneet 
kuin 50 penniä kuukaudelta, siis 8 jotka ovat jättäneet 
jäsenmaksunsa maksamatta lopulla vuotta.

Osaston taloudellinen asema on ollut: Saldo vuodelle 
1904 358 mk. 74 p., arvopapereita 30 mk., menoja 897 
mk., tulot 978 mk., siirto vuodelle 1905 306 mk., arvo
papereissa 75 mk. arvosta. Työttömyysrahastossa on 
174 mk. 88 p.

F. Eronen.

Vuosikertomus Konetehtaa, laisten ammattiosaston 
toiminnasta v. 1904. Kokouksia on pidetty kaikkiaan 
30 ja niistä pöytäkirjoihin merkitty 195 §:ää, vuosik. 1, 
kuukausik. 11, ylimääräisiä kokouksia 3, toimikunnank. 15.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: F. V. Henriksson, M. 
Ollakka, V. Lindqvist, J. Laitinen, K. O. Henriksson ja 
K. K. Siekkinen. Vuoden kuluessa eronneet toimikunnasta, 
F. V. Henriksson, tilalle valittu A. Savolainen, J. Laiti
nen t. v. J. Hämäläinen, K. O. Henriksson t. v. E. Ruo
honen.

Virkailijoina ovat toimineet: puheenjohtajana F. V. 
Henriksson ja hänen erottuaan V. Lindqvist, varapuheen
johtajana ynnä jäsenkirjurina M. Ollakka, sihteerinä K. K. 
Siekkinen, rahastonhoitajana J. Laitinen ja hänen erot
tuaan M. Ollakka, josta syystä jäsenkirjuriksi tuli A. Savo
lainen ja varapuheenjohtajana J. Hämäläinen.

Tulevaksi vuodeksi toimikuntaan, joulukuun kokouk
sessa valittiin: V. Lindqvist puheenjohtajaksi uudelleen, 
muiksi jäseniksi D. Ruohonen, K. H. Siekkinen uudelleen 
ja A. Ropponen. Tilientarkastajiksi Hasa ja Helin, varalta
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Ropponen ja F. V. Henriksson, tarkastamaan kiiluneen 
vuoden tiliä.

Huvitoimikuntaan, alkaen toukokuusta ovat kuuluneet 
Vanhala, Junnikkala, Halm, Karlsson, Helin, Timonen, 
Turokainen, Ollakka, Parikka, Ropponen, Savolainen ja 
Hämäläinen, ja ovat ne toimeenpanneet yhden perhe- ja 
yhden yleisen iltaman.

Osastolla on ollut kaksi jäsentä Rauta- ja Metalli- 
työntekijäin v. a. littohallinnossa ja kaksi yhteisessä mu- 
siikkikomiteassa.

Valistustarkoituksia varten perustettiin kesäkuun 21 
p:ä erityinen »valistusrahasto» jota vapaaehtoiset lahjoi
tukset niukasti ovat kartuttaneet.

Äänioikeusrahastoon, yhteisen päätöksen nojalla, on 
osa jäsenistä suorittaneet 10 p:iä kuukaudelta; samaan 
tarkoitukseen on osasto päättänyt mieskohtaisesti luovuttaa 
yhden päiväpalkan.

Osaston jäsenluku vuoden alussa oli 64, ensimäi- 
sellä ja toisella neljänneksellä 83 ja vuoden lopussa 109, 
niistä koko vuoden jäseninä olleita ja jäsenmaksunsa suo
rittaneita 30, jäsenluku lisääntynyt 45 jäsenellä.

Toimima yleensä on entistä vilkkaampaa joten luot
tamuksella voimme katsoa tulevaisuuteen.

Helsingissä 14 p. helmikuuta 1905.
Toimikunnan puolesta:

K. K. Siekkinen.

Vuosikertomus H:yin Valajain am. yhdistyksen, 
toiminnasta v. 1904. Kokouksia on pidetty 11 kuu
kausi-, 1 vuosi- ja 4 väliaikaista. Johtokunta on kokoon
tunut aina tarpeen vaatiessa.

Rauta- ja Metallityöntekijäin v. a. liittohallintoon on 
yhdistyksen puolesta ollut valittuna 3 edustajaa. Yhdis
tys kuuluu paikallisjärjestöön.

Väliaikaisessa kokouksessa 28 p. kesäkuuta päätettiin 
yhtyä H:gin Työväenyhdistykseen toimimaan 1 p:stä heinä
kuuta jolloin välikirjat hyväksyttiin. Elokuun kokouk
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sessa tarkastettiin valajain yhdistyksen säännöt, jotka huo
mattiin ahdasmielisiksi, jonka johdosta laadittiin uudet 
säännöt jotka sittemmin toimitettiin kuvernöörille vahvis
tusta saamaan.

Äänioikeusrahastoon suostuivat jäsenet vapaaehtoisesti 
maksamaan yhden päiväpalkan.

Yhdistyksen jäsenluku on ollut vuoden alussa 58, 
niistä 25 suoritti vuoden loppuun jäsenmaksunsa.

Johtokuntaan on kuulunut V. Mehtonen, V. Vehvi
läinen, O. Ivonen, J. Kinnunen, N. Gryschefsky, P. Matts
son, E. Nikander, D. Uranen, K. Dufva, niistä on puheen
johtajana toiminut V. Mehtonen, varapuheenjohtajana V 
Vehviläinen, pöytäkirjurina O. Ivonen, rahastonhoitajana 
N. Gryschefsky ja taloudenhoitajana P. Mattsson, kesä
kuussa rahastonhoitajan paikkakunnalta siirtymisen joh
dosta valittiin hänen tilalleen E. Nikander, samoin pöytä- 
kirjurin erottua valittiin hänen tilalleen allekirjoittanut. 
Huvitoimikunnassa on toiminut G. Hakström, Hintso, A. 
Lilja, O. Ivonen, E. Ivarinen, J. Kinnunen, J. Tolvanen, 
N. Grychefsky, H. Partanen, E. Nikander, D. Uranen, K. 
Dufva.

Tilintarkastajina ovat toimineet K. J. Sjöblom, A. 
Ahlqvist, E. Ivarinen ja N. Luoti.

Tuloja on ollut yhdistyksellä 1,542 mk. 50 p., me
noja 1,477 mk. 44 p., jäännös 65 mk. 6 p.£arvopape- 
reita yhdistys omistaa 10 kpl. Työmieslehden osakkeita 
100 mk. ja 5 kpl. Arbetarelehden osakk. 50 mk. yhteensä 
150 mk. ja Säästöpankissa on 431 mk. 42 p.

Yhdistyksen puolesta:
J. Kinnunen.

Vuosikertomus H:yin Työväenyhd. Ompeliatar am. 
osaston toiminnasta vuonna 1904 Osastoon kuuluu 
lähes sata jäsentä.

Jotokuntaan on viime vuonna kuulunut seuraavat: 
Ida Kantanen puheenjohtajana, Anni Pöysä rahastonhoi
tajana, Hilda Lindfors jäsenkirjurina, allekirjoittanut pöytä-
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kirjurina, Hulda Lindqvist taloudenhoitajana, Ida Vaara 
varapuheenjohtajana, Olga Stenman varapöytäkirjurina ja 
myöhemmin Hilda Lindforsin, Ida Vaaran, Olga Stenmanin 
erottua valittiin heidän tilalleen Mandi Särmän jäsenkirju- 
riksi, Emmi Huttunen varapuheenjohtajaksi ja Hilma 
Laakso varapöytäkirjuriksi. Yhdistyksen puolesta on 
osastossa ollut edustettuna Mari Laine. Tilintarkastajina 
toiminut Olga Leino, Aina Dahl ja Mari Laine.

Huvitoimikuntaan on kuulunut seuraavat: Hedvig 
Haataja, Ida Kaitala, Aina Dahl, Edla Nieminen, Siiri 
Lech, Mandi Lindström, Sandra Viilonen, varajäseninä 
Edla Astrén ja Aina Sirén.

Yleiseen Työläisnaisten edustaja kokoukseen on osasto 
valinnut edustajakseen Ida Kantanen, ilmoitettu sittemmin 
ei kokousta olleenkaan.

Suomen Käsityö- ja Tehdasyhdistyksen toimeenpa
nemiin näyttelyihin on osasto valinnut 3 henkilöä pal
kintolautakuntiin.

Osastossa on ollut jäseniä vuoden alussa 88, vuoden 
kuluessa on liittynyt 35 jäsentä, koko vuoden maksavia 
jäseniä on 18.

Osasto on vuoden kuluessa kokoontunut 12 vaki
naiseen 1 väliaikaiseen kokoukseen. Johtokunta on ko
koontunut 10 kertaa.

Osaston koko omaisuus on 83 mk. 60 p.
Johtokunnan puolesta:

Tyyne IieUroos.

Vuosikertomus H. T. y. Kirvesmiesten am. osaston 
toiminnasta kuluneelta kalenterivuodelta 1904. Osaston 
toiminnasta mainittakoon lyhyesti seuraavaa:

Toimikunta: Osaston puheenjohtajana on toiminut 
S. Hellstéu, varapuheenjohtajana J. Heikkilä vaan viime
mainitun luovuttua osastosta valittiin tilalle E. Rosenberg, 
rahastonhoitajana T. Junttila ja kirjuri V. Viitanen. 
Muina toimikunnan jäseninä V. Gatski, L. Myllylä, A. 
Halme ja J. Hakala. Näistä on nyt eroamisvuorossa
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paitsi puheenjohtajaa ja varapuheenjohtaja, V. Gatski, L. 
Myllylä, V. Viitanen ja A. Halme jolle myönnettiin 
pyynnöstä ero. Edelleen jäävät T. Junttila ja J. Hakala.

Kokoukset: Osasto on vuoden kuluessa pitänyt 12 
kuukausikokousta, 2 väliaikaista ja 2 vastaanottokokousta, 
toisen viimemainituista Söörnäisten työväen yhdistyksessä. 
Toimikunta on kokoontunut 16 kertaa.

Kuukausikokouksissa on selitetty työväenpuolueen 
ohjelma, ja keskusteltu sen johdosta ja sitte pykälittäin 
hyväksytty ilman muistutuksia. Sekä myöskin keskusteltu 
yleistä työväenliikettä ja ammattia koskevia kysymyksiä, 
joista tärkeimpiä päätöksiä mainittakoon joitakuita

Varkauden tehtaan työnsulussa työttömiksi joutuneita 
työläisiä on avustettu aineellisesti.

On lausuttu jyrkkä paheksuminen työnantajille siitä, 
että ovat tuottaneet ulkomaalaista työväkeä rikkomaan 
uunintekijäin lakkoa, ja myös yhdytty siihen että pannaan 
vastalause semmosta menettelyä vastaan.

Paikallisjärjestölle tulevat jäsenverot päätettiin pitää 
ennallaan. Uunintekijäin lakkoa on avustettu aineellisesti. 
Samoin Riihimäen työväen rakennushommia on avustettu 
aineellisesti.

On otettu osaa Työväen yleiselle mielenosotusretkelle 
lipun kanssa.

On keskusteltu ammatintarkastajain lisäämisestä, että 
niitä pitäisi valita myöskin työväen keskuudesta, ja ulo
tettava niiden toimi myöskin rakennustyömaille.

Osaston painattamista asiakirjoista on luovutettu yksi 
kappale kutakin lajia paikallisjärjestön arkistoon työväen 
historiaa varten.

On lausuttu jyrkkä paheksuminen leipuriliikkeen 
harjoittajain menettelystä työläisiään kohtaan, kun eivät 
ole poistaneet tarpeetonta yötyötä ja myöskin vaatimus 
että yötyö on poistettava lakimääräyksellä leipuriam ma
tissa ja määrättävä 8 tunnin työaika.

On tehty paikallisjärjestön kautta vaatimus kaupun
ginvaltuustolle, että se rupeaisi toimeen työttömyyden
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poistamiseksi, rakentamalla niitä kauvan hankittuja kun
nan työväen asuntoja.

Naisosaston toimeenpanemia lastenkursseja on avus
tettu aineellisesti. On päätetty että jokaisen jäsenen si
veellinen velvollisuus on luovuttaa yhden työpäiväpalkan 
Äänioikeusrahastoon.

On pantu vastalause työnantajain laatimaa yksipuo
lista elinkeinolakiehdotusta vastaan, ja vaatimus että työn
tekijätkin omain valitsemainsa edustajain kautta pääsevät 
osallisiksi mainitun lakiehdotuksen laatimisessa, ennenkun 
tulee sen lain hyväksymään.

Vuoden lopussa korotettiin jäsenmaksu 75 pen. kuu
kaudessa, jota ruvetaan maksamaan l:stä päivästä kesä
kuuta 1905.

Vuoden ensi neljänneksellä heräsi toveri Hällebergin 
päässä ajatus ahtaiden olojen pakosta että osasto olisi 
jaettava piireihin, jonka ehdotuksen osasto hyväksyi ja 
rupesi toimeen piirijaon järjestämiseksi. Sitte heinäkuun 
kokous hyväksyi piirijaon jolloin osasto oli jaettu &saan 
piiriin, josta ajasta alkaa piirien varsinainen toiminta, 
joka on ollut jokseenkin vilkasta erittäinkin toisissa pii
reissä. Heinäk. 25 p:nä oli piirimiesten l:nen kokous, 
jossa valitsivat puheenjohtajaksi S. Hellsténin ja kirjuriksi 
J. V. Lahtisen. Ja on näitä kokouksia pidetty 7, joissa 
on keskusteltu yleensä työväen ja ammattiin kuuluvista 
asioista, ja niistä lähetetty keskustelukysymyksiä piireille

Piirien toiminnasta mainittakoon lyhyesti seuraavaa.
Piirien virkailijat: 1 Keino piirin esimies J. Jurva, 

kirjuri K. R. Koski, piirillä on käsinkirjoitettu sanoma
lehti Kehitys. 2 Apaja piirin esimies A. Nyqvist, kir
juri O. Rantala, rahastonhoitaja A. Yletyinen, käsinkirjoi
tettu sanomalehti. 3 Alku piirin esimies T. Heinonen, 
kirjuri O. Mäkelä, rahastonhoitaja K. A. Lindström. 4 
Isokylä piirin esimies J. V. Lahtinen, kirjuri E. Kilpi, 
rahastonhoitaja E. V. Rosenberg. 5 Pyrkivä piirin esi
mies K. Lehtonen, kirjuri ja rahastonhoitaja J. A. Harju. 
6 Nuija piirin esimies L. Myllylä kirjuri J. Pesonen,
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rahastonhoitaja H. Järvinen. 7 Kirves piirin esimies ja 
kirjuri V. Laaksonen, rahastonhoitaja J. Vahlberg. 8 Yri
tys piirin esimies S. Nordberg vaan hänen muutettuaan 
aluetta N. Korpela, kirjuri Hj. Mäkelä, piirillä on käsin- 
kirjotettu sanomalehti Yritys. 9 Myyrä perustettu jälestä 
päin, piirin esimies E. Lamminen, kirjuri A. Mattila.

Osasto on kuulunut Suomen kirvesmiesten liittoon ja 
maksanut sinne veronsa säännöllisesti sekä myöskin H:gin 
p. järjestöön.

Huvitoimikuntaan on viime vuodella kuulunut J. D. 
Jalonen, V. Laaksonen, H. Lähde, H. Saarinen, D. Ikonen, 
Vuori, O. Rantala ja allekirjoittanut vuoden alusta sekä 
keskellä vuotta valittu K. Pelkonen, Perttilä ja Karlsson, 
ja on vuoden kuluessa pannut toimeen 4 yleistä iltamaa 
ja yhden kansanjuhlan.

Osastolla on sairaus-, tapaturma- ja hautausapurengas 
jolla on oma toimikuntansa ja toimii osaston vahvistamien 
sääntöjen nojalla, joka turvaa siihen liittyneitä sairauden, 
tapaturman tai kuoleman sattuessa, johonka pitäisi joka 
jäsenen liittyä. On myöskin satunnaisten tarpeiden ra
hasto, jonka tarkotus on avustaa jäseniä lakkojen sat
tuessa.

Osaston jäsenluku on vuoden kuluessa ollut seuraava, 
187 kaikkiaan, vuoden loppuun maksaneita 128 ja sään
nöllisesti koko vuoden maksaneita 94 jäsentä.

Osaston puolesta:
K Viitanen. 

Osaston kirjuri.

II. T. Y Naisosaston vuosikertomus vuodelta 1904 
1905. Osaston toimikuntaan on kuluneella vuodella 

kuuluneet rva Maria Laine puheenjohtajana, rva Maria 
Hellberg varapuheenjohtajana, Emmi Huttunen pöytäkir- 
jurina, varalta Alma Luhtala. Rahastonhoitajana on ollut 
rva Aina Eronen ja jäsenkirjurina sekä taloudenhoitajana
neiti Olga Leino
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Muina toimikunnan jäseninä on ollut rvat Edla Lähde 
ja Anna Hellsten ja neiti Maria Vathön, varajäseninä rvat 
Komulainen ja Aalto. Rva Hellstenin erottua ja rva Ko
mulaisen luovuttua siirrettiin tilalle rva Aalto, toimikun
nan puolesta rva Fiina Pietikäinen. Toimikunta on ko
koontunut 15 kertaa ja on keskustellut ja valvonut osaston 
sisäisiä asioita ja valmistanut kysymyksiä kuukauskokouk- 
selle. Osaston jäsenluku oli vuoden lopnssa 193 jäsentä. 
Täysin maksaneita 74.

Kuukausikokouksia on osastolla ollut 12 varsinaista 
ja niissä on pidetty puheita ja keskusteltu työläisnaisten 
asemaa koskevista kysymyksistä sekä on puolueohjelman 
ensimäisiä pykäliä vilkkaasti keskustelemalla koetettu saada 
jäseniä niihin tutustumaan. Useampia lakkoja on avus
tettu.

Osasto on liittynyt Helsingin paikallisjärjestöön. Se 
on veroittanut jäseniään 5 p. kuukaudelta, joka on kan
nettu erityisenä rahastona. Osastoa edustamassa on ollut 
paikallisjärjestön valtuustossa ensiksi rva Maria Laine ja 
Emmi Huttunen ja sitten neiti Olga Leino ja Emmi Hut
tunen. Äänioikeusrahastoon on myös kannettu varoja jäse
niltä kuukausimaksun yhteydessä. S. T. N. Liittohallin- 
toon on suoritettu agitatsiooniveroa keräämällä, jota varten 
on ollut erityisiä laatikkoja. Kun ei ole keräämällä saatu 
mainitulle Liittohallinnolle riittävää summaa, niin on loput 
pantu osaston kassasta.

Osaston käsityöseura on toiminut edelleen hyvin in
nokkaasti.

Työttömäin naisten kotia varten on rahasto ja komi
tea. Siinä ovat nykyään rvat Lähde ja Kunnas. Sille on 
pyydetty kannatusta H:gin kaupungin valtuustolta, mutta 
ilman tuloksia. Ihanneliittnkomiteaan kuuluvat rvat Laine, 
Aalto ja Lähde ja neidit Palmgren ja Heino. Ihanneliitto 
on ollut toiminnassaan virkeä ja se on jaettu 2 osaston 
lapsien ijän mukaan, jotka ovat kokoontuneet vuorottain 
joka 2:nen sunnuntai. Kokouksessa on ollut omat pu
heenjohtajat ja ohjelman suorittajat. On ollut myöskin
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Ihanneliiton kurssit, joissa on opettajana toiminut rva 
Laine valmistamalla pienokaisia ensimäisillä tiedon sieme
nillä mainittuihin liittoihin.

Komitean tulot ovat olleet osastojen avustusten ja 
keräyksien kautta yhteensä 324 mk 5 p., menot 292 mk 
90 p. Kassassa on ollut rahaa 31 mk 6 p. ja lainattu on 
37 mk ja neiti Alina Heinolla on 8 mk 95 p.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 8 henkeä nim.: neidit 
Lydia Örnberg puheenjohtajana, Olga Sjöholm pöytäkirju- 
rina ja H. Heikkilä rahastonhoitajana. Muina jäseninä 
Hilda Rostedt ja Elin Lindqvist, Alina Heino ja Aurora 
Aalto sekä hra Pekonen.

Huvitoimikunnalla on ollut tuloja yhteensä iltamista 
298 mk 46 penniä.

Johtokunnan puolesta:
Emmi Huttunen.

Vuosikertomus Ii. T. Y. Kivenhakkaajain am
mattiosaston toiminta vuodelta 1904. Kivenhakkaajilla 
on vuoden kuluessa ollut 12 johtokunnan-, 12 kuukausi- 
ja 5 yhteistä kokousta porari- ja katukivenhakkaajain am
mattiosaston kanssa. Kokouksissa on keskusteltu seuraavia 
tärkeimpiä kysymyksiä. Jäsenmaksu korotettiin 75 p. kuu
kaudessa. Uusi palkkalista on laadittu, monet kerrat on 
keskusteltu siitä.

Komiteaan joka koskee kaupungin työjärjestelmää ovat 
kuuluneet Rönn ja Koski.

Johtokuntaan ovat vuoden kuluessa kuuluneet seu- 
raavat henkilöt: Forsman puheenjohtajana, Palm varapu
heenjohtajana, Bärglöf rahastonhoitajana, kirjurina A. Tall, 
varakirjurina Majanen ja muina johtokunnan jäseninä 
Aalto, Snellman ja Johansson.

Tilintarkastajina ovat olleet Grönlund ja Hänninen 
sekä varalta Luoma ja Nyysänen.

Osaston kokoukset ovat ilmoitetut ainoastaan Työmies 
lehdessä.

Huvitoimikunta on myös ollut ammattiosastolla.
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Vuosikertomus Puunjalostus konetyöntekijäin a. o. 
toiminnasta vuodelta 1904. Kokouksia on vuoden ajalla 
pidetty 14. Johtokunnan kokouksia kaksi sekä puusep
päin kanssa yksi n. s. Tehdaskokous.

Työväenyhdistyksen yhteisiin kokouksiin on myös 
osaa otettu.

Puheenjohtajana on toiminut V. Leino, varapuheen
johtajana J. Lahtinen, rahastonhoitajana K. Mäki ja pöytä- 
kirjurina allekirjoittanut.

Johtokuntaan on kuulunut paitsi yllämainittuja myös 
A. Lahtinen ja V. Konttinen.

Osasto on kuulunut Paikallisjärjestöön ja on suorit
tanut sille verot sekä tältä ja myös edelliseltä vuodelta 
jääneet rästit.

Osaston huvitoimikunnassa on ollut 7 jäsentä. Se 
on vuoden ajalla toiminut 2 yleistä ja yhden perhe-il
taman.

Osastossa oli jäseniä vuoden alussa 33. Uusia jäse
niä liittyi vuoden ajalla 11. Erosi 4. Vuoden lopulla 
oli jäsenluku 40 jotka täysin ovat suorittaneet jäsenmak
sunsa.

Osaston puolesta:
Otto Syrjänen.

Vuosikertomus H. T. 1. Kirjansitojain a. o. toi
minnasta vuonna 1904. Kokouksia on osastolla ollut 
paitsi tavallisia kuukauskokouksia 3 ylimääräistä kokousta 
ja 1 johtokunnan kokous.

Kokouksissa käsiteltävänä olleista asioista mainitta
koon jo ennen alkuunpantu kysymys alimman tuntipalkan 
määrääminen ammattikunnallemme, oppilaskysymys ja 9 
tuntisen työpäivän käytäntöön ottaminen. On myöskin 
otettu osaa Tukholmassa pidettyyn Ruotsin, Norjan ja 
Tanskan kirjansitojain yleiseen kokoukseen, jonka tarkoi
tuksena oli Pohjoismainen kirjansitojaliiton perustaminen. 
Liitto perustettiinkin ja päätti osastommekin liittyä yllä
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mainittuun liittoon. Kokouksessa edustajana oli K. Tu
keva.

Osasto on liittynyt H. Paikallisjärjestöön. Jäsenmak
suja on sen johdosta korotettu 10 p. miehiltä ja 5 p. nai
silta kuukaudessa.

Puhujaseurakin perustettiin osaston keskuuteen jonka 
toiminta vaikka alussa näyttikin vilkkaalta on nyt koko
naan lakannut.

Kirjansitojain urheiluseura on liittynyt osastoon ja 
pääsevät siihen ainoastaan osaston jäsenet. Urheilukalus- 
ton ylläpitämiseksi suorittaa osasto vuosittain 20 mk.

Jäsenluku joka vuoden alussa oli 35 on vuoden ku
luessa noussut 95 joista jäsenmaksunsa suorittamatta ovat 
jättäneet 16 ja paikkakunnalta poismuuton takia eronneita 
7, joten jäsenluku vuoden lopussa on 72.

Toimikuntaan ovat kuuluneet J. Kinnunen puheen
johtaja, varapuheenjohtajana A. Paavolainen ja hänen paik
kakunnalta muutettua R. Pulkkinen, A. Jantunen huvi- 
toimikunnan puheenjohtaja, V. Kilpeläinen rahastonhoita
jana ja kirjurina allekirjoitettu.

Huvitoimikuntaan on kuulunut Dagmar Berggren, Ida 
Saarinen, Lyyli Virtanen, Olga Tanner, Anna Phars, Kalle 
Veide, Atte Blomfeldt, A. Paavolainen. Viimeksi maini
tun paikkakunnalta poismuutettua valittiin Sneck.

Kirjansitojain a. o. toimik. puolesta:
Atte Blomfeldt.

Vuosikertomus H. T. Y. Lautatarha ja Sahatyö- 
rcien a. o. 1 toimintavuodelta 1904. Vuoden kuluessa 
on pidetty kokouksia 27, joista 11 kuukausikokousta 
ja 16 johtokunnan kokousta, joissa on m. m. keskusteltu 
työväen aineellisen kuin myöstin henkisen tilan paranta
misesta.

Aineellisesti on avustettu kapitalistien sortoa kärsivää 
työväestöä useissa lakoissa.

Osastolla on oma järjestysvaliokunta johon kuuluu 4
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miestä ja jotka pitävät järjestystä osaston kokouksien 
aikana.

Hautausapurengas on myöskin perustettu osastolle ja 
on tarkoitusta varten saanut lahjaksi pohjarahaa varten 
50 mk hra R. Hamfeldfilta, mutta joka alkaa toimintansa 
vasta v. 1905.

Osaston puheenjohtajana on toiminut J. Ihonen, vara- 
puheenj. Bökman, pöytäkirjurina H. Kilpinen, rahaston
hoitajana J. Lahtinen, jäsenmaksujen kantajana Järvinen, 
kalustonhoitajana V. Andersson ja muina johtokunnan 
jäsenenä Hautaniemi. Tilintarkastajina Vikman ja K. He
lander sekä varalta Johansson ja Örn.

Jäseniä oli osastossa vuoden alussa 143 maksavaa, vuo
den kuluessa on eroitettu jäsenmaksujen laiminlyömisen 
takia 60. Uusia jäseniä on liittynyt vuoden ajalla 23. 
Nyt on jäsenluku 106. Vapautusta jäsenmaksujen suorit
tamisessa on myönnetty neljälle jäsenelle, 1 kokonaan ja 
3 puolet.

Tilit. Osaston tila 1 päivä tammikuuta 1905 Smk 
433:49. Tulot v. 1904 Smk. 1,023:23. Menot v. 1904 
Smk. 1,023:23. Osaston tila 31 p. jouluk. 1904 Smk. 
701: 53.

V. 1904 lisääntynyt osaston varat Smk 268:04.
Hjalmar F. Kilpinen. 

Sihteeri.

Vuosikertomus H.yin Maalari a. yhd. toiminnasta 
vuodelta 1904. Vuosikokous joka pidettiin 14 p. maalis
kuuta 1904 valittiin seuraavat virkailijat.

Puheenjohtajaksi E. Hytönen, johtokuntaan vakinai
siksi jäseniksi Lempinen, Orrela, Källroos, Härtzen, Lentz, 
Aarnio, Salminen ja Ekman, varajäseniksi Hjort, Raunio 
ja Ruuhinen.

Tilintarkastajiksi Lilja ja Grönlund.
Järjestysmiehiksi Hakola ja Mansikkala.
Johtokunta kokouksessaan valitsi varapuheenjohtajaksi
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K. Lentzin, pöytäkirj uriksi A. Ekmanin, varakirj uriksi 
Ruuhisen, rahastonhoitajaksi F. M. Orrelan, kantomieheksi 
Källroosin.

Jäseniä on yhdistyksessä ollut 512, joista koko vuo
den maksaneita 209.

Kokouksia on pidetty 18, johtokunnan kokouksia 6.
Huhtikuun 15 päivä saatiin kovan kiistan jälkeen 

uusi sopimuskirja aikaan mestarien ja työntekijäin välillä, 
josta oli tuloksena tuntipalkan korotus talviaikana 55 pen
niksi ja kesäaikana 60 penniksi tunnilta sekä työmiesten 
vastuuvelvollisuus työstänsä ja pakollinen ammattiyhdis
tykseen kuuluminen.

Maalarien edustajakokoukseen jotka pidettiin marras
kuulla Hämeenlinnassa, lähetti yhdistys 6 edustajaa sekä 
kysymyksiä pohdittuna kokoukseen.

Henkisen kehityksen edistämiseksi jäseniensä keskuu
dessa on pantu toimeen väliaikaisia kokouksia, jossa on 
pidetty esitelmiä sekä puheita ja keskusteluja.

Lauluseura joka viime vuonna perustettiin on edel
leenkin ollut vilkkaassa toiminnassa jota siltä edelleenkin 
toivotaan.

Työlakkolaisia on yhdistys avustanut yhtä, nimittäin 
Helsingin uuniseppiä 100 markalla.

Kysymys paikallisjärjestöön liittymisestä uudestaan on 
ollut useammassa kokouksessa esillä vaan ei ole vielä tultu 
yksimielisyyteen tästä asiasta.

Yhdistyksen puolesta:
A. Ekman. 

Kirjuri.

Vuosikertomus H. T. Y. Leipuri ja Kondiittori 
a. o. toiminnasta v. 1904. Vuoden kuluessa on osasto 
pitänyt 11 kuukausikokousta, 6 toimikunnan ja 5 ylimää
räistä kokousta joista 1 naisleipuria varten. Seuraavat 
tärkeimmät asiat on kokouksissa ollut käsiteltävänä.

Vuoden kuluessa on osasto liittynyt Helsingin pai
kallisjärjestöön.
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Teollisuushallituksen kokoukseen koskeva työtilastolli
sen tutkimuksen toimeenpanemista leipurin ammatissa, va
litsi osasto edustajakseen T. Laakson.

Työttömyysrahastoa puuhattu, mutta ei saatu aikaan.
Yksi tärkeimpiä kysymyksiä mitä osasto on käsitellyt 

on oppilaskysymys. K. Lindroosin alustama ja paikallis
järjestöltä tulleen kirjeen johdosta on asiasta pohdittu use
ammassa kokouksessa. Päätökseksi tuli että oppilasrajoitus 
on saatava aikaan.

J. Koivistoisen ehdotuksesta pyysi osasto kirjelmällä 
työnantajilta pienempää kesälomaa täydellä palkalla, ilman 
tulosta.

Syyskuun 16—18 pnä piti osasto 2 ylimääräistä ko
kousta, joissa keskusteltiin Valtiopäivillä esiintulevasta lei
purien yötyö kysymyksestä. Saatujen tietojen mukaan 
että työnantajain on aikomus saada esille omasta puoles
taan joitakin toivomuksiaan, päätti leipuri a. osasto esittää 
oman lakiehdotuksensa, jonka pääponsiin sisältyy, yötyö 
kokonaan pois, 10-tuntinen työpäivä kutakin työntekijää 
kohtaan ja oma ruoka ja asunto. Tämän johdosta tiedus
teli osasto yleisönkin mielipidettä ja asia sai täyden kan
natuksen osakseen yleisön puolelta. Valittiin 6 miehinen 
komitea tarkemmin tutkimaan asiaa ja tekemään osaston 
nimessä esitys valtiopäiville. Komiteaan tuli valituksi E. 
Niskala, J. Sarlund, V. Ronkanen, K. Lindroos, K. Kor
honen, A. Lindberg. Tätä komiteaa on hra Haapalainen 
kiitettävän suuressa mitassa avustanut joten se voitiin 
22 p:nä jouluk. 1904 jättää säädyille esiteltäväksi ja saa
tiinkin esitetyksi Porvaris- ja Talonpoikaissäädyssä.

Toimikuntaan on kuulunut T. Laakso puheenj. eron
nut ja sijaan valittu A. Granholm, V. Illman varapuheenj., 
V. Palén rahastonhoitaja, K. Lindroos kirjuri, Hj. Pärhälä 
eronnut ja sijaan valittu E. Niskala, J. Helin eronnut ja 
sijaan valittu J. Sarlund. Eroamassa ovat A. Granholm, 
V. Palén ja J. Sarlund.

Huvitoimikuntaan on kuulunut K. Valkama, J. Hän
ninen eronnut, sijaan on valittu A. Nurmi, A. Lindberg,
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K. Korhonen, Hj. Pärhälä eronnut, sijaan valittu Löppö
nen ja Hj. Pirtiläinen.

Osastolla on ollut tuloja kuluneena vuonna Smk 769: 
59, menoja 582:—■ jäännös 177:59 koko varat 485:07.

Jäseniä on osastossa vuoden kuluessa ollut 86, joista 
vuosijäseniä on 37.

Osaston puolesta:
Kyösti Lindroos.

Vuosikertomus H. T. I'. Verhoilijain a. os. toi
minnasta r. 1904. Kokouksia on tämän vuoden aikana 
pidetty 12, 2 ylimääräistä, johtokunnalla on ollut kokouk
sia kerran kuussa. Jäseniä on a. osastossa 45 näistä 10 
oppilasta, eronnut paikkakunnalta poismuuton takia 2. Jä
senmaksu on 1: 10 p., oppilailta puolet.

Osaston varat ovat:
Omaisuus ja tulot yhteensä 600: 84 p. Menot 259: 

50 p. Siis puhdas omaisuus yhteensä 341: 34 p.
Toimikunnan jäseniä on ollut, puheenjohtaja A. Per- 

dén, varapuheenj. E. Pomell, kirjuri J. Halme, rahaston
hoitaja J. Stenman, kantomies J. Herranen, varakirjuri E. 
Väisänen, varakantomies A. Kaukas sekä toimikunnan vara
jäseniä Hj. Kaukas ja Björklund.

Tilintarkastajat ovat olleet G. A. Henriksson ja F. 
Heino ja varalta Forsman ja Hj. Leino.

Huvitoimikuntaa ei ole ollut.
Tuokoon nyt alkava uusi toimintavuosi jäsenillemme 

uutta voimaa ja intoa sekä tietoa, että yksimielisyys on 
voima jota ei mikään maailman mahti voi kukistaa.

Osaston puolesta:
J. Halme.

Vuosikertomus H.yin Räätäli a. yJul. toiminnasta 
i'. 1904. Puheenjohtajana yhdistyksessä on toiminut K. 
Luoto, varalla L. Kotkamaa ja myöhemmin valittiin A. 
Ek. Johtokunnan jäseninä kahden viimeksi mainittujen
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kanssa ovat toimineet: A. Kettunen, B. Forsström, A. J. 
Tuominen, H. Fäldt rahastonhoitajana, Erland Tuomi kanto- 
miehenä ja M. Eronen ja Forsström kirjurina. A. J. Tuo
misen poistuttua paikkakunnalta, kutsuttiin johtokuntaan 
varajäsen K. Halonen ja varajäseneksi valittiin J. Holm. 
Johtokunta on vuoden kuluessa pitänyt 9 kokousta, joissa 
on keskusteltu yhdistyksen taloudellisista asioista, sekä 
usein neuvoteltu miten yhdistyselämä saataisiin henke
vämpään ja vilkkaampaan toimintaan- Kuukausikokouksia 
on pidetty 9.

Huvitoimikunta on toiminut virkeästi. Mainitussa 
toimikunnassa on toimineet: H. Forsström, V. Saxlund, 
A. Aarnio, A. J. Tuominen, A. Arola, M. Sormunen, Hj. 
Siljander sekä neidit: Mandi Väisänen, Tilda Peltonen ja 
Adéle Hacklin. Hacklinin kuoleman jälkeen siinä on toi
minut Maria Kulmakorpi.

Villgréniltä ei ole kassavajausta vastaan saatu kun 
511:50 p., vaikka johtokunta on sitä koittanut kirjeiden 
lähettämisellä muistuttaa sekä lähettänyt sikäläiselle työn
tekijä unioonille kirjeen pyytäen avustusta mainituissa 
asioissa. Kirjeihin ei ole saatu vastausta.

Tänä vuotena on yhdistyksen jäsenten muutto ulko
maille ollut vähempi kun edellisinä vuosina, vaan ei siltä 
tuntumaton.

Vuoden alussa oli yhdistyksen jäsenluku 150, nykyi
sin se on 200—225 vaiheella. Puhuja- ja lauluseura on 
toiminut yhdistyksellä. Yhdistyksen omaisuus on palova
kuutettu 4,000 markasta.

Toimintavuoden lopussa on herännyt yleinen tyyty
mättömyys räätälityöntekijöissä .juutalaisten kanssa kun 
mainitut liikkeenharjoittajat ovat alentaneet entisestään 
niukkoja työpalkkoja tuntuvasti, että on ahkerallakin työllä 
toimeentulo mahdoton. Sen johdosta on käännytty oman 
yhdistyksen puoleen, jonka kanssa on tuumittu asiasta pi
tämällä 4 ylimääräistä kokousta niissä selvitelty ammatti
kunnassa löytyviä epäkohtia sekä kokouksien ohella ti
lastoa kerätty. Tilasto näyttää lupaavalta sillä on henki
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löitä 100 vaiheilla, mitkä ovat lupautuneet liittyä yhdis
tykseen jäseniksi. Ylimääräisten kokouksien pitoa jatke
taan, koska ne saattavat mieliä yhtänne päin tulevassa 
palkka kysymyksessä.

M. Eronen.•

Kertomus Satulaseppäin a. y. toiminnasta vuosina 
1904- 1905. Kokouksia on pidetty: Kuukausikokouk
sia 12, tavallisesti aina kuukauden ensimäisenä keski
viikkona ja ylimääräisiä kokouksia 3.

Johtokunnalla on ollut kokouksia noin puolen tusi
naa, niissä ei ole aina pidetty pöytäkirjaa, osanotto nii
hin on ollut myöskin hieman laimeata.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: Puheenjohtajana vuo
den alussa D. Väinölä, sittemmin varap. K. Manninen ja 
loppupuolella vuotta H. Karen, rahastonhoitajana O. V. 
Silander, taloudenhoitajana H. Karen, muina johtokun
nan jäseninä on ollut: O. Antikainen ja K. Kinnunen 
sekä pöytäkirjurina allekirjoittanut.

Varsinaista huvitoimikuntaa ei kuluneella vuodella 
ollut laisinkaan vaan pidettiin siihen kuuluvana jokainen 
jäsen kohdastaan.

Jäseniä oli yhd. vuoden alussa 14, uusia tullut vuo
den ajalla 4, eronnut vuoden ajalla 3, joten yhdistyksen 
jäsenluku on nyt vuoden lopussa 15.

Yhdistyksen vuotuiset tilit osoittavat: Tuloja 504: 
10, menoja 387:72, voittoa vuoden toiminnasta 116: 38, 
yhd. koko omaisuus saatavat ja irtaimisto siihen luettuna 
742: 08.

Yhdistyksen puolesta:
Mikko Torvi.

Vuosikertomus Työväenyhdist. Tupakkatehtaa laisten 
am. osaston toiminnasta v. 1904. Toinen vuosikokous pi
dettiin 26 päivä helmikuuta v. 1904. Siinä valittiin pu
heenjohtajaksi neiti Aleksandra Kervinen sekä varapu
heenjohtajaksi rouva Eriika Tilly, johtokuntaan valittiin
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O. Jalava, G. Lehén, Elin Hill, Olga Alander, Anna Hen
riksson ja allekirojittanut, varajäseninä johtokunnassa on 
ollut Maria Koskinen ja Anni Ylönen.

Tilintarkastajiksi A. Laitinen ja Ristell varalta K. 
Luoto ja M. Korhonen Osaston rahastonhoitajana E. Tilly, 
kantomiehenä Elin Hill, sihteerinä ja pöytäkirjurina on 
toiminut allekirjoittanut. Johtokunta on kokoontunut 4 
kertaa ja 3 kertaa kokoontunut toisten naisosastojen joh
tokuntain kanssa. Osasto on pitänyt kaksitoista varsi
naista kuukausikokousta.

Osaston jäsenluku vuoden alussa oli 90 henkilöä ja 
vuoden lopussa oli ainoastaan 14 henkilöä.

Osaston kokouksissa on ollut ohjelmana: Puheita, 
esitelmiä, luettu kertomuksia ja lausuttu runoja. Ohjel
man suorittajat ovat olleet ammattikuntaan kuuluvia hen
kilöitä. Kokouksissa on keskusteltu useimmista siveelli
sistä ja ammatillisista kysymyksistä. Osasto on liittynyt 
paikallisjärjestöön 1 p:stä huhtikuuta.

Johtokuntaan kuului vuoden loppuun Sandra Kervi
nen, rouva Tilly, Elin Hill, O. Jalava ja Mandi Alenius, 
varajäsenistä Maria Koskinen.

Osaston puolesta:
Amanda Arenius.

Vuosikertomus H.yin Työvcieuyhdist. Silittäjäin 
ammattiosaston toiminnasta v. 1904. Silittäjäin ammatti
osasto on ollut yhtenä valopilkkuna silittäjäin keskuu
dessa tämän kaksivuotisen olemassa olonsa aikana. Hiljaa 
se on toiminut eteenpäin mutta varmasti. Tärkeimpänä 
päämääränä on ollut osastolla se, että saada ammatti- 
toverit ymmärtämään yhteenliittymisen tarpeellisuuden, 
kuin myöskin se, että heidän taloudellinen asemansa tulisi 
turvatuksi.

Osastoon johtokuntaan ovat kuuluneet seuraavat hen
kilöt: Puheenjohtajana Sandra Reinholdsson, varapuheen
johtajana G. Kananen, kirjurina P. Rantanen, rahaston
hoitajana H. Neppius, jäsenkirjurina E. Kinanen, muina
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johtokunnan jäseninä I. Miettinen, M. Karsten, A. Salonen, 
A. Kinanen, varajäsenenä E. Tiianen, F. Olander, E. Laine. 
Johtokunnasta ovat eronneet M. Karsten ja A. Salonen, 
tilalle kutsuttiin varajäsenet E. Tiianen ja E. Laine.

Kuukausikokouksia on pidetty 10 ja johtokunnan 
kokouksia 10 joissa on käsitelty yksityisiä sekä yhteis
kunnallisia kysymyksiä.

Jäsenluku on vuoden alussa ollut 37 ja jouluk. 31 
päivänä 12 laillista jäsentä.

Osasto on liittynyt Helsingin paikallisjärjestöön. Edus
tajina ovat olleet Elsa Kinanen vakituisena ja Pauliina 
Rantanen varajäsenenä.

Työläisnaisten liittohallintoon on se myöskin liit
tynyt.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 10 jäsentä. Se on 
toiminut kaksi yleistä iltamaa, yhden kansanjuhlan Hes
perian puistossa, yhden kävelyretken Huopalahteen ja 
yhden perheiltaman.

Tuloja on ollut osastolla ja huvitoimikunnalla yh
teensä 726 mk. 60 p., menoja 592 mk. 50 p, jäännös 
134 mk. 10 p.

Tilintarkastajina ovat olleet rouva Maria Laine ja hra 
K. Siekkinen, varalta hrat Miettinen ja Karsten.

Osaston johtokunnan puolesta:
Pauliina Rantanen.

Pannu- ja Lepy seppäin ammattiosaston vuosiker- 
kertomus v. 1904. Ammattiosastolla on ollut vuoden 
kuluessa kuukausikokouksia 10 ja toimikunnan kokouksia 
2 joissa enimmäkseen on keskusteltu taloudellisia asioita 
ja osastolle tulleita kirjeitä. Tärkeämpänä keskustelun- 
aineena on ollut useissa kokouksissa se himmeä kysymys 
miten saada osaston jäsenluku kartutettua, useita eri suun
nitelmia on keksitty ja koetettu, mutta melkein ilman 
tuloksetta. Ainoa joka ansaitsee erityistä mainitsemista 
on luottamustoiminta, jota otettiin Paikallisjärjestön ehdo
tuksesta, vaikka ei minään uutuutena sillä sitäkin oli jo
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ennemmin koeteltu, mutta kuitenkin Paikallisjärjestön eh
dotuksesta valittiin luottamuskomitea jolle painatettiin tar
ketusta varten schekki-kirjoja, tämän komitean välityksellä 
onkin tullut useita uusia jäseniä osastoon.

Rauta ja Metallityönt. liitossa on pysytty samoin Työv. 
yhd. ja vielä lisäksi liityttiin Paikallisjärjestöön 1 p:stä 
toukok. viime vuonna, äänioikeusrahastoon on myöskin 
edelleen suoritettu verotus jäsenkohtaisesti, näiden lisäksi 
on vielä ollut avustettavia lakkoja.

Toimikunnassa on ollut seuraavat jäsenet: Lohinen, 
J. Sund, Hirvonen ja Laine vanhempia. Viime vuonna 
valittiin Ristell, Raunio, Vechter, Kivinen, varalta H. Sund 
ja Lindgren. Näistä valitsi .toimikunta virkailijoikseen 
puheenjohtajaksi Ristellin, pöytäkirjuriksi allamainitun, ra
hastonhoitajaksi Raunion, muina toimihenkilöinä on ollut 
A. Miettinen Työv. yhd. rak. kom. ja sama Paikallisjär
jestön valtuustossa johon on uudelleen valittu täksi vuo
deksi, Työv. kirjap. ja sanomalehti osakeyhtiössä Kinnu
nen, Liittohallinnossa vuoden alusta Kinnunen ja Hirvo
nen ja niiden erotessa Ristell ja Hyvönen, Rauta- ja Me
tallityönt. mnsiikkikomiteassa on osastoa edustanut alla
mainittu. t

Pannu- ja Levyseppäin a. o. toimikunnan puolesta:
A. Laine.


