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Täysi-ikäiselle täysi-ikäsen velvollisuudet! Muistelles
samme viimeistä yhdistyksemme toimintavuotta näyttää 
kuin aika. kehitys olisi ylläolevat sanat meille huudahtanut! 
Viimeinen toiminta vuosi heitti meidät suurien historial
listen tapahtumain keskelle, ajanjakson, joka päivissä on 
lyhyt, vaan kansojen ja työväenliikkeemme historiassa 
aikaa, jota vaan voi sattua suurien käännekohtien aikana, 
harvoinpa, kertaakaan vuosisadassa. Äkkiä, melkeinpä 
aavistamatta seisoimme rintamassa, valtiollisessa taistelussa 
viimevuosien sietämättömäksi käynyttä hirmuvaltaa vas
taan, ja suoriuduimme tässä ilman kehumatta kunnialla, 
jota kunniaa puolueettominkaan historian kirjoittaja ei 
tulevaisuudessa voi yhdistykseltämme kieltää. Äika, kehi
tys, mehän siis ymmärsimme sinua! käsitimme täysi-ikäi
sen velvollisuudet.

Mahdotointa on lyhyeen vuosikertomukseen koota 
selvittelyjä niistä johtavista säikeistä, jotka saivat meidät 
yhtäkkiä täysin ymmärtämään ja oivaltamaan olosuhteit
ten huippuunsa kärjistymisen ja sen mukaan asettamaan 
toimintamme. Tähän voimme vaan lyhyesti vastata, että 
se oli työ hiljaisuudessa tehtyä, meidän omaa työtämme 
ja omaa kehitystämme aatteemme hengessä, jolle työlle 
ja toiminnalle kiitos, että voimme ratkaisevina hetkinä 
olla niinkin valmiina, tarmokkaaseen, uhrautuvaan ja yksi
mieliseen taisteluun. Se oli »materialistiselle» pohjalle 
rakennetun sosialdemokratian ensimäinen suurin voimain- 
näyte, jossa yhdistyksemme myöskin suoritti huomattavan 
osansa.

Kuten kärpänen terrapaperilla tunsimme kyllä että 
aloimme olla jo kytkettynä kaikilta puolilta omain kapi
talistisen ja vielä suuremmassa määrässä vieraan sorron
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jalkoihin. Mutta me näimme vaan tuon tervapaperin, 
emmekä pelastusta missään, joskin jo uteliaisuudella seura- 
simme venäläisen sortohallituksen suuria ja masentavia 
tappioita kaukaisessa idässä.

Poliisilaitos, täällä hyvään mallikelpoiseen itämaiseen 
tapaansa järjestettynä, sekä sen komentajana hallitusmahti, 
osasivat kauvan menetellä »viisaasti», muka vaan herroja 
johdaten, vaikkakin samalla yleiskiristykset koskivat yhdis
tyksemme toimintavapauteen paljon raskaammin kuin ne 
yliluokkaamme voivat sattuakaan. Näennäisesti oltiin sit
tenkin olevinaan työväelle kohteliaampia. Ja ikävä mai
nita, yhdistyksemme piirissä löytyi monia henkilöitä, jotka 
olivat valmiita meitä tuudittamaan mitä hurskaimpaan 
levollisuuteen ja uneen. Kehittyneemmät kylläkin näki
vät sentään pitemmälle. Näkivät sen että soppapata oli 
kiehumassa joka keitto sitten äkkiä paljastui kaikkien 
nähtäväksi.

Paria yhdistyksen jäsentä kohtaan viime maaliskuussa 
tehty rivo yöllinen kotitarkastus ja V. Hokkasen valheel
liset ilmiannot herättivät yhdistyksessämme nyt äkkiä 
myrskyn, suuren kuin vuorilta vyöryvä lumivyöry. Näin 
seisoimme äkkiä taistelurintamassa sortajiamme vastassa.

Seitsemän aiheettomasti vangittua yhdistyksen jäsentä 
täytyi nyt voimamme pakotuksesta vapauttaa vankeudesta 
poliisilaitoksesta.

Heti tämän jälkeen lähti yhdistyksen puolesta lähe
tystö Viipuriin vaatimaan aiheettomasti vangitun yhdis
tyksen jäsenen ylioppilas Aug. Rissasen vapauttamista pää 
vahdista, joka ei ole suomalainen laitos ja siis laiton säi
lytyspaikka kotimaisille rikoksista syytetyille.

Näin, tältä ajalta alkoi sitten niitten useitten mielen- 
osotusten ja useitten, yhdistyksen alkuunpanosta toimeen
pantujen kokousten aika, joista viimeinen toimintavuo- 
temme on niin rikas. — Näistä mainittakoon, yhdistys 
pani toimeen suuren kansalais jättiläismielenosotuksen 
poliisilaitosta vastaan, ja josta samalla suoriuduttiin rau
hallisella tavalla, harvinaisuus, jota ainakin ei tunneta 
vielä missään maailmassa toimeenpannuksi.
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Seurasi sitten kubtiknussa 14 p:nä mielenosotus ääni- 
oikeusasian ratkaisemiseksi väliaikaisilla valtiopäivillä, yh
distyksemme alkuunpanosta tämäkin järjestettiin, johon 
ottivat osaa kaikki Helsingissä toimivat työväenyhdistyk
set, raittius- ja nuoriso y. m. edistyshaluiset ja kansan 
oikeuksia harrastavat, työväenluokasta muodostuneet seurat,

4 p:nä Kesäkuuta pani yhdistys toimeen joka vuosi 
tavaksi tulleen kesä mielenosotusretken kulkien Mänty- 
mäelle. Siellä pidettiin innostusta hehkuvia puheita ääni- 
oikeusasiasta, sananvapaudesta, 8 tuntisen työpäivän ja 
väkijuomain kieltolain hyväksi. Elokuussa pidettiin sitten 
suuri mielenosotus sen johdosta, kun Senaattiin oli tehty 
esitys, että valtiollisista murhista syytetyt voitaisiin tuo
mita sotaoikeudessa. Tästä pantiin vastalause, vaatimuk
sella, että on aina seurattava kotimaisia lakeja.

Maanantaina 30 p:nä lokakuuta pidettiin sitten k:lo 
2:delta yhdistyksen ja osastojen yhteinen kokous Rau
tatientorilla, jossa päätettiin alottaa valtiollinen suur
lakko, kautta maan Venäjällä samaan aikaan olleen val
lankumouksellisten toimeenpaneman suurlakon vaatimus
ten tueksi. Tämä yhdistyksemme alotteesta toimeenpantuna 
oli ja tulee olemaan kautta aikojen toimintamme todis
teena sen kaunein päivä. Seuraukset lakosta tiedämme 
jokainen ilman pitempiä selvittelyjä. Tämän jälkeen uu
denvuoden aattona 30 p:nä joulukuuta seurasi sitten suuri 
jättiläis mielenosotus yksikamari järjestelmän ja yleisen 
äänioikeuden hyväksi, johon mielenosotukseen otti osaa 
työväenjärjestöjen ja kansalaiskokousten edustajia kaikilta 
kulmilta maatamme. Tämä mielenosotus oli myöskin yh
distyksemme alkuunpanosta järjestetty. Useimpia yhdis
tyksen am, yhdistysten ja osastojen yhteisiä kokouksia on 
myöskin pidetty, joissa on keskusteltu ja päätetty äänioi
keus agitatsioonin järjestämisestä y. m. tärkeitä kysymyk
sistä. Eräässä näistä kokouksista alotti Matti Kurikka 
myöskin hyökkäyksensä yhdistyksen toimintaa ja työväen 
liikkeen johtoa vastaan maassamme yleensä, parjaten kata- 
lasti toimintaamme nimityksellä materialistis-anarkistinen.

Viime marraskuun 20 p:nä oli väliaikainen sosial-
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demokratisen puolueen puoluekokous Tampereella, johon 
yhdistys otti osaa 15 edustajalla. Kokouksessa oli esillä 
kysymykset: Puolue ja valtiopäivät. Eduskuntalaitok
semme uudistus ja puoluehallinnon toimeenpanevan valio
kunnan ero. Yhdistys luonnollisestikin kannatti yksika- 
mariehdotusta sekä että suurlakko toimeenpantaisiin, jos 
ei valtiopäivät suostuisi tähän, sekä yleisen, yhtäläisen ja 
välittömään äänioikeusvaatimukseen.

Viime vuotena sai yhdistys lopullisesti ilmaisen tontti- 
paikan uutta taloansa varten valtuustolta Siltasaaressa. 
Nykyään ollaan päästy jo lopulta niin pitkälle rakennus- 
hommissa, että piirustuskilpailu on jo julistettu taloa var
ten, sekä käytännöllisiin rakennustöihin voitanee piakkoin 
tositeolla ryhtyä,

Käytänöllisten ammatillisten ja taloudellisten asiain 
käsittely johtokunnan ja kuukausikokouksissa on ollut 
myöskin vilkasta, uusia ammattiosastoja perustettu enempi 
kuin koskaan toimintavuoden kuluessa. Ne ovat Sähkö- 
työmiesten, Naisleipurien, Sairashuoneenpalveliain, Tiilen- 
kantajain, Satamatyöntekiäin a. o. II, Kallion kiventyön- 
tekiäin, Paperi- ja kartonkityöntekijäin, Kunnan työnte- 
kiäin, Jalkinetyöntekiäin, Sorvarien, Kylvettäjäin, Valais- 
tusammattiosasto sekä Uunintekiän säännöt uudelleen toi
sessa korjatussa muodossaan hyväksytty. Yhdistykseeen 
nykyään kuuluvat a. yhdistykset ja osastot, kaikki ne 
jotka viime vuotena ovat veronsa suorittaneet, ovat julaistu 
jälemmällä olevassa rahastonhoitajan antamassa luettelossa.

Kuukausikokouksissaan on yhdistys käsitellyt seuraa- 
via sille tärkeimpiä asioita:

Yhdistys antoi lausuntonsa työväenasiain lautakun
nalle työväen esikaupungin perustamisesta Fredriksbergiin, 
jossa pääasiassa ehdotetiin että kunnan olisi rakennettava 
asuntoja työväelle. Samoin on yhdistys antanut lausun
tonsa yllämainitulle lautakunnalle, kun se ilmoitti aiko
vansa tehdä esityksen kaupungin valtuustolle, että se tekisi 
Senaattiin esityksen valtiopäiväesityksen hankkimisesta 
työriitain sovittamisesta ja ratkaisusta. Samoin että val
mistettaisiin asetusehdotus yksityisestä työnvälityksestä.
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Kaupunginviskaali Albrechtille on annettu myöskin 
lausunto, jota hän pyysi, kun yhdistystä viranomaisten 
taholta oli syytetty tammikuun 24—25 päivinä tapahtu- 
neitten katumetelien toimeenpanosta, jossa luonnollisesti 
syytös aiheettomana jäävättiin.

Yhdessä toisten yhdistysten kanssa on yhdistys aset
tanut äänioikeuskomitean, asiata vireillä pitämään, ja sen 
eteen voimainsa mukaan työskentelemään. Suurlakko komi
tea on edelleenkin samanlaisena toiminut yhdistyksen puol- 
tolauseella mahdollisesti toimeenpantavan suurlakon varalta.

Ylläolevain asiain lisäksi on ollut esillä päätettävänä 
useita monipuolisia kysymyksiä, jotka lähemmin pöytäkir
joissa mainitaan.

Yhdistyksen lukusaliin on tilattu yhteensä 43 sano
malehteä ja aikakauskirjaa joista 1 ruotsinkielinen ja kaksi 
suomenkielistä Amerikasta.

Yhdistyksen laulukunta on ollut hajaannuksissa vuo
den alkuoliskolta saakka.

Johtokunta: Yhdistyksen johtokuntaan ovat kuulu
neet Emil Perttilä puheenjohtajana, S. Hellstén varapu
heenjohtajana, F. M. Orrela rahastonhoitajana, Otto Tiuppa 
sihteerinä, sekä muina johtokunnan jäseninä rouvat Eva 
Järvinen ja M. Hellberg, hrat A. Järvenpää, M. Hälleberg,
E. Valpas ja J. E. Kumenius.

Johtokunnasta ovat nyt eroamisvuorossa Emil Perttilä,
F. M. Orrela, Otto Tiuppa, E. Valpas ja S. Hellstén.

Kirjastonhoitajana ovat olleet suomalaisen osaston 
yhtämittaa A. Järvenpää ja ruotsalaisen E. Valpas.

Ravintoloitsiana on ollut edelleenkin nti Hilda Virta.
Ravintolakomiteaan on vuoden alusta kuuluneet rva 

Eeva Järvinen, E. Perttilä ja Hj. Korander joista Eeva 
Järvinen luopui vuoden kuluessa.

Ravintolakomitean tilien tarkastajana ovat olleet hrat 
O. Lähde ja Ponteva.

Yhdistyksen tilientarkastajina ovat olleet nti Sanni 
Lähde, hrat A. Karjalainen ja Mikko Korhonen, varalta 
V. Mantere ja A. Halme.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Otto Tiuppa.
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H. T. Y:n Juhlatoimikunta. Juhlatoimikuntaan 
kuuluivat mainitun vuoden alkupuoliskolla seuraavat jäse
net, Kaarlo Korander, V. Vainio, Jalmari Korander, J. 1). 
Putkonen, Olga Leino, Aino Korander ja Fanny Backa. 
Näistä on kuitenkin eronneet vuoden kuluessa paikka
kunnalta poismuuttamisen takia V. Vainio ja Fanny 
Backa, joiden tilalle on valittu A. Vormula ja Hanna 
Alkunen.

Puheenjohtajana on ollut Kaarlo Korander, rahaston
hoitajana V. Vainio, sekä hänen erottuaan J. D. Putkonen, 
kirjurina on toiminut Aino Korander, taloudenhoitajana 
Olga Leino.

Juhlatoimikunta on kuluneena vuonna toiminut 1 
lastenjuhlan ja aikuisten iltaman, H:gin Työv. Yhd. vuo
sijuhlan, 1 Työväen syysjuhlan, sekä 40 näytäntöä Työ
väen teatterin nimellä.

Työväen teatterin johtajana on ollut näyttelijätär rouva 
Hilma Rantanen. Juhlatoimikunta on kohdistanut työs
kentelynsä etupäässä teatterin ylläpitämiseen, jossa sillä 
on ollut toisinaan hyvinkin raskaita tehtäviä. Se on sen
tään ne kaikki ilolla suorittanut, nähdessään millä innolla 
ja väsymättömyydellä teatterin henkilökunta on työsken
nellyt, kuinka he ovat uhranneet kaikki vapaahetkensä, 
raskaan päivätyönsä päätyttyä taiteen palvelukseen. Että 
he siinä ovat onnistuneet, on parhaana todistuksena viime 
vuonna saadut hyvät sanomalehti arvostelut, sekä yhäti 
kasvava katsojakunta teatterin näytännöissä. Juhlatoimi
kunta ei siis voi muuta kun kiittää kaikkia näyttelijöitä 
yhteisesti. Sen hyvän ja kiitollisen maineen saavuttami
nen, joka on tullut Työväen teatterin osaksi viime vuonna, 
(joka siltä edellisenä vuonna puuttui) on kuitenkin luet
tava sen etevän johtajan näyttelijätär Hilma Rantasen 
ansioksi, sillä hän antaantui kokonaan Työväen teatterin 
palvelukseen. Hän on innostuksellaan ja uhrautuvaisuu
dellaan temmannut kaikki toiset mukaansa. Tästä hänen 
työstään, koko H:gin Työv. yhd. maineen kohottamisesta 
lausumme hänelle vilpittömän sydämmellisen kiitoksen. 
Samoin herra taiteilija Kaarle Halmeelle, joka myös on
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antanut ohjausta Työväen teatterille, joten se on voittanut 
suurimmatkin vaikeudet.

Järjestysvaliokunnalle lausumme myös kiitoksen siitä 
että se on ollut kaikissa Juhlatoimikunnan toimimissa 
huvitilaisuuksissa ylläpitämässä hyvää järjestystä.

Kaarlo Korander. Aino Korander.

H. T. Y:n Järjestysvaliokunta. Järjestysvalio- 
kuntaan on vuoden alusta kuulunut: Sulander, Koski, 
Mäkinen, Nousiainen, Lindgren, Heinonen, Hintsanen, 
Peltonen, Pekonen, Forsman, Solila, Väisänen, Manninen, 
Roininen, Jakobson, Pakkala ja allekirjoittanut, näistä on 
ennen vuoden loppua eronnut Peltonen, Pekonen, Manni
nen, Roininen, Forsman ja Pakkala. — Myöhemmin on 
valiokuntaa lisätty, valitsemalla eri ammattiosastoista uusia 
jäseniä, näistä on nais a 4 ja miehiä 11, nimittäin Parta
nen, Laukanen, Leino, Majander, Ojanen, Laakso, Sorjanen, 
Jederholm, Niemelä, Poutiainen ja Saarinen sekä naisia 
Saarman, Hellstedt, Lehtonen, Vathen ja Kinanen. Vii
meksi mainituista on ennen vuosikokousta eronnut Lehto
nen, joten järjestysvaliokunnassa nyt vuoden lopussa on 
kaikkiaan 25 jäsentä.

Järjestysvaliokunta on vuoden kuluessa pitänyt kokouk
sia 48, keskustellen ja päättäen niissä etupäässä järjestyk
sen pitoa koskevia kysymyksiä. — Vakinaisena puheen
johtajana on toiminut Sulander, varapuheenjoht. Koski, 
sekä vakinaisena pöytäkirjurina A. O. Mäkinen, varakirj. 
allekirjoittanut, valiokunnan rahastoa on hoitanut Solander, 
järjestysvaliokunnan tärkeimpänä tehtävänä on ollut jär
jestyksen pito yhdistyksen huoneustolla, samalla avustaen 
juhlatoimikuntaa Teatterissa näytäntö päivinä sekä myös
kin avustaen yhdistyksen kansanhuveissa kesällä ja tal
vella lasten juhlassa, y. m. yhdistyksen ulkopuolella huo- 
neustoa pidettävissä juhla- ja kokoustilaisuuksissa.

J. valiokunnan rahavarat kuluneella vuodella on 33 mk. 
26 p. joista rahaston hoitajalle myönnettiin tilivapaus.

J. valiokunnan puolesta: Edv. Nyqvist.
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H. T. Y:n Paperi- ja Kartonki ammatti
osasto. Ammattiosasto alkoi toimintansa Marraskuun 
1 p:nä 1905, ja oli jäsenluku seuraava: Marraskuulla 18 
mies- ja 26 nais-; yhteensä 44 jäsentä. Joulukuulla 30 
mies- ja 32 naisjäsentä. Joten jäsenluku vuoden lopussa 
oli yhteensä 62, joista 2:si mies- ja 4 naisjäsentä ovat 
siirtyneet muista ammattiosastoista, ja ovat niin ollen vapaat 
sisäänkirjoitus- ja ilmotus maksuista. Johtokuntaan ovat 
kuuluneet H:rat K. Aaltonen puheenjohtajana, Ivar Lehto 
varapuheenjohtajana, E. Rönn rahastonhoitajana, Karl G. 
Ahonen kirjurina, ja muina jäseninä Neidit Mathilda Salo, 
Maria Helander, Alina Heinonen, ja Hra Wilén sekä vara
jäseninä E. Björkman, W. Pelander, K. Salmen ja H. Var
tiainen. Tilintarkastajat F. Björkman, O. Lehtonen ja varalta 
Neiti S. Leidenberg ja E. Sjöblom. Huvitoimikuntaan on 
kuuluneet Herrat I. Lehto, F. Björkman, E. Sjöblom, K. 
Salmen ja Neidit M. Salo, Bärta Enqvist, Sofia Leidenberg 
ja Fina Niemi, sekä varajäseninä Neiti A. Heinonen ja 
O. Lehtonen. Järjestysmiehinä Herrat Alen, Rönn, Aalto
nen, Osméi ja Järviö. Airueet Rouva Rundqvist ja Herra 
Aaltonen.

Kokouksia on pidetty seuraavasti: l:si Perustava ko
kous, 2:si kuukausikokousta, 2:si johtokunnan kokousta ja 
2:si ylimääräistä kokousta, joissa pääasiallisesti on keskus
teltu työväen aatteesta, sekä ammattikunnan yhteensulat- 
tamisesta kuin myös päivän kysymyksistä yleensä. Huvi- 
toimikunnan kertomus: Niinkuin tiedetään että h. t. k:lla 
oli lyhyt toiminta aika, jotta ei keritty toimia kuin l:si 
iltama, josta brutto tulo oli 161: 50 menoja 108: 05. 
Jäännös 55: 45. Aammattiosaston tulot yhteensä Smk. 
172: 95. Ammattiosaston menot 154: 40. Säästö v:lle 
1906 18: 55.

Osaston puolesta: Karl G. Ahonen.

Nahkurien am.osasto, joka pääpiirteissään on 
ollut seuraava. Toimikuntaan on vuoden alusta kuulunut 
puheenjohtajana N. Kunnas, varapuheenjohtajana ja kir-
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jurina P. Honkanen ja muina johtokunnan jäseninä K. 
Riipinen ja G. R. Hanhinen.

Toimikunnan varajäseninä oli vuoden alussa O. Rou- 
strand, G. Niininen ja K. Peltonen.

Lopulla vuotta on varapuheenjohtajana ollut O. Rou- 
strand, rahastonhoitajana L. Peltonen ja kirjurina alle
kirjoittanut.

Määräaikaisia kuukausikokouksia on osasto pitänyt 
12 sekä 1 ylimääräisen, joissa on käsitelty osaston itse 
alottamia, sekä paikallisjärjestöltä y. m. tulleita kysymyk
siä. Pöytäkirjaan on niistä merkitty 77 pykälää, kokouk
siin on ottanut osaa keskimäärin noin 20 jäsentä. Joh
tokunnan kokouksia on ollu 5 niistä on pöytäkirjaan mer
kitty 12 pykälää.

Työmieslehden osakeyhtiön vuosikokouksessa osastoa 
edustamassa on ollut N. Kunnas.

On keskusteltu osuus-nahkatehtaan perustamisesta, 
mutta sen käytännössä toteuttaminen on jäänyt ainakin 
toistaiseksi.

Vapunpäivää on pidetty pyhänä. Useita eri lähe
tystöjä on käynyt kehoittamassa, osastoon kuulumattomia, 
yhtymään osaston jäseniksi. Tulos siitä on ollut se, että 
melkein kaikki ammattilaiset nyt kuuluvat osastoon.

Paikallisjärjestön toimesta on osaston kokouksissa 
pidetty muutamia esitelmiä, sekä omat jäsenet on niissä 
pitäneet jonkun esitelmän.

Airueina työväen kävely- tai mielenosoitus retkillä on 
ollut N. Kunnas ja V. Roine.

On otettu osaa kesäk. ensi sunnuntain mielenosoitus 
retkeen.

5-miehinen komitea on ollut toimimassa lauvantai ja 
juhla aattojen työajan lyhentämistä 7 tuntiseksi, mutta 
kun ei sitä saatu vastaavan palkan korotuksen kanssa niin 
ei sitä otettu käytäntöön muualla kuin Munkkisaaren nah
katehtaalla.

On päätetty että ei kappale työstä saa kukaan ansaita 
yli 30 mk. viikossa. Syystä kun on kokemuksesta tultu
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huomaamaan että siitä ylitse ansaitseminen tulee ansait- 
sijalle itselle ja koko ammattikunnalle häviöksi.

On annettu muistutus niille jotka ovat tehneet pyhä- 
tai ylitöitä.

On päätetty maksaa 2 mk. liittohallinnolle joka jäse
neltä, herätyspuhujan palkkaamiseksi.

On lausuttu ankara paheksuminen niille jotka vasten 
kansan tahtoa ovat ruvenneet myymään alkohooli myrk
kyä, sekä niille osaston jäsenille jotka ovat sitä jälkeen 
kansallislakon ostaneet tai vasta ostavat.

Vuoden alussa oli osastossa jäseniä täysin maksaneita 
31, ei täysinmaksaneita oli 15, joista 8 on suorittanut 
rästissä olevat maksunsa, ja siten tulleet uudestaan jäse
niksi. Sen lisäksi on vuoden kuluessa tullut uusia jäse 
niä 26. Eronneita osastosta on vuoden kuluessa paikka
kunnalta poismuuton tähden 15, kuoleman kautta 1 ja 
jäsenmaksujen laiminlyömisen tähden 4, joten osaston 
jäsenluku jouluk. 31 p. oli 45.

Am.osaston johtokunnan puolesta: (?. li. Hanhinen.

H. T. Y. Ulkotyöläis-Naisosasto. 1. Osasto on 
toiminut Paikallisjärjestöön liittyneenä ja on ollut siinä 
edustettuna 2:11a jäsenellä, joina on ollut Mimmi Lindholm 
ja Iida Heino.

2. Sitten vielä on osasto toiminut Raittiusseurojen 
mukana kieltolain aikaansaamiseksi.

3. Työväenyhdistyksen toimeenpanemiin mielenoso- 
tuksiin ja kävelyretkiin on osasto ottanut osaa voitavansa 
mukaan.

4. Ammattiosaston kuukausikokouksissa joita on pi
detty 19, siihen johtokunnan kokoukset luettuina, on kes
kusteltu seuraavista asioista:

a) Osaston laajenemisesta ja sen tarkoituksesta.
b) Äänioikeus asia on ollut keskusteltavana ja sen 

saavuttaminen kieltolaki sekä myöskin vaalikelpoisuus.
c) Vielä on ollut alimman tuntipalkan saavuttami

sesta keskusteluja.
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d) Työajan lyhentämiseksi on koitettu toimia ja myös
kin naisten työnkin järjestämiseksi. Kokoukset on pidetty 
ohjelmallisia.

Virkailijoina on toiminut kuluneella vuodella seuraa
vat henkilöt: puheenjohtajana Rouva Eedla Lähde ja varalta 
Ida Hellstedt. Pöytäkirjurina Mimmi Lindholm ja varalta 
Ida Villberg, joka kuitenkin erosi ennen vuoden loppua ja 
tuli Ida Hellstedt uudelleen jäsenkirjuriksi ja varalta Maria 
Tapio. Taloudenhoitajana on toiminut Ida Hellstedt, rahas
tonhoitajaksi tuli edelleen V. Aarnio. Muina johtokunnan 
jäseninä oli kuluneella vuodella Maria Lindroos Ida Vill
berg ja uudelleen Ida Hellstedt, Maria Tapio valittiin Aliina 
Knuutilan tilalle joka katsottiin eronneeksi, entisiä jäi 
Mimmi Lindholm.

Tilintarkastajiksi tulivat Rouva Mimmi Kanervo, Lai
tinen ja varalta Paavo Leppänen ja Hilda Virta.

Huvitoimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt: Ida 
Hellstedt, Mimmi Lindholm, Maria Tapio, Aliina Virtanen, 
Aliina Nygren, Ida Lindroos, Ida Villberg, Alma Nyqvist, 
Maria Fenni, Eeva Pyysalo, Tilda Nieminen. Järjestys- 
valiokunnassa on ollut Ida Villberg, Mari Lindroos ja 
Ida Hellstedt. Osastossa on ollut kuluneella vuodella jäse
niä 150, koko vuoden maksaneita 65.

Osaston pöytäkirjuri: Mimmi Lindholm.

H. T. Y. Kirvesmiesten ammattiosasto. Kulu
neesta kymmenen vuoden toiminta ajastamme on äsken 
loppuun kulunut vuosi ollut kieltämättä tärkein, useam
massa eri tapauksessa, varsinkin loppupuoli vuotta on kir
vesmiesten, samoin kuin toistenkin köyhälistöön kuuluvain 
silmät avannut tuntemaan sorretun asemansa ja vaatimaan 
vapautusta orjuuttajainsa ikeestä, jonka päämäärän saavut
tamiseksi on kirvesmiesten ammattiosasto toiminut yhtenä 
jäsenenä köyhälistön riveissä, joista muutamia tärkeimpiä 
lyhyesti mainittakoon.

Osasto on alkupuolen vuotta kuulunut Suomen Kir
vesmiesten liittoon, mutta Syyskuun ensimäisestä päivästä
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on liittynyt Suomen puutyöntekijäin liittoon, johon on 
maksettu 25 penniä jäseneltä kuukaudessa, sekä paikallis
järjestöön on osasto kuulunut ja maksanut verot säännöl
lisesti.

Puoluehallinnon äänioikeus rahastoon on kuukausi 
maksuna maksettu 10 penniä jäseneltä ja yhden päivä
palkan maksona on kerääntynyt 305 markkaa.

Osaston toimikuntaan ovat vuoden ajan kuuluneet
S. Hellsten puheenjohtajana, H. Lähde varapuheenjohta
jana, T. Junttila rahastonhoitajana, J. D. Salonen pöytä- 
kirjurina, N. Korpela jäsenkirjurina ja jäsenmaksojen kan
tomiehenä sekä J. Hakola kaluston hoitajana; paitsi edellä 
mainittuja ovat toimikuntaan kuuluneet S. Nordberg ja 
J. V. Isaksson, joista eroamis vuorossaan ovat paitsi pu
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja J. Hakola, T. Junttila ja 
J. D. Salonen.

Osaston kokoukset joita on ollu 12:ta kuukausiko
kousta kaksi ylimääräistä sekä yhden kerran on Helsingin 
kirvesmiehet kutsuttu yleiseen kokoukseen ja toimikunta 
on kokoontunut 16:ta kertaa:

Jäsenmaksut jotka alkupuolella vuotta olivat 60 pen
niä on Kesäkuun 1 päivästä korotettu 75 penniin kuu
kaudessa.

Työväen kävelymatkoilla on osasto ollut mukana sekä 
on ollut osaston puolesta airueet kävelymatkoja ohjaamassa 
ja järjestystä valvomassa.

Esikaupungin perustamisesta työväen asuntoja varten, 
josta rahatoimikamari teki ehdotuksen kaupungin valtuus
tolle sekä Työväenasiain lautakunta paikallisjärjestön kautta 
lähetti Rahatoimikamarin kirjelmän N:o 47, 2/2 05 johon 
osasto sitä pyydettäissä on antanut Työväen asiain lauta
kunnalle kirjallisen lausuntonsa vastustamalla rahatoimi
kamarin ehdotusta sekä kannatti sitä että kaupungin olisi 
itse rakennettava omaan laskuunsa helppohintaisia työ
väen asuntoja ainakin yhden miljoonan markan arvosta 
sen ehdotetun sadantuhannen sijaan ja että olisi poistettava 
rajoitus niitten sijoittamisesta mihinkään erityiseen kau
pungin osaan.
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Kysymykseen miten järjestyneitten olisi meneteltävä 
järjestymättömiä kohtaan, siten edistääkseen yhteen liitty
mistä vastaus oli: »Että on käytettävä rehellistä ja selvit
televää agiteerausta».

Suomen puutyön tekijäin edustaja kokous joka pidet
tiin Tampereella heinäkuun ajalla oli osasto edustettuna 
kahdella edustajalla, jossa sitten perustettiin sanottujen 
ammattilaisten keskenäinen liitto sekä lopetetuksi tuli 
Suomen kirvesmiesten liiton toiminta.

Loppupuolella vuotta on osastolle perustettu miesää- 
ninen lauluseura jota on osaston varoilla kannatettu.

Osastolla on Sairaus-, Tapaturma- ja Hautaus-apuren- 
gas, joka toimii osaston hyväksymien sääntöjen nojalla.

On myöskin satunaisten tarpeiden rahasto jota tämän 
vuoden ajan on hoitanut osaston Toimikunta ja rahastolle 
on tämän vuoden ajalla Ohjesäännöt uudistettu sekä kesä
kuun 1 päivästä aikain on jäsenmaksuina kannetuista ra
hoista siirretty 5 penniä jäseneltä kuukaudessa Satunais- 
tarpeiten rahaston tilille.

Osastolla on ollut huvitoimikunta joka on toiminut 
a.osaston 10- vuotisen juhlan, yhden perheiltaman ja kan
sanjuhlan Hesperian puistossa. Huvitoimikuntaan vuoden 
ajalla ovat kuuluneet F. Ikonen, Pelkonen, K. Vuori, 
IL Saarinen, E. Virtanen, A. Virtanen, J. Virtanen, V. 
Nurmi, V. Perttilä, H. Lähde ja Grönlund josta 3 jäl
kimäistä ovat eronneet kesken vuotta ja 4 ensimäistä ovat 
eroamisvuorossaan.

Osaston jäsenluku oli vuoden alussa 150 ja vuoden 
erikuukausina on osastoon liittynyt 307 uutta jäsentä ja 
oikeudettuja jäseniä on nyt 31 päivä Joulukuuta 353 jä
sentä, loput ovat jättäneet jäsenmaksujaan rästiksi.

a.o. kirjuri J. D. Salonen.

H. T. Y. Lautatarha ja Sahatyöväen am. 
osasto. Nyt olemme taas toiminta vuotemme lopussa 
niin luokaamme silmäys kuluneeseen vuoteen. Ja huo
maamme että olemme edistyneet »kiitettävästi» vaikeisiin
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olosuhteisiin katsoen, vaikka tosin olisimme paremmin 
toivoneet, osanotto toimintaan on entisestään näyttänyt 
hiukan vilkastuvan. Ikäväksemme täytyy kuitenkin mai
nita että eräs tärkeä ja meitä siveellisessä suhteessa edis
tävä päätös, on jäänyt käytännössä toteuttamatta nim. 
työmaalla juopottelu josta työnantajain ehdotuksesta pää
tettiin käyttää sakkokeinoa tämän paheen poistamiseksi, 
vaan joka tarkoitusta varten asettaman komitean leväpe
räisen toiminnan tähden jäi juoppous entisessä kukoistuk
sessaan rehottamaan, meille häpeäpilkuksi.

Kokouksia on pidetty kaikkiaan 43:me joista on 12 
varsinaista kuukausi- ja 5 ylimääräistä kuukausik. sekä 24 
varsinaista ja 2 ylimääräistä johtokunnan kokousta, joissa 
on keskusteltu aineellisista sekä henkisistä asioistamme.

Aineellisesti on avustettu kapitalistien sortoa kärsivää 
työväestöä Huopalahden T. Y. rakennusrahaston hyväksi 
a 10: — Smk. S. T. Y. arpajaisiin a 50: —, vielä on 
kerätty listoilla useampaan tarkoitukseen.

Yleiseen kävelyretkeen Mäntymäelle kesäkuussa osasto 
myöskin otti osaa. Vuosijuhlaa vietettiin Toukokuun 20 
p:nä. Ohjelmana oli kaksi puhetta, torvisoittoa, runoja, 
näytöskappale ja köörilaulua. Tilaisuudessa tarjoiltiin kah
via ja Virvokkeita y. m. jota tarkotusta varten osasto oli 
myöntänyt 45 mk. käytettäväksi.

Vaatimuksia Työnantajlle on tehty kolme eri kertaa, 
kaksi kertaa palkanylennyksestä ja yksi kerta palkanmak- 
samisesta »suurlakon ajalta». Näihin kaikkiin saatiin työn
antajat suostumaan ilman pitempiä selkkauksia.

Hautaus-apurengas alottaa toimintansa toivottavasti jo 
pian, alustusta on jo tehty sille nim. säännöt ovat jo val
miina, sekä nimiä kerätään kutka haluavat liittyä siihen.

Jäseniä oli vuoden alussa 86, vuoden kuluessa on 
eronnut 18, erotettu sopimattoman käytöksen vuoksi 1. 
Uusia jäseniä on liittynyt 43, joten jäsenluku nykyään on 
110, täysin maksaneita on 70. Vapautusta jäsenmaksujen 
suorittamisessa on myönnetty 2:lle kokonaan ja 5:lle 
puolet.
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Osaston puheenjohtajana on toiminut J. Ihonen, vara
puheenjohtajana Bökman, pöytäkirjurina Hj. Kilpinen, 
rahastonhoitajana Honkanen, jäsenmaksujen kantajana Hal
minen, taloudenhoitajana Järvinen, ja muina johtokunnan 
jäsenenä Vallenius, tilientarkastajina Andersson ja Lahti
nen, järjestysvaliokunnassa on ollut Vikman, Dikman, 
Avellan ja Liukkonen.

Tulot v. 1905 1,524: 24. Menot 1,499: 80. Säästö 
v:lle 1906 24: 44. Saatavia 540: 60. Kaluston arvo 314: 21.

Osaston puolesta: Hj. Kilpinen.

H. T. Y. Seppien a.o. Vuoden kuluessa on osasto 
pitänyt kuukausikokouksia 12, ylimääräisiä 7, toimikunnan 
kokouksia 8.

Toimikuntaan ovat kuuluneet J. E. Rantanen, P. 
Komulainen, K. O. Lindgren, U. V. Pietiläinen, B. Haarala, 
O. Pylkkönen, H. T. Y. valitsemana rouva Hellberg

Toimikunnan valitsemat virkailiat B. Haarala, puheen
johtaja, varalta P. Komulainen, kirjuri U. V. Pietiläinen, 
varalta K. O. Lindgren, rahastonhoitaja J. E. Rantanen.

Huvitoimikuntaan kuuluneet J. Hyyppä, E. Leino,
N. Mäkinen, O. Stool, E. Nykänen, U. V. Pietiläinen, lisä
jäseninä A. A. Salminen, Ukkonen, D. V. Korhonen, J. 
Happonen.

Osasto kuulunut Rauta- ja Metallityöntekiäin v. a. 
liittoon. Liiton hallinnossa osastoa edustaneet B. Haarala,
O. Pylkkönen ja P. Keränen. Musiikki komiteaan kuu
luneet V. Pantzar ja O. K. Lindgren.

Äänioikeusrahastoon on osaston jäsenet suorittaneet . 
10 p. kuukausittain. Suurlakkorahastoon osasto lahjoitta
nut 100 markkaa.

Osaston jäsenluku vuoden alussa 36, vuoden lopussa 
176, toiminta yleensä entistä vilkkaampaa.

U. V. Pietiläinen, kirjuri.

H. T. Y. Kivenhakkaajain ammattiosasto.
Osastomme toiminta on ollut edes menneenä vuotena 
erittäin vilkasta koko vuoden, sillä jo varhaisesta keväästä

2
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aikain kiinnitti ammattilaistemme huomiota palkkatais
telu, joka oli jotenkin kireä, sillä kun se uhkasi hajot
taa ammattikuntamme kahteen leiriin nimittäin kiven- 
hakkaajat, porari ja katukivenhakkaajat, mutta vihdoin
kin monien kokouksien ja selvittelyjen perästä saatiin 
estettyä tuo ammattikunnallemme turmiota tuottava hajaan
nus ja sen sijaan saatiin luja yksimielisyys ja vankka jär
jestö jonka vertaista ei vielä Helsingissä kivityöntekiöillä 
ole ollut, sillä edes kuluneena vuotena on järjestömme 
entistä voimakkaammin taistellut ammatti järjestönsä lujit
tamiseksi pääoman valtaa vastaan ja on voitettu niin pal
jon että lukuunottamatta pieniä sivuseikkoja kuuluu mel
kein kaikki kivenhakkaajat ammattijärjestöön sen vapaa 
jäseniin saakka, sillä on täytynyt antaa vapaita jäsenkort
teja muutamille jotka vanhuutensa takia ansaitsevat niu
kasti, tosin on vielä leirissämme muutamia jäsenmaksunsa 
laiminlyöneitä ja ammatti järjestöä vastaan niskoitelevia 
mutta pian nekin saadaan ymmärtämään asemansa sillä 
muuten emme ole kyllin voimakkaita taistelemaan ja puo
lustamaan itseämme ja sentähden on jokaisen velvollisuus 
itsekunkin puolestaan kuulua omaan järjestöönsä, oman 
asemansa kohottamiseksi sekä henkisessä ja aineellisessa 
suhteessa ja sen tähden ei mitään niskoittelua enää omaa 
järjestöämme vastaan, vaan väsymätön innostus ja itse 
uhraavaisuus, se toverit olkoon tunnussanamme ja nykyi
seen ammatti järjestömme ehjyyteen on sovittelukomi
tealle annettava täysi tunnustus, sillä sovittelukomitea on 
työskennellyt voimainsa mukaan hyvin ymmärtäen vel
vollisuutensa, se on hikoillut ja valvonut edestämme kysy
mättä että kuka meille palkan maksaa.

Vuoden kuluessa on osasto pitänyt 16 kuukausiko
kousta, 12 johtokunnan kokousta ja 7 kokousta Porari ja 
katukivenhakkaajain kanssa, yhteensä 35 kokousta, joissa 
on keskusteltu palkkalistasta, F. A. Palmin kunniajäse- 
nyydestä, lippu kysymyksestä, sairaus- ja hautausapukassan 
perustamisesta (joka kuitenkin jäi seuraavaksi vuodeksi). 
Osasto on ottanut osaa Työväenyhd. toimeenpanemiin 
mielenosotusretkiin, joista huomattavimmat Helmikuun 19
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päivä äänioikeuden hyväksi, Huhtikuun 14 p. äänioikeu
den hyväksi, Kesäkuun 5 päivä yleiselle mielenosotus ret
kelle sortovaltaa vastaan, Prokopén rangaistustapaa vas
taan ja Poliisilaitosta vastaan y. m. retkiin.

Kivikalusepille on hyväksytty palkkalista jonka osas
ton puolesta allekirjoittivat F. A. Palm ja J. F. Väänänen. 
Airueina mielenosotus retkillä ovat toimineet Palm ja 
Väänänen. Edes kuluneena vuotena hankittiin osastolle 
lippu, johon varoja kerättiin listoilla ja yleisellä osaston 
jäsenien verotuksella ja joka tuli maksamaan 220 markkaa 
johon jäsen Grönlund piirsi luonnoksen ja lippu vihittiin 
taisteluun Helatuorstaina juhlallisuudella jossa tilaisuudessa 
agitaattori Vatanen valaisi köyhälistön asemaa valituin 
sanoin, vuosijuhlansa vietti osasto Maaliskuussa ja on pi
detty yksi perhe iltama.

Vuoden kuluessa hankittiin uudet jäsenkirjat osastolle, 
mutta jo lopulla vuotta hankittiin yhteiset koko Suomen 
maata käsittävät jäsenkirjat kivenhakkaajain keskuuteen, 
sillä muodostetaan oma liitto johon säännöt ovat vahvis
tusta hakemassa. Ammattiosasto otti osaa kahdella edus
tajalla Suomen koko maata käsittävään kivityöntekiäin 
neljänteen edustajakokoukseen ja edustajina olivat K. E. 
Majanen ja T. Pietikäinen. Johtokuntaan ovat vuoden 
kuluessa kuuluneet F. A. Palm puheenjohtajana, Majanen 
varap. johtajana, kirjurina J. F. Väänänen, rahastonhoita
jana J. Nyyssänen ja muina jäseninä Johansson, Salmi, 
Aalto ja Hjort mutta kahden viimemainitun pois muuton 
tähden on heidän sijassaan vaihdellut T. Pietikäinen 
Stahlstedt ja Ranta.

On seurattu aikaamme raittiusliikkeen alalla, sillä 
raittiusseura Valon herättämä kysymys väkijuoma liikkei
den sulkemisesta lauantai ja juhla-aattoina kello 2 päi
vällä otettiin pyhäksi asiaksi ja valittiin kaksi edustajaa 
raittiusseura Valoon valvomaan kansamme parasta ja edus
tajina olivat Väänänen ja F. A. Bergman.

Onpa vielä vuoden kuluessa saatu taistella, käymällä 
oikeutta Suomen kivityöntekiäin Kooperatiivista Kiviteolli- 
suus osakeyhtiötä vastaan ensin hyväksymäänsä ja sitten
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rikkomaansa kivityöntekijäin palkkalistaa, josta taistelusta 
Kivenhakkaajain, porari ja katukivenhakkaajain osastot 
suoriutuivat täydellisellä voitolla ja vuoden kuluessa on 
palkkalistan allekirjoittanut osaston puolesta J. Nyyssönen.

Tilitarkastajina ovat olleet T. Pietikäinen ja Grönlund 
ja varalta Heino ja Berglöf ja on osasto vuoden kuluessa 
kuulunut paikallisjärjestöön ja osaston kokousilmoitukset 
on ilmoitettu työmieslehdessä.

Osasto otti osaa H. T. Yhd. Naisosaston arpajaisiin 
turvattomien lasten hyväksi johon osasto luovutti 10 mk. 
ja listoilla kerättiin 21: 40 penniä, summa 31: 40 p.

Vuoden lopussa verotettiin osaston jäseniä suurlakon 
varalta mutta tämä verotus ei tullut otolliseen aikaan sillä 
verotuksen tähden syntyi väärinkäsityksiä joten verotus ei 
saanut suurempaa kannatusta, ikävä seikka näin tärkeässä 
asiassa, jäseniä osastossa 167.

J. F. V.

H. T, Y. Muurari ammattiosasto. Osaston toi
mikuntaan ovat kuuluneet P. Leppänen puheenjohtajana, 
M. Tuomola varapuheenjohtajana, V. Taimiuen rahaston
hoitajana, sekä loppuvuodella jäsenkirjurina on toiminut 
M. Tuomola, pöytäkirja on pitänyt allekirjoittanut. Paitsi 
edellä mainittuja on toimikuntaan kuuluneet A. Vuorinen, 
E. Leino, sekä varajäseninä T. Uski, E. Laine, K. Saxberg, 
Sivén ja Kiijalainen.

Tilintarkastajina ovat olleet B. Lindeman, J. Nevalai
nen, sekä varalta Nyman ja Backman.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet K. Korander, T. 
Uski, A. Vuorinen, E. Laine, A. Jäntti, O. Mäkinen, E. 
Nyqvist ja Grén.

Paikallisjärjestössä on osastoa edustaneet P. Leppänen 
ja J. Pajunen.

Työväen sanomalehti osakeyhtiössä V. Taiminen.
Työväen talousosakeyhtiössä P. Leppänen.
Osaston torvisoittokunnalla on oma kertomuksensa. 

Heidän välillään on ilman menestystä koetettu saada kir
jallista välisopimusta.
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Luottamusmies laitos ou ollut edelleen toimessa kesä
kuukausina jotenkin heikolla menestyksellä. Kokoonkut
sujana on toiminut A. Leivo, kokouksia ovat pitäneet 12, 
vaan osanottajain vähyyden tähden on sen toiminta ollut 
hyvin laimeata. Tämän yhteydessä sopinee mainita tilasto
tietojen keräyksestä, osaston kokouksissa jaettiin valmiiksi 
painettuja listoja johonka olisi vaan tarvinnut kysymyk
siin vastata sekä toimittaa osastolle tahi antaa luottamus
miehille, niitä kyllä jaettiin paljon, vaan takaisin ei ole 
tullut kuin parikymmentä kappaletta, joten niistä ei pal
jonkaan tietoja saada osaston jäsenistä.

Jäseniä on osastossa ollut: korkeinmäärä 303, koko- 
vuotisia 165, vuoden loppuun 215, sisäänkirjoitus maksun 
maksaneita vuoden kuluessa 158.

Kokouksia on osastolla ollut 11 varsinaista kuukau
sikokousta ja neljä ylimääräistä kokousta. Toimikunnalla 
on ollut 15 kokousta, joissa on keskusteltu etupäässä osas
tossa käsiteltäviä ja taloudenhoitoa koskevia asioita.

Työväen yleisellä kävelyretkellä oli osasto mukana 
kesäkuun ensi sunnuntaina lippuineen ja torvisoittokunti- 
neen, sekä vapunpäivänä Työväenyhdistyksen toimeenpa
nemassa juhlassa.

Osaston tärkeimpinä tehtävinä on ollut viime kulu
neena vuonna ensiksi sisäänkirjoitusmaksun korottaminen, 
joka nostettiin (5) viiteen markkaan ja toiseksi jäsenmak
sujen kohottaminen markkaan kuukausi eli (12) kaksitoista 
markkaa vuodessa, sillä jäsenmaksojen korottaminen 
osaston Liiton yhteydessä on ollut välttämätöntä, feisään- 
kirjoitus maksun korottaminen on osittain johtunut siitä, 
että toivottiin sillä lailla saatavan osastoon enemmän py
syväisiä jäseniä, niinkuin jäsen luettelosta näkyy on osas
tossa pieni määrä koko vuoden maksaneita jäseniä, joten 
kesäkuukausina aina on vähän enemmän

Äänioikeus kysymys on myöskin ollut tärkeän kes
kustelun alaisena, ja on osasto verottanut jäseniä (saaden 
siten kokoon 555 markkaa) maksamalla kukin päiväpal
kan tahi vähintäin viisi markkaa äänioikeusrahastoon, sitä
paitsi on osasto toiminut keräyslistoilla suurlakon varalta.
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Työpäivän lyhennys kysymys oli kevättalvesta myös
kin usein keskusteltavana ja tuloksena on siitä ollut, että 
keväällä jo lopetettiin työt rakennuksilta lauvantaisin kello 
2:lta, se on jo hyvä askel eteenpäin työväeltä siihen näh
den kuin vielä oli viime kesänä, jolloin tehtiin 6:teen 
saakka, lukuunottamatta sitä pientä joukkoa joka lopetti 5:ltä.

Osaston toiminta on yleensä ollut viime kuluneena 
vuonna rikkaimpia sen toiminnassa, se on saanut paljon 
parannuksia aikaan vaikka onkin ollut vähän jäseniä toi
mimaan parannusten eteen. Niinkuin muistettanee on 
alempi tuntipalkka kysymys ollut jo vuosikausia keskus
telun alaisena ja vaatimuksena, nyt se on kumminkin 
lopulta saatu vaikka ei niin isona kuin sitä toivottiin, 
vaan on työnantajat luvanneet alimmaksi tuntipalkaksi 
50 penniä ympäri vuoden. Lukuun ottamatta oppilaita 
ja vanhoja jotka ovat vanhuuden takia menettäneet työ
kykynsä sekä tilapäisesti työkykynsä menettäneitä, näille 
tulee määräämään palkan osastosta valitsema komitea joka 
työnantajan kanssa siitä sopii.

Oppilas oloihin nähden on myöskin saatu parannuk
sia työnantajain suostumuksella, siten että otetaan oppilas 
työtodistus käytäntöön, johonka merkitään oppilaan työaika 
siksi kuin oppiaika on loppuun suoritettu. Sitäpaitsi tu
lee oppiin tulevan ikä rajoitettavaksi, että ei pääse liian 
nuorena eikä vanhana oppiin, oppilaan tulee myös omata 
koulusivistystä.

Urakka järjestelmää koetti osasto viime keväänä par
haansa mukaan poistaa, vaan lopulta näytti se mahdotto
malta sillä työnantajat olivat hyvin jo tulleet huomaa
maan mikä hyöty heillä on urakoimisesta, josta he ei niin 
hevillä luovu. Vaan kilpailun ollessa niin kovassa vauh
dissa pelättiin sen menevän niin pitkälle että ei siitä enää 
saa minkäänlaista palkkaa kovallakaan vaatimisella. Kil
pailun poistamiseksi ryhtyi osasto siihen suuntaan toimi
maan että saataisi tariffi muuraustyölle, asian ollen useissa 
kokouksissa keskusteltavana ja jota varten pidettiin yli
määräinen kokouskin, päätettiin laatia tariffi ja valittiin 
osastosta komitea mestariklubin kanssa asiasta keskustele
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maan ja päättämään. Asian ollen useita kertoja mestariklu- 
bin ja yhdistyksen käsiteltävänä, hyväksyttiin tariffi käy
täntöön otettavaksi kummaltakin puolen, kuuden kuukau
den ylössanomisajalla.

Pieniä rettelöitä sentään syntyi joidenkin sakkien 
kanssa kuin menivät siitä alle vielä työskentelemään.

Työn tuloksia saatiin hiukan tariffilla kohoamaan, 
vaan hinta on siksi pieni että se ei kohta enää riitä, apu
rit rupeavat myös vaatimaan palkkaa kovasta työstään, se 
kyllä nähtiin jo viime kesänä, enemmän tarvitsee muu
rarit yhtyä toisiinsa sillä paljon on työtä, uusi tariffi täy
tyisi saada, tahi sitten se vanhakin kumota ja muuttaa 
tuntipalkalle.

Toimikunnan puolesta F. Björk.

H. T. Y:n Asfaltti- ja sementti työntekijäin 
ammattiosasto. Asfaltti- ja sementti työntekijäin am
mattiosasto perustettiin tammikuun 29 p:nä 1905, joka 
liittyi haaraosastoksi H:gin työväenyhdistykseen.

Ammattiosaston kokouksissa on keskusteltu yksityisiä 
sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Se on pitänyt 12 
kuukausikokousta sekä 5 yleistä kokousta. Johtokunta on 
kokoontunut 12 erikertaa. Kaikista tärkeimpänä tehtävänä 
on ollut se, että saada lyhempi ja säännöllisempi työaika 
järjestetyksi ammattilaisten keskuuteen. Tämä onkin jo 
saavutettu lauvantaisin ja juhlan aattoina kovien ponnis
tuksien ja taistelujen kautta.

Jäseniä vuoden kuluessa on liittynyt osastoon 109 ja 
joulukuun 31 p:nä oli täysin maksaneita 80.

Osasto on liittynyt H:gin paikallisjärjestöön.
Osaston jäsenten keskuuteen on päätetty perustaa 

lainausrahasto jäsentensä turvaamiseksi työttömyyden ja 
kojen sattuessa.

Kaikkiin yleisiin mielenosotuskulkueisiin on osaston 
puolesta otettu osaa joita järjestyneen työväen puolesta on 
toimeenpantu ja on niihin silloin osaston puolesta valittu 
järjestyksen valvojat.

Perustavassa kokouksessa osaston puheenjohtajaksi
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tuli P. Malm, sekä muuhun johtokuutaau tulivat W. Sor- 
janen, A. P. Laitinen, E. Linden, O. Järvinen, N. Laine,
E. Wainio, varajäseniksi K. Rosenberg, V. Leino, A. Iko
nen, K. Nurmi. Työväenyhdistyksen puolesta on kuulu
nut johtokuntaan F. Johansson. Johtokunnasta erosi vuo
den kuluessa V. Sorjanen, O. Järvinen, E. Wainio, sekä 
varajäsen V. Leino. Tilalle valittiin vakinaisiksi jäseniksi 
V. Kontio, E. Nordman, E. Lehikoinen, varajäseniksi va
littiin O. Salminen ja sen erottua G. Peltonen.

Näistä virkailijoina ovat toimineet, varapuheenjohta
jana E. Linden, kirjurina E. Wainio ja sen erottua A. 
P. Laitinen, varakirjurina E. Lehikoinen, rahastonhoita
jana ja jäsenmaksujen kantomiehenä N. Laine, hänen siir
ryttyä pois paikkakunnalta A. P. Laitinen, taloudenhoita
jana V. Sorjanen, sen erottua V. Kontio.

Osastolla on ollut tuloja 696: 99; ja menoja 467: 95, 
jäännös 228: 96. Osastolla on ollut 10 henkinen huvi- 
toimikunta ja on se toiminut yhden perheiltaman yhdis
tyksen huoneustolla ja yhden kansanjuhlan Hesperian 
puistossa, sekä yhden yleisen iltaman Palokunnan talolla. 
Tuloja on niistä ollut kaikkiaan yhteensä 750: 25; menoja 
535: 44, jäännös 214: 81.

Tilintarkastajiksi oli valittu H. Janhonen, V. Kontio 
vakituisiksi, varalle E. Nojanen, J. Lahtinen, V. Kontion 
siirryttyä johtokuntaan valittiin tilalle J. A. Palin.

Osaston nimessä on toiminut yksi hautausapurengas 
ja on sillä ollut tuloja 536: 50; menoja 516: 90, jään
nös 19: 60.

Osaston puolesta A. P. Laitinen.

H. T. Y:n räätäli ammattiosasto. Puheenjoh
tajana yhdistyksessä on toiminut K. Luoto vuoden alku
puoliskolla ja K. A. Blomqvist loppupuoliskolla. Johto
kunnan jäseninä kahden viimeksi mainitun kanssa ovat toimi
neet A. Kettunen, E. Tuisku, M. Eronen, H. Fäldt rahaston
hoitajana, B. Forsström kantomiehenä, A. Ek taloudenhoi
tajana ja V. Rosenberg sihteerinä. A. Kettusen, M. Erosen, 
E. Tuiskun erottua johtokunnasta kutsuttiin tilalle varajä
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senet K. Halonen, E. Tuomi, V. Saxlund ja E. Peltonen, 
joka viimeksi mainittu eroitettiin johtokunnasta. Johto- 
kunnankokouksia on pidetty 21 kertaa joissa on keskus
teltu enimmäkseen yhdistyksen taloudellisista asioista. 
Kuukausikokouksia on pidetty 10 kertaa Huhti-, Kesä-, 
Heinä-, Elo-, Syys-, Loka-, Marras-, Joulu-, Tammi- ja Helmi
kuulla. Osanotto kuukausikokouksiin on ollut edellistä 
vuotta vilkkaampi ja on vaihdellut 60 -150 jäsenen vai
heilla. Keskusteluaineena on ollut yhdistykselle saapu
neet kirjelmät Paikallisjärjestöltä, Liittohallinnolta, raittius- 
y. m. seuroilta. Paikallisjärjestöltä saapunut kirjelmä 
»Onnistumattomat työlakot» ja annettiin evästykseksi Suo
men räätälin työntekijäin edustajain kokoukseen. Liitto- 
hallinnon kirjelmän johdosta lähetti yhdistys kolme kes
kustelukysymystä Suomen räätälityöntekijäin edustajain 
kokoukseen jotka olivat seuraavat: l:si Olisiko tarpeellista 
ja suotavaa läheisempi yhteistoiminta työntekijäin ja työn
antajain kanssa. 2:si Miten saataisiin edellisten yleisten 
kokousten päätökset käytännössä toteutetuiksi. 3:si Vaat
turin suhde työntekijöihin. Yhdistys valitsi 4 edustajaa 
yleiseen kokoukseen Viipuriin. Valituiksi tulivat K. Luoto, 
K. A. Blomqvist, H. Fäldt ja V. Rosenberg.

Liittohallintoon valittiin Leo Kotkamaan tilalle M. 
Ahokas.

Yhdistyksen jäsenet suostuivat luovuttamaan yhden 
päiväpalkan äänioikeusrahastoon.

Paikallisjärjestöön valittiin edustajaksi K. Halonen. 
Sanomalehtiyhtiön edustajaksi valittiin M. Eronen. Kuu
kausikokouksissa on pohdittu kysymystä miten saataisiin 
kaikki Helsingin räätäli työntekijät ammattiyhdistykseen 
jäseniksi, ja on ryhdytty tätä varten tarmokkaisiin toi
menpiteisiin, päätöksellä että ilmoitetaan järjestymättömien 
työntekijäin ynnä heidän työnautajainsa nimet sanomaleh
dessä, joka päätös astuu voimaan 15 p. Maaliskuuta 1906. 
Samaan aikaan on myöskin apulaisten pito Helsingin rää
tälin työntekijöiltä lopetettava. Yhdistys pitämässään ko
kouksessa 11 p. Helmik. 1906 päätti että työnantajat on 
heti erotettava yhdistyksen jäsenyydestä.
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Vihtori Villgren’iltä on myöskin saatu 100 Smk. ja 
loppu summa on jätetty asianajajan uloshaettavaksi.

Ylimääräisiä kokouksia on yhdistys pitänyt 10 eri 
kertaa. 7:ssä edellisessä kokouksessa keskusteltiin viime 
toiminta vuodelta jäänyt asia, joka koski palkankorotusta 
varasto tekijälle, koska juutalaiset olivat alentaneet palk
koja jo entisestään pienistä maksuista. Asiasta ei kuiten
kaan päästy toivottuun tulokseen, johon oli suurimpana 
syynä järjestymättömyys.

3:ssa jälkimmäisessä kokouksessa keskusteltiin poliisin 
vormujen ja sinellien hinnoista, ja laadittiin näitä varten 
luettelo, johon työnantajat suostuivat.

Sotilasvirkapuvuille on laadittu palkkaluettelo ja jä
tetty työnantajain hyväksyttäväksi.

Yhdistys on myöskin ruvennut laatimaan uutta palk- 
kaluetteloa ja on sitävarten valittu 11 henkilön komitea 
joka komitea paraillaan työskentelee sen valmistumiseksi.

1906 vuoden alusta otettiin käytäntöön jäsenkirjat 
entisten jäsenkorttien sijaan ja korotettiin jäsenmaksut 75 
penniin kuukaudelta jäsentä kohti.

Kuoleman kautta on yhdistys kadottanut kaksi jäsentä,
E. Tuiskun ja S. Sormusen, jolle viimemainitun perheelle 
yhdistys luovutti 50 Smk. avustukseksi.

Yhdistyksen omaisuus on palovakuutettu Smk. 4,000.
Yhdistys on kuulunut edelleen Paikallisjärjestöön, 

Suomen Työväenpuoluehallintoon ja Suomen räätälintyön- 
tekijäin Liittohallintoon.

Yhdistys on päätöksen mukaan maksanut palkkiota 
tältä toimintavuodelta rahastonhoitajalle Smk. 30, kanto- 
miehelle Smk. 40, sihteerille 50.

Huvitoimikuntaan valittiin vuoden alussa seuraavat 
henkilöt: Neidit Tilda Peltonen, Mandi Väisänen, Maria 
Kulmakorpi, sekä herrat E. Peltonen, E. Sax, A. Arola, 
H. Assinen, T. Pöyhönen, M. Pyyppönen, V. Enberg ja
F. Aalto, jotka keskuudestaan valitsivat toimihenkilöiksi 
seuraavat: Puheenjohtajaksi E. Peltosen, pöytäkirjuriksi 
A. Arolan, rahaston hoi taj. T. Pöyhösen, taloudenhoitaj. M. 
Väisäsen, sittemmin A. Arolan erottua huvitoimikunnasta
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valittiin pöytäkirj. F. Aalto ja T. Pöyhösen erottua valittiin 
rahastonhoitaj. E. Peltonen ja puheenjoh. E. Peltosen tilalle 
valittiin E. Sax. Huvitoimikunnasta on kesken vuoden 
eronnut A. Arola, H. Assinen, T. Pöyhönen, E. Sax ja 
E. Peltonen eroitettu. Eronneiden tilalle valittiin yhdis
tyksestä herrat F. Broman, V. Soininen, E. Nylkynen sekä 
rouvat M. Nurmi ja Nyklin, joista puheenjohtajaksi valit
tiin rouva Nyklin ja rahastonhoitaj. V. Soininen. Huvi- 
toimikunta on vuoden ajalla toiminut seuraavat huvitilai
suudet: huvimatka Porvooseen, huvimatka Juhannusyönä 
Degeröhön, Kansanjuhlan Hesperian puistossa, kaksi yleistä 
iltamaa, kaksi illanviettoa sisäänpääsymaksulla, yksi vapaa 
perheiltama yhdistyksen jäsenille ja yksi kävelymatka Fred- 
riksbergiin. Huvitoimikunta on toiminut virkeästi, josta joh
tokunta lausuu kiitokset yhdistyksen varain kartuttamisesta.

Kehoitustoimikunta on yhdistyksellä toiminut verrat
tain ripeästi, saaden jäseniä viime toiminta vuoden ajalla 
runsaasti ryhtymään yhdistykseemme, josta johtokunta lau
suu kehoitustoimikunnalle kiitoksensa. Toimikuntaan syys
kuusta lähtien ovat kuuluneet: O. Mäkelä, A. Aro, Nur 
honen, A. Nurmi, F. Broman, V. Bruun ja Julén. Toimi
kunnalla on oma vuosikertomuksensa toiminnastaan. Puhu- 
jaseura on toiminut yhdistyksellä niinkuin edellisenäkin 
vuotena, saaden avustusta 1906 vuoden alusta 3/4 vuok
rakustannuksiin, josta ompeliatarammattiosasto suorittaa 1/i 
osan, koska puhujaseura huoneiden puutteessa täytyy toi
mia ulkopuolella Työväenyhdistystä. Puhujaseuralla on 
oma toimintakertomuksensa. Laulukunta on myöskin yh
distyksellä ollut, vaan lopetti toimintansa kesken vuotta 
johon oli syynä jäsenten vähyys. Laulukunnalla on oma 
toiminta kertomuksensa.

Vuoden alussa oli yhdistyksen jäsenluku 155, nykyi
sin on se 467 jäsentä.

Kuten edellä olevasta toimintakertomuksesta näkyy 
on yhdistyksemme toiminta laaja, jos sen eri ryhmät kul
lakin alalla edelleenkin toimivat parhaan voitavansa mu
kaan yhteisonnemme eteen.

V. Rosenberg.
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H. T. Y:n Rappari ammattiosasto. Osaston 
toimikuntaan ovat kuuluneet: J. K. Virtanen puheenjoh
tajana, H. Markkanen varapuheenjohtajana, hän kuitenkin 
sittemmin valittiin rahastonhoitajaksi, pöytäkirjurina Hj. 
A. Nordberg. Paitsi edellä mainittuja on toimikuntaan 
kuuluneet O. Laine, J. Tuominen, N. Michelsson, K. Nie
minen ja A. Nikulainen. Varajäseninä V. Selin, T. Uski,
G. Virtanen, K. Virtanen ja Y. Eronen.

Tilintarkastajina ovat olleet E. Elo ja J. K. Gustafs
son, varalta J. Taiminen ja Hj. Helander.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet A. E. Helminen, 
Hj. A. Nordberg, T. Uski, E. Elo, Saarinen, K. Laakso, 
E. Mäkelä Hj. Helander ja H. Markkanen.

Työväen sanomalehti osakeyhtiötä on edustanut P. 
Oksanen. Työväen talo osakeyhtiötä on edustanut E. Vilén. 
Paikallisjärjestössä on osastoa edustanut J. Tuominen.

Luottamusmiehet ovat toimineet osaston keskuudessa, 
niistä on ollut huomattavia tuloksia jäsenluvun kasvussa. 
Ne ovat vointinsa mukaan koittaneet saada kasvatettua 
sitä käsitystä, että kaikkien on kuuluttava osastoon ja 
vasta silloin voimme pitää toisiamme tositovereina. Kun 
tämä käsitys saadaan juurtumaan kaikkiin ammattilaisiin, 
on seurauksena kaikkien järjestyminen ja silloin on voit
tomme varmaa. Toimintaa on yhä uusilla voimilla jat
kettava.

Kokouksia on osastolla ollut 11 varsinaista kuukau
sikokousta, lukuunottamatta vuosikokousta, 1 yleinen ja 1 
ylimääräinen kokous.

Toimikunnalla on ollut kaikkiaan 7 kokousta.
Kuluneen vuoden jäsenluku on kaikkiaan ollut 166, 

niistä koko vuoden maksaneita 102, loppuvuodelta mak
samattomia 28, vaan sen sijaan on uusia jäseniä loppu
vuodella liittynyt 36. Niinkuin näkyy numeroista on 
osasto yhä voimistumaan päin.

Kokouksiin osanotto on ollut noin 30—50 suhteelli
sesti suurempi kuin ennen, mutta kuitenkin vähäinen 
verrattuna jäsenlukuun. Siis lisää intoa kaivattaisiin.

Osaston toiminnasta joitakin tärkeimpiä mainittakoon:
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Lauantai ja juhlapäivien edelliset päivät on päätetty- 
pitää 7 tuntisina ja samalla lausuttiin toivomus 9 tunti
sen työpäivän aikaansamisesta, joka myöhemmin talviajaksi 
lyhennettiinkin 9 tuntiseksi. Päätöstä on yleisesti nouda
tettu lukuunottamatta poikkeuksia, joista on annettu muis
tutuksia.

On avustettu keräämällä varoja Ruotsin lakossa olleille 
tovereille, jonka he edukseen voittivat.

On luovutettu osaston varoista H. T. Yhdistyksen 
Naisosaston toimia turvattomain lastenhoitoa ja niille kesä- 
siirtolan laittamista varten.

On otettu osaa muurarien tariffin laatimiseen sekä 
hyväksymiseen.

On ehdotettu uutta hinnoittelu ehdotusta rappaus- 
työstä jonka Rappari am. osaston ja Muurari am. osaston 
sekä Mestariklubin ja Mestarien yhdistyksen valtuutetut 
ovat asiasta sopien hyväksyneet, lopullinen hyväksyminen 
asianomaisissa paikoissa jäi kuitenkin seuraavaan vuoteen. 
Siis alku on hyvä, vaan lopussa kiitos seisoo.

Myöskin on maksettu Suomen Sosiaalidemokratisen 
Työväenpuolueen äänioikeusrahastoon 10 penniä hengeltä 
kuukaudelta lukuunottamatta 2 jäsentä, jotka ovat kieltäy- 
neet eikä osasto ole heitä siihen pakottanut.

On toimitettu jäsenkorttien sijaan jäsenkirjat seuraa- 
valle vuodelle.

On tehty päätös, että työttömyysrahastoon aletaan 
koota varoja kuukausittain jäsenkirjain tultua käytäntöön. 
Päätös on kuitenkin vielä toteuttamatta.

Loppupuolella vuotta liittyi osaston jäsenyyteen Tilgs- 
manin lukiiniseinä työntekijät, jotka osasto otti ystävälli
sesti vastaan tietäissään järjestyneen työväen voiman sii
näkin yhä kasvavan.

Osaston taloudellinen tila osoittaa tilikirjojen mukaan 
varoja, säästö edelliseltä vuodelta 306 mrk., tuloja 1,101: 25, 
yhteensä 1,407: 25, menoja 1,092: 50, säästö vuodelle 1906 
514:75. Puhdas tulo rahassa 208:75 siihen on huvitoi
mikunta luovuttanut 150 mrk. Sitäpaitsi on huvitoimi
kunnan kassassa vielä 142: 32.
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Arvopapereissa ja velkana on 75 mrk. Omaisuus 
kaikkiaan 732: 07.

Työttömyysrahastossa jota ei kuluneella vuodella ole 
lisääntynyt eikä vähentynyt 194: 85.

Am. osaston puolesta: Hj. A. Nordberg.

H. T. Y:n Sähkötyömiesten am. osasto. Muu- 
taraain asiaan innostuneiden ammatti tovereiden toimesta 
kutsuttiin Sähkö- ja Telefoni työmiehiä kokoon 24:si päi
väksi Maaliskuuta 1905. Jota kutsua suuri joukko ammat
tilaisia noudatti.

Kysymykseen, olisiko tarpeellista perustaa Sähkö- ja 
Telefoni miesten yhteinen ammattiosasto Helsingin Työ
väen yhdistykseen.

Ilman pitempää keskustelua asiaa innolla kannatet
tiin ja päätettiin molempain sähköisten ammatti olojen 
yhteiseksi uimeksi antaa »Sähkötyömiesten ammatti osasto» 
ja valittiin toimikunta sääntöjä laatimaan ja niille vahvis
tusta hankkimaan.

Toiminta kävi reippaasti niin että perustava kokous 
pidettiin 9:säs päivä Huhtikuuta. Ja jäseniä oli kirjoit
tautunut 79 henkilöä.

Samalla valittiin ammatti osastoon toimivat henkilöt, 
joista seuraavat 7 henkilöä johtokuntaan: F. Koistinen 
puheenjohtajaksi ja W. Sohiman varapuheenj., E. Nieminen 
kirjuri, V. Järvinen varakirjuri, E. Stenberg rahastonhoi
taja, F. Iskola, F. Rautio. Järvisen muutettua pois paik
kakunnalta valittiin johtokuntaan A. Mutikainen joka on 
samalla toiminut kirjurina.

Tilien tarkastajaksi valittiin Hj. Kurtto, M. Hälleberg, 
varamiehiksi J. Rauhanen, J P. Haikonen.

Juhlatoimikuntaan valittiin Hj. Åkerblom, F. Rissa
nen, G. Lahtinen, H. Lindström, M. Pärnä, J. Bärlund ja 
J. Luukkonen.

Ammatti osastoon on kuulunut edellä mainitulla toi
minta ajalla 172 jäsentä mies henkilöä ja eronnut samalla 
ajalla 94 henkilöä, joten jäsenluku vuoden lopussa oli 78 
henkilöä.
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Kokouksia ou ammatti osastolla ollut, varsinaisia kuu- 
kauskokouksia 9 ja 6 ylimääräistä joissa on keskusteltu 
ja päätetty pääasiallisesti seuraavista asioista: Aammatti- 
laisten mahdollisimman tarkoin yhteenliittymisestä.

Päivänlyhennys kysymys lauantaisin, joka ainoastaan 
osaksi on saatu toteutetuksi.

10 % palkankorotus kysymys ja 100 °/o korotus 
pyhien edellisten päivien loputtua ja pyhäpäivinä ei ole 
tuottanut mitään tulosta vielä.

Sairaus- ja hautausapukassan säännöt ovat asianomai
sessa paikassa vahvistusta saamassa.

Keskustelunalaisina on myöskin olleet kysymykset 
alimmasta tuntipalkasta, oppiajasta, 8:san tuntisesta työ
päivästä, ammattisivistyksestä, eduskuntalaitoksesta, suur
lakosta ja sen valmistuksista.

Ammattiosasto on jaettu kuuteen piiriin joka ainakin 
muutamissa piireissä on osoittautunut edulliseksi ammatti
osastolle.

Johtokunta on kokoontunut 13:ta kertaa ja toiminnut 
pääasiallisesti alustajana tärkeimmissä kysymyksissä ja 
taloudellisten asiain hoidossa ja kysymyksissä.

Tuloja on ammattiosastolla ollut toiminta-ajalla: Enti
seltä Sähkötyömiesten yhdistykseltä Smk. 23: 95. Sisään- 
kirjoitus- ja jäsenmaksuja ja juhlatoimikunnalta 640: 10 p. 
Yhteensä 664: 05 p. Menoja 555: 65 p. Jäänös tulevaan 
tiliin 108: 40 p. Irtain omaisuus 74: 55 p.

Juhlatoimikunta on toiminut enempi hitaanlaisesti 
tällä ajalla joten siitä ei ole suurta sanottavaa.

Ensimäinen iltama tuotti puhdasta voittoa 76 mk. 35 p. 
Toinen iltama jonka yhteistulo oli 213 mk. menoja pois- 
lukematta. Muuta iltamaa ei ole ollut tällä ajalla.

Juhlatoimikunta on kokoontunut 7 eri kertaa.

H. T. Y. Kunnan työväen osasto. Kunnan 
työväki alkoi pitää yhteisiä kokouksia keväällä edellä
mainittua vuotta joissa eli kysymyksenä lauvantaipäivän 
lyhentäminen seitsemän (7) tuntiseksi.
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Tämän johdosta lähetettiin anomus rahatoimikamariin, 
joka suostuikin tähän lauvantaipäivän lyhennykseen, vaan 
ei korottanut vastaavaa määrää viikkopalkkaa niinkuin 
anomuksessa oli pyydetty.

Kunnan työväki kuitenkin päätti kokouksessaan ö:na 
päivänä heinäkuuta, ottaa käytäntöön lauvantaipäivän lyhen
nyksen ja samalla päätettiin ruveta eri toimenpiteisiin 
palkanylennyksen suhteen. Edellä mainitussa kokouk
sessa valittiin komitea, joka sai toimekseen tehdä palkan
korotus anomuksen kaupungin valtuustolle, jossa anomuk
sessa pyydettiin kymmenen (10) % prosentin korotus kai
kille kunnan työväelle. Valtuusto ei kuitenkaan täydel
leen suostunut tähän työväen pyyntöön, vaan puolusti 
korotettavaksi pienipalkkaisille ja antoi alaisilleen kontto
reilleen vallan missä määrin nämä katsovat olevan tar
peellista korottaa työväen palkkaa.

Näiden y. m. asiain ohella syntyi ajatus kunnan 
työväen yhdistymis tarpeellisuudesta, josta asiasta ennen
kin oli mielipiteitä lausuttu, vaikka ainoastaan hyvin vähän. 
Mutta oli henkilöitä jotka pitivät päämääränään saada 
jonkunlainen yhteistoiminta aikaan kunnan työväen kes
kuudessa, koska näiden mielestä nyt juuri oli hyvä tilai
suus, vaikka toisaalta osaksi vastusteta'inkin tällaista yri
tystä ja arveltiin sen hajottamis meiningiksi, koska osastoja 
ja yhdistyksiä on kyllä kun vaan on halua niihin liittyä. 
Elokuun l:nä päivänä pidetyssä yleisessä kunnan työväen 
kokouksessa tehtiin ehdotus eikö olisi tarpeellista perustaa 
yhdistys tai osasto, jonka perustaminen olisi helpompi
H. T. Yhdistyksen alaisena. Ehdotus saikin lämpimän 
kannatuksen läsnäolevilta, sitten valittiin väliaikainen toi
mikunta sääntöehdotusta laatimaan, johon tuli seuraavat 
henkilöt: K. Vehniäinen, K. Koskinen, G. Koskinen, J. 
Perälä ja V. Eerola. Toimikunnan laatima sääntöehdotus 
hyväksyttiin saman kuun 20 p:nä pidetyssä kokoksessa ja 
jätettiin työväenyhdistyksen vahvistettavaksi. Ensimäi- 
senä päivänä joulukuuta oli osaston perustava kokous; 
puheenjohtajaksi valittiin B. Haarala, varalle K. Koskinen, 
muut johtokunnan jäsenet V. Eerola pöytäkirjuriksi, K.
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E. Haraberg kantomies, K. Vehniäinen jäsenkirjuri, A. 
Kalliainen rahastonhoitaja ja J. Mäkinen, K. V. Arenius 
ja A. Karlsson, varajäsenet A. Mustonen ja V. Korven
ranta. Sekä tilintarkastajat Henriksson, H. Finell, varalle 
E. Hietanen.

Osasto on pitänyt viime vuonna yhden kuukausi- 
kokouksen ja johtokunta yhden kokouksen, joista pöytä
kirjaan on merkitty 21 pykälää. Osaston toiminnasta voi
daan mainita tällä pienellä ajalla, mitä on toimittu nimit
täin on saatu urakkatyö poistetuksi kaupungin kallioiden 
louhimisesta, y. m. kysymyksiä' on alulle pantu, nämäkin 
näyttävät yhteenliittymisen tarpeellisuutta kunnan työväen
kin keskuudessa.

Osaston jäsenluku oli vuoden loppuun joulukuun 31 
p:vään 1905 satakahdeksankymmentä (180) henkeä.

Osaston rahavarat: Tuloja ennen osaston perustamista 
saatu keräyslistoilla 75 mk. 31 p. Menoja samalta ajalta 
sanomalehti-ilinoituksiin, toimimiehen palkkaan, papereihin 
y. m. 52 mk. 25 p. Jäännös Smk. 23: 06 p.

Tuloja: Osaston toiminta ajalta sisäänkirjoitus-, ilmoi
tus- ja jäsenmaksuja 316 mk. 25 p. Menoja: Veroitus 
T. Yhd. 271 mk. 25 p. Jäännös Smk. 44. Jäänös vuo
delle 1906 Smk. 67: 06.

Johtokunnan puolesta: V. Eerola.

H. T. Y. Naisleipuri ammattiosasto on vasta 
ollut toiminnassa vajaan vuoden nimittäin maaliskuun 5 
p:stä 1905 lukien. Jolloin varsinainen perustava kokous 
pidettiin ja on osasto tällä vuoden loppuajalla pitänyt 
2:si toimikunnan, 6:si kuukausi- ja 2:si ylimääräistä ko
kousta, joissa on käsitelty seuraavia asioita:

Ensi tehtävänä oli että levittää työväen kirjallisuuta 
ja sanomalehtiä työntekijäin keskuuteen jonka osasto kat
soi tarpeelliseksi toimintansa menestymiseksi, että siten 
edes saisi ammattikuntansa yksilöihin itsetietoisuuden sie
mentä itämään.

Mutta ennenkun tässä herätystyössä kerittiin sanot
tavan pitkälle, niin ajan vaatimuksesta tuli osaston ottaa

3
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käsiteltäväksi yötyönpoistamiskysymys, joka oli siksi vaikea 
kysymys laadultaan, että siinä olisi tarvittu kaikki ammatti
kuntaan kuuluvat henkilöt itsetietoisina olemaan mukana 
vaan niin ei kuitenkaan vielä ollut, vaan siitä huolimatta 
päätti osasto iniesleipuri am. os. kanssa yhteisesti vaatia 
työnantajia lopettamaan yötyön teettämisen myös nais- 
leipurien keskuudesta, jonka johdosta päätettiin pitää työn
antajien kanssa yhteinen kokous jota tarkoitusta varten 
otettiin Työväenyhdistyksen »Isosali» ja lähetettiiin tieto 
kaikille työnantajille, vaan tästä yrityksestä oli huono 
tulos syystä että työnantajat varmaankin katsoivat arvol
leen sopivammaksi pysyä poissa työntekijäin esittämistä 
kokouksista koska ainoastaan kaksi työnantajaa oli kutsua 
noudattanut joista toinen kannatti päivätyön yksinomaan 
käytökseen ottamista ja toinen sitävastoin jyrkästi vastusti 
vaikka ei hänelläkään ollut päteviä syitä esittää minkä 
johdosta hän ei voi hyväksyä päivätyötä.

Näin kun tultiin huomaamaan että oli mahdotonta 
saada työnantajia yhteiseen kokoukseen asiasta keskustele
maan ja sopimaan, niin seuraavassa kokouksessa valittiin 
komitea joka kävisi joka työnantajan luona kuulustele
massa josko he aikovat ottaa yksinomaan päivätyön käy
täntöön ja niin ollen sitouisivat nimikirjoituksellaan vah
vistamaan tarkotusta varten laaditun työsopimuslistan joka 
pääpiirteiltään sisälsi että työ alotettaisi klo 5 aamulla ja 
lopetettaisi viimeistään 9:tä illalla ja maanantaisin eli juhla
päivien jälkeisinä päivinä alotettaisi työt klo 12 yöllä ja 
vielä myönnettiin tässä sopimuksessa ylityön teettäminen 
50 % palkonkorotuksella vaan se oli kielletty että älköön 
työnantaja vaatiko työntekijäänsä yllämainittua aikaa yhtä
mittaisesti työskentelemään vaan se joka 5:ltä alottaa myös 
pääsee aikasemmin pois ja sopimus astui voimaansa, hei
näkuun 1 päivästä miesleipurien keskuudessa, joka myös 
saatiin saman kuun kuluessa naisleipurienkin työnantajat 
tunnustamaan joitakin pienempiä liikkeenomistajia lukuun
ottamatta.

Tässä osaston ensimäisessä ammattikuntaa koskevassa 
parannusvaatimuksessa onnistuttiin täydellisesti voittajina
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vaan siilien ei toimi loppunut, sitte on pitänyt varotella 
työnantajia sekä tekijöitä että myös noudattaisivat sopi
musta vaan siihenkin on osastolla ollut liian vähän voimia 
sillä pieni osa on vaan ollut osastossa jäseniä verraten 
siihen kun on paljon jotka kuuluvat ammattiin ja vielä 
on vaivannut velttous niitäkin jotka alkujaan rupesivat 
jäseniksi että käydä kokouksissa jotta olisi yhteisvoimin 
paremmin toimia voitu.

Vuoden viimeisinä kuukausina on pidettykin toimi
vien henkilöitten puutteessa yhteisiä kokouksia miesleipuri 
am. osaston kanssa joista kokouksista ei kuitenkaan ole 
ollut sanottavaa hyötyä naisleipuri am. osastolle sillä ajan 
vähyys on estänyt molempien osastojen asioita tarpeen- 
mukaisesti käsittelemään.

Osaston perustamiskokouksessa valittiin johtokuntaan 
7 jäsentä nimittäin Sohvia Kalliomäki, Mimmi Lehto, Eriika 
Aaltonen, Hilda Ylänen, Olga Itkonen, Amanda Vilo, 
Edit Lindholm vakinaisiksi ja varalla Vendla Rytkönen, 
Anna Miettinen, Mimmi Tukiainen ja Anna Simola.

Huvitoimikuntaan valittiin Hilma Rantanen, Veera 
Snellman, Maria Rissanen, Anna Itkonen, Ida Nenonen, 
Ida Johansson jä Sohvia Kalliomäki. Järjestysvaliokun- 
taan valittiin Aliina Männikkö, Matilda Korhonen ja Amanda 
Leinonen.

Toiminta ajalla ei ole osaston toimivia henkilöitä 
muuttanut pois toimestaan tai ei ole ainakaan siitä ilmoi
tettu eikä uutta valittu kun johtokunnan varajäsenen 
Vendla Rytkösen tilalle on valittu Alma Sireen.

Toimeksi saanut KÄY Lindholm.

H. T. Y. Tupakkatehtaalaisten ammattiotasto.
Osaston toimikuntaan on kuluneella vuodella kuulunut 
neidit Ida Nuutinen puheenjohtajana, Anna Bohm vara
puheenjohtajana, Aliise Siistonen pöytäkirjurina, jäsenkir- 
jurina, rahaston- ja taloudenhoitajana on ollut Amanda 
Arenius.

Tilintarkastajina oli nti A. Kervinen ja hra Laitinen, 
varalta nti Kantonen ja hra Jalava.
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Muina toimikunnan jäseninä on ollut neidit Edla Oredd, 
Ida Leskinen, Maria Koskinen ja Alma Kalliokoski sekä 
varalta Amanda Karlsson ja Heleena Taino. Heleena Tai- 
non luovuttua valittiin tilalle Ida Lahtinen. Toimikunta 
on kokoontunut 12 kertaa ja on keskustellut sekä valvon- 
nut osaston sisäisiä asioita ja valmistanut kysymyksiä 
kuukausikokoukselle.

Osasto on pitänyt 12 varsinaista kuukausikokousta, 4 
väliaikaista sekä 1 yleisen Tupakkateollisuus tehdastyö
läisten kokouksen. Kokouksissa on keskusteltu useista siveel
lisistä, poliitillisista, ja ammatillisista kysymyksistä: erit
täin mainittakoon osaston toiminnasta lauvantaipäivän ly
hennys klo 3:meen sekä palkka kansallislakkoajalta.

Osasto on ottanut osaa kaikkiin työväen yleisiin 
mielenosoitusretkiin.

Osasto on jaettu 3:meen eri piiriin.
Osaston jäsenluku oli vuoden alussa 14 ja vuoden 

lopussa 154. Osastolla on ollut tuloja 573 mk. 48 p. 
sekä menoja 393 mk. 60 p., jäännös 179 mk. 88 p.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 10 henkilöä, nimit
täin neidit Boliro, Oredd, Lehtonen, Karlsson, Iivonen, 
Virtanen, Hildén ja Sistonen sekä hra Ollakka. Neiti Vir
tasen erottua valittiin tilalle Eva Kasurinen.

Tuloja huvitoimikunnalla iltamista ja kävelyretkistä 
on ollut yhteensä 710 mk. 58 p., menoja 632 mk. 58 p., 
jäänös 79 mk. 21 p.

Osaston puolesta: Aliise Sistonen.

H. T. Y. Uunintekijäin ammattiosasto. Johto
kunnassa ovat työskennelleet seuraavat jäsenet: A. Tor- 
niainen, H. Sohiman, A. Peltonen, A. Jäderholm, F. Hard- 
lin, E. Taipale, A. Ekqvist sekä varajäseninä K. Johansson 
ja O. Salo, joista johtokunta keskuudessaan valitsi puheen
johtajaksi A. Torniaisen sekä varapuheenjohtajaksi F. Hard-. 
linin, kirjuriksi O. Salon sekä varakirjuriksi H. Sohlmanin 
ja rahastonhoitajaksi F. Hardlinin. Tilintarkastajiksi valittiin 
H. Tyskä ja J. Lönnholm.
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Joulukuun kokouksessa uusien sääntöjen mukaan 
johtokunta sai kokonaisuudessaan eron ja seuraavaa vuotta 
varten valittiin puheenjohtajaksi O. Hyvönen sekä johto
kuntaan toiset jäsenet V. Kolin, O. Salo, F. Hardlin, A. 
Stenvall, A. Peltonen, O. Malin sekä varajäseniksi S. Nie
minen, K. Seikkala, A. Jäderholm, R. Salonen. Varapuheen
johtajaksi valitsi uusi johtokunta Kolinin, rahastonhoitajaksi 
F. Hardlinin ja kirjuriksi O. Salon. Lastenjoulujuhlassa avus
tajana on ollut K. Seikkala. Perheiltamia on a. o. pitänyt 
vuodessa yhden.

Myöskin osasto on ottanut osaa työväen kesäkävely- 
retkeen. Siinä airueina ovat olleet K. Seikkala ja Heinonen.

Kokouksia on ollut kaikkiaan 23, joista johtokunnan 
kokouksia 8, kuukausikokouksia 11, ylimääräisiä kuukausi- 
kokouksia 2, yleisiä kokouksia 1, uunintekijäin kokouksia 1, 
joissa käsiteltävänä on pääasiallisesti ollut elinkysymyksiä 
sekä tärkeitä keskusteluita siitä millä tavalla saataisi liitty
mään jäseniä enemmän osastoon jotta saataisi yhteistoi
minnan voiman suuruus todellisuudessa näkyviin. Luotta
musmiehiä on valittu myöskin aina alkaville työpaikoille.

Osasto on myöskin valinnut 2:si edustajaa raittius- 
yhdistys Valon kokoukseen.

Mainita sopii että a. o. on hankkinut itselleen uudet 
säännöt sekä jäsenkirjat joissa saadaan paremmin tutustua 
sääntöihin, kun ne ovat jäsenkirjaan liitetty, siten tulevat 
olemaan aina mukana opastaaksensa meitä kuinka yhteis
toiminnalla voidaan edistyä.

Meillä on tällä toimintavuodella enemmän huomioon
ottamista se seikka, että olemme jo oivaltaneet lopettaa 
sen toivorikkaan lakon, josta me niin paljon hyvää toi
vomme ja sanoa täytyy, emmehän siitä osattomiksikaan 
ole jääneet, sai m mehän näyttää vastapuolueelle taasen yh
den kumoamattoman todistuksen yksimielisyyden voima 
momentista, vaikka ei niin ehjänä kun oli toivomus. Mutta 
hyvällä syyllä saa vastapuolue ottaa huomioonsa sen tosi
seikan, että kyllä ne uunintekijät voivat hyvinkin pikai
sessa tulevaisuudessa taasen luittua yhdeksi muuriksi 
lujaan taistelukuntoon, silloin voivat olla voittamattomat,
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kun ovat taisteluun jo harjaantuneet ja me sitävastoin 
saamme lukea voitoksemme paljaita tappioita. Tämä lakko 
ja sen lopettaminen on tuonut meille mukanaan kuiten
kin sen ajan että olemme saaneet kunnian alkaa mestarien 
kanssa uuden hintaluettelo työn, jonka tuloksista emme 
nyt voi vielä muuta tietää, kun että työ on hyvässä alussa. 
Mutta lähempi tulevaisuus näyttää meille mitä on tapah
tunut.

Osastossa on ollut jäseniä koko vuoden 45, korkein 
jäsenluku 60 sekä koko vuoden maksanneita 40.

Vuosikokouksen hyväksymä vakuudeksi O. Salo.

H. T. Y. Pannu- ja Levyseppäin ammatti
osasto. Yleiskatsaus .kuluneelta vuodelta on koko lailla 
vaihtelevampi ja sisältörikkaampi edellisiin osaston toi
mintavuosiin verrattuna. Kuten muistamme oli osaston 
jäsenluku viime vuoden luettelossa 17:sta koko vuoden 
maksanutta jäsentä, vaan heti vuoden vaihteen jälkeen 
alkoi jäsenmäärä tuntuvasti kohoomaan, ja kohosi ensi- 
mäisellä vuosipuoliskolla yli sen määrän mitä koskaan on 
osastolla ollut, vaikka jo yhdeksän vuotta on paraamme 
mukaan koeteltu kaikilla mahdollisilla keinoilla jäsen
määrää kartuttaa, vaan aina yhtä huonolla menestyksellä. 
Tämä kulunut vuosi on tuottanut paraan tuloksen, jossa 
päätekijänä on ollut valtiollinen asemamme Bobrikoffineen 
ja diktatuurineen, joiden pakottamana järjestynyt työväki 
yhä enemmän sekaantui valtiolliseen politikaan kuta useim
pia diktatuuria ja mielivallan oikkuja meille tyrkytettiin.

Tämä aktiivinen vastarinta, johon järjestyneiden ta
holta niin terävästi iskettiin, tämä sama herätti järjesty
mättömissä niin suurta vastakaikua että aina uusia ja 
uusia voimia liittyi järjestyneisiin, siten lisätäkseen painoa 
järjestyneiden vaatimuksien toteuttamiseksi. Apuna lienee 
myöskin ollut tasainen työnsaanti kaupungissamme. Vaikka 
työnantajamme koettivat haalata rajain takaa kaikilta ilman
suunnilta työvoimia meidän ammatti-alalle, niin riitti sitä 
herkkua jotenkin tasaisesti täkäläisillekin ammattilaisille 
joka osaltaan teki järjestymisen mahdolliseksi.



39

Kuluneen vuoden toiminta on enimmäkseen ollut 
valtiollista kamppailua joten ammatillisia epäkohtia ei ole 
paljon jouduttu käsittelemään, vielä vähemmän korjaile
maan. Monivuotisilla kokemuksilla olemme tulleet näke
mään että kamppailu työn ja pääoman välillä ei tuota 
yksinään toivottavan suuria eikä pysyväisiä voittoja. Siksi 
onkin huomattu edullisemmaksi kohdistaa paraimmat voi
mamme valtiolliseen taisteluun. Niitä voittoja joita siltä 
taholta saavutetaan ei jokainen tuulenpuuska voi hävittää.

Tärkeimpänä ammatillisena voittona kuluneelta vuo
delta mainittakoon lauvantaipäivän lyhennys 7 tuntiseksi. 
Vaikka menetimmekin vastaavan määrän palkastamme 
(toistaiseksi!!) on voitto sittenkin mainitsemisen arvoinen 
jos tahdomme tuon lyhennyksen oikeen ja hyödyksemme 
käyttää kuten lyhennyksen tarkotus alkujaan oli nimittäin 
tiedon hankkimiseen. Tieto On valtaa ja sitä kun han
kimme vointimme mukaan niin kaikki muu meille anne
taan, vieläpä työnantajammekin antaa meille korkojen 
kanssa päivänlyhennyksen tappiot. Ammattiosastomme 
on kuluneen vuoden saanut kauttaltaan olla sotajalalla. 
Useita selkkauksia on tapahtunut Laivatokalla, vaan vielä 
enempi Siltatehtaalla joista on sentään suoriuduttu muuta
milla uhreilla jotka ovat joutuneet boikotteerauksen alai
siksi, joka osaltaan todistaa, että vielä ei olla kyllin vah
voja, joten on saatava kaikki työläiset järjestymään. Alku 
jo näyttää lupaavalta, mutta lopussa kiitos seisoo.

Vuoden lopulla myöskin tehtiin päätös että jo tämän 
vuoden alusta on kaikki ammattilaiset saatava osaston 
jäseneksi. Tämä jo osaltaan todistaa liikkeemme voitto
kulkua. Silloin kun tämä päätös saadaan toteutumaan 
niin silloin ei ollakkaan riippuvaisia työnantajiemme mieli
vallasta. Silloin sanotaan, työntulokset kaikki työntekijän 
olkoon. Ammattiosastolla on vuoden kuluessa ollut ko
kouksia 5 ylimääräistä ja 12 kuukausikokousta, jotapaitsi 
useita toimikunnan kokousia joissa yleensä on käsitelty 
taloudellisia, yhteiskunnallisia ja valtiollisia asioita. Toimi
kunnassa on ollut seuraavat jäsenet: J. Sund puheenjoh
tajana, Hirvonen varapuheenjohtajana, O. Raunio rahaston
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hoitajana ja allamainittu pöytäkirjurina, muina toimikun
nan jäseninä Lohinen, Kivinen, Lindgren ja H. Lund. 
Paikallisjärjestössä osastoa edusti viime vuonna S. Miet
tinen, Työv. Sanomalehti o. y allamainittu, Rauta- ja 
Metallityönt. liittohallinnossa vuoden alusta Lempinen ja 
J. Sund, josta sittemmin osasto erosi joten edustajat 
vapaudettiin.

Pannu- ja Levyseppäin am. os. toimikunnan puolesta:
A. Laine.

H. T. Y. Verhoilija ammattiosasto. Kulunut 
vuosi on meille mitä opettavaisempi etenkin sen viime 
neljännes. Me näimme mikä voima yksimielisyydellä on. 
Me näimme kuinka mahtavammankin hallitusmuodon saa 
horjumaan yksimielisyydellä. Kuinka ankarimmankin sorto
vallan se voi päähänsä pois syöstää. Me näimme miten 
surkean kuuluisaksi tulleen venäläisen virka- ja urkkija- 
vallan kävi koittaessaan sortaa tätä kansaa. Se näki heik
koutensa. Se näki että ei voi tappaa yksimielisyyden 
voimaa pistimillä ja miekoilla. Sillä se on mahdotonta. 
Vaan näki se parhaakseen perääntyä tämän voiman tieltä. 
Se teki myönnytyksiä kansalle jonka se näki yksimieli
seksi. Se oli epätoivoisaa. Mutta kului aikaa jolloin se 
tuli huomaamaan, että tämä kansa ei ollutkaan niin yksi
mielinen kuin hän oli kuvitellut. Se teki käänteen. Se 
ei täyttänytkään lupauksiansa. Se ei antanutkaan laillisia 
oloja meille. Se ei poistanutkaan entisiä kätyreitään täältä. 
Se alkaa uudestaan ahdistelemaan meitä. Se näkee että 
me emme olekaan yksimielisiä vaan riittelemme vallasta 
keskenämme. Se huomaa, että on niin helppo voittaa 
kansa jossa eripuraisuus vallitsee.

Tässä muutamia sanoja hallituksen ja kansan keske- 
näisestä riidasta.

Samallainen kuin edellinenkin on pääoman ja työn 
välinen taistelu. Yhtä paljon tarvitaan yksimielisyyttä 
tähänkin taisteluun, ehkä vähän enemmänkin, ennenkuin 
voitto on meidän. Ja tämän kaiken me tunnemme ja 
tiedämme hyvin, vaan emme sentään ota oppiaksemme
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tästä, vaan yhä edelleenkin on keskuudessamme riidan ja 
toran pahaa myrkkyä — itsekkyyttä, joka on omiansa 
synnyttämään vihaa tovereitaan kohtaan, eikä suinkaan 
yksimielisyyttä jota me kipeimmin tarvitsemme olemassa
olomme taistelussa. Mutta jättäkäämme nämä sikseen ja 
ruvetkaamme tosi innolla ja veljeydellä ihmiskunnan on
nea takomaan joka on piankin koittava, Tehkäämme tar 
molla työtä tämän aatteen hyväksi, sillä sitä varten on 
tämäkin ammattiosasto perustettu. Huomatkaa että tällä 
kuuden vuoden ajalla jona ammattiosasto on toiminut, 
on poljonkin saavutettu, sen osoittavat entisien vuosien 
pöytäkirjat ja toimintakertomukset. Viime kulunut toi
mintavuosikin osoittaa sen että ei tätä ammattiosastoa ole 
turhanpäiten synnytetty, sillä toiminta on ollut ripeätä 
lukuunottamatta pienempiä kinasteluja.

Osasto on pitänyt yhden vuosikokouksen, kaksitoista 
kuukausikokousta ja yhden ylimääräisen kokouksen. Toi
mikunta on pitänyt kolmetoista kokousta. Ja on näissä 
kokouksissa ollut keskimäärin 28 osanottajaa, sekä 106 
eri asiaa keskusteltu.

Jäseniä oli vuoden alussa 43, vuoden kuluessa liitty
nyt uusia 22, vuoden kuluessa eronneita osaksi paikka
kunnalta poismuuton takia 23, koko vuoden ajalla on 
ollut jäseniä 61, vuoden lopussa oli 38 jäsentä.

Jäsenmaksut on ollut 1:10 p:iä työntekijältä ja 50 
p:iä oppilaita ja naisjäseniltä kuukaudelta.

Osaston varat ovat: entinen omaisuus ja tulot Smk. 
864: 19. Menot Smk. 288: 45. Puhdas voitto Smk. 575: 74.

Osasto on pitänyt yhden paketti iltaman josta voitto 
oli Smk. 271: 14 joka lankesi työttömyys rahastoon.

Työttömyysrahastossa on rahoja Smk. 477:49.
Osaston tilintarkastajina ovat olleet J. Halme ja J. 

Stenman, varalta E. Ristseppä ja A. Isohaara.
Toimikunnassa on ollut Perdén puheenjohtajana, Löf- 

qvist v. puheenjohtajana, Pomell pöyiäkirjurina, Väisänen 
v. pöytäkirjurina, Henriksson rahastonhoitajana, Herranen 
kantomiehenä, jäsenenä Heidän, varalta Kaukos ja Forsman.
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Tässä lyhykäisesti mainittuna Verhoilia atn.os. toi
minnasta kuluneena vuotena. Tuokoon uusi toimintavuosi 
enempi voimia ja innostusta tässä herätystyössä. Muis
tettakoon että tieto on valtaa, tieto on voimaa.

Verhoilia am. os. puolesta: Emil Pomell.

Naisosaston toiminta kertomus. Johtokun
taan on kuulunut 10 henkeä, puheenjohtajana rva M. 
Laine ja rva M. Hellberg varapuheenjohtajana, rva E. Hut
tunen pöytäkirjurina sekä varalta Alma Luhtala, rva Aina 
Eronen rahastonhoitajana. Talouden hoitajana sekä jäsen- 
kirjurina nti Olga Leino. Muina johtokunnan jäseninä 
ndit M. Vathén ja O. Rantinen, rva E. Lähde ja yhdis
tyksen puolesta rva E. Järvinen ja varajäseninä ovat ol
leet rvt J. Karppinen ja A. Nyberg. Tilien tarkastajina 
toimivat rva H. Luoto nti Tilda Öhrnberg, varalta nti Ant
tila ja rva M. Hytönen.

Valtiollisiin kysymyksiin on osasto parhaimman mu
kaan koittanut kehittää jäseniään. Niinkuin äänioikeus 
kysymyksestä sekä vaalikelpoisuudesta eduskuntalaitoksen 
muutoksesta ja puolueohjelman pykäliä on keskusteltu sen 
minkä on ehditty.

Seuraaviin yleisiin rientoihin on osasto ottanut osaa: 
maaliskuussa pantuun mielenosotus kulkueeseen äänioikeu
den hyväksi. Työväen tavanmukaiseen kevätkävelyretkeen 
kesäkuussa.

Yleisessä työläisnaisten edustajakokouksessa joka pi
dettiin Tampereella heinäkuun 17, 18 ja 19 p:nä edusti 
osastoa rva M. Laine ja nti S. Reinholdson osaston va
roilla. Ja omilla varoillaan rvt A. Eronen ja E. Lähde.

Sanomalehti osakeyhtiön vuosikokouksessa oli osastoa 
edustamassa rva M. Laine, osaston 5:tä osaketta.

Helsingin paikallisjärjestössä on ollut osastoa edusta
massa nti Ölga Leino, sekä allekirjottanut.

Raittiusyhdistys Valon toimeenpanemassa kokouksessa 
jossa oli edustettuna kaikki Helsingissä toimivat sivistys- 
seurat ja jossa keskusteltiin miten saataisiin kapakat su



lettua lauantaisin, edusti osastoa rvat M. Hellberg ja A. 
Luhtala.

Naisosastojen yhteisessä äänioikeustoimikunnassa on 
osastoa edustanut allekirjoittanut.

Suurlakon aikana osaston jäsenet ottivat osaa innok
kaasti kaikkiin yhteistä hyvää tarkoittaviin toimiin. Ja 
on osasto ollut vielä edustettuna useimmissa yhdistyksien 
ja osastojen juhlissa niinkuin kirvesmiesten 10-vuotisjuh- 
lassa, samoin yhdistyksen lasteujoulujuhlassa y. m.

Käsityö seuran komitea on ollut toiminnassa johon 
kuuluvat rvat A. Eronen, Junkkarinen ja nti M. Vathén, 
jotka ovat toiminneet innokkaasti ja tunnustusta ansaitse
valla tavalla. Niinkuin valmistelemalla useita hyvinkin 
aistikkaita sekä arvokkaita käsitöitä, jotka käytettiin voit
toina Naisosaston arpajaisissa. Arpajaiset, jotka pidettiin 
viime lokakuun ajalla rahaston kartuttamiseksi ja köyhäin 
lasten vaatetus avustusta varten, sekä kesäsiirtolan perus
tamiseksi, joista oli tuloja kaikkiaan yli 3,000 mk. Joka 
oli hyvä tulos vaikka oli lyhyt aika toimikunnan hankkia 
voittoja, sekä valmistaa käsitöitä kuin lupa saatiin niin 
myöhään, että ei ollut kuin toista kuukautta aikaa josta 
onkin mainittava rva A. Erosen innokas johto niin käsi- 
työseurassa kuin osanotto arpajaistoimikunnassa.

Osasto on ollut jaettuna edelleenkin piireihin, vaan 
suurlakon jälkeen on jäsenluku lisääntynyt tuntuvasti, niin 
että nykyään osaston jäsenluku nousee 304, joista koko 
vuoden maksaneita 99. Ja on kuukausikokoukset joten
sakin vilkkaita, joten piirien toiminta on katsottu ehkä 
tarpeettomaksi.

Ihanneliiton opettajakurssit olivat maaliskuun ajalla, 
jotka pani toimeen kaikki H. T. Y. naisosastot. Osanotto 
oli vilkasta ja näytti siltä kuin nyt olisi löydettävissä ne 
voimat jotka puuttuu pieniä raataja taimia sorron yöstä 
ylös nostattaissa. Vaan jäljestäpäin on nähty, että se ei 
monellekbaan ollut sydämmen asia, vaan hetken innostus, 
joten nyt kurssit kaipaa kipeästi opettajia, sillä ne henki
löt jotka nyt toimivat, saavat parhaansa tehdä, niin vai
keassa työssä, kuin herättäessä pieniä ihmisalkuja tunte
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maan, että hekin voivat jotain tehdä ja suuria aikaan 
saada jos vaan tulevat ajoissa tuntemaan oman arvonsa 
ja myös tämän nurinkurisen yhteiskunta järjestelmän.

Ihanneliiton komitea on toiminnut edelleen ja on ko
miteaan valittu alussa viisi jäsentä nimittäin rvt A. Ny
berg, J. Karppinen, M. Hytönen, H. Rostedt ja nti A. 
Heino, joka viimeksimainittu kuitenkin laimin löi tehtä
vänsä ja hänen tilalleen valittiin rva H. Luoto. Myöhem
min erosi rva M. Hytönen ja hänen tilalleen valittiin nti 
O. Sjöholm. Toiminnan paljouden tähden on vielä valittu 
rva A. Luhtala kuudenneksi.

Virkailijoina toimivat alussa seuraavat henkilöt: rvt 
J. Karppinen puheenjohtajana, rva H. Rostedt pöytäkir
jurina, rva M. Hytöneu rahastonhoitajana, hänen erottuaan 
muutettiin rva J. Karppinen rahastonhoitajaksi ja rva 
H. Luoto puheenjohtajaksi, rva H. Rostedtin poissa olon 
tähden kokouksista valittiin pöytäkirjuriksi nti O. Sjöholm.

Komitean toimeenpanemat kurssit ovat olleet joka 
sunnuntai 12—2 päivällä, paitsi kolmena sunnuntaina jou
lun aikaan, ja on siellä käynyt 115 lasta. Heitä opetta
massa on ollut ndit Anni Back ja O. Sjöholm, rva M. 
Laineen avustuksella.

Ihanne liittoja on entuudestaan ollut kaksi, joissa on 
kummassakin jäseniä 40 paikkeilla. Joulun jälkeen pe
rustettiin 3:as liitto vanhemmista kurssilaisista ja on siinä 
25 jäsentä. Kullakin liitolla on kokous joka toinen sun
nuntai iltapäivällä. Kokousten ohjelmana on ollut kerto
muksen lukeminen, runon lausuntoa ja sadun kertomista 
ja on ohjelma tavallisesti arvosteltu lasten arvostelukyvyn 
kehittämiseksi.

Jo on myöskin selitetty Puolueohjelmaa ja muita työ
väen kysymyksiä.

Liitolla on rahasto, jonka lapset itse ovat keskuudes
saan keräneet ja sen tarkoitus on lunastaa jäsenkortit 
niille Ihanneliiton jäsenille jotka liittyvät ammattiosastoihin.

Liitoista on myöskin perustettu lautakunta jonka joh
tajana on ollut hra Andelin.
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Liittojen johtajina ovat toiminneet rva Fiina Pieti
käinen I:sen liiton, nti Elin Fagerholm II:sen ja Olga 
Sjöholm IlLssa liitossa.

Komitea on saannut arpajaisvoittorahoista 105 mk. 
kenkien hankkimista varten lapsille, joka riitti 15 lapselle.

Komitea on toiminnut lapsille kaksi toveri-iltamaa ja 
joulujuhla, jossa lapset itse ovat suorittaneet ohjelman. 
Viime keväänä oli myöskin kävelyretki Oulunkylään sekä 
Työväen kevätkävelyretkellä oli lapset oman lippunsa 
kanssa.

Varojen kartuttamiseksi on komitea lähettänyt keräys- 
listoja ammattiosastoihin, ja on niistä kertynyt 179 mk., 
iltamista on ollut tuloja 40 mk., muita pieniä tuloja 31 
mk. 35 p., jäännös viime vuodelta 21 mk. 80 p. Yh
teensä tuloja 272 mk. 15 p.

Menoja on ollut huoneen vuokriin, iltama tarjoiluihin, 
lapsille y. m. Pikkutarpeisiin 128 mk. 30 p., rva M. 
Laineelle lasten opetuksesta 60 mk., vanhaa velkaa on ko
mitea maksanut 26 mk. 60 p. Jäännös ensi vuodeksi 
57 mk. 25 p.

Huvitoimikuntaan valittiin 10 jäsentä, neidit Lyydia 
Öhrnberg, Hanna Heikkilä, Hilda Pehkonen, Aliina Heino, 
Pauliina Rantanen, Hilja Nurmi, Auruura Aalto, V. Peko
nen, Vilenius ja Olga Sjöholm, joista myöhemmin ero
sivat: Hilja Nurmi, V. Vilenius, V. Pekonen ja Hanna 
Heikkilä, vuoden loppuun ovat toimineet ainoastaan 6 
jäsentä.

Virkailijoina toimivat Lyydia Öhrnberg puheenjohta
jana, Hanna Heikkilä rahastonhoitajana ja hänen erottuaan 
Hilda Pehkonen, Olga Sjöholm pöytäkirjurina.

Yhteensä koko vuodelta tuloja 958 mk. 85 p., me
noja 533 mk. 61 p. Säästöä 425 mk. 24 p.

Osaston koko omaisuus 4,621 mk. 3 p.
Johtokunnan puolesta: Emmi Huttunen.

H. T. Y. ompeliatar ammattiosasto. Ompe- 
liattardle kuten muillekin ammattilaisille on kulunut vuosi 
ollut oikea heräämisen vuosi jonka vaikuttimena oli luon-
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nollisesti syksyllä puhjennut suurlakko, sadoissa nousi am
mattiosaston jäsenluku, aika tulee näyttämään kuinka pit
källe riittää silloinen innostus. Mitään suurempia ammatti- 
kunnallisia parannuksia ei osasto tosiu ole vielä voinut 
saada toimeen, mutta toivottavasti nyt kun jäsenlukukin 
on jo niin suuri voidaan odottaa tuloksiakin vuosien työstä.

Johtokuntaan on viime vuonna kuulunut Tyyne Käll- 
roos puheenjohtajana, Hulda Lindqvist rahastonhoitajana, 
Mandi Särmän jäsenkirjurina, Sesilia Sironen taloudenhoi
tajana allekirjoittanut pöytäkirjurina, Viktor Saxlund vara
puheenjohtajana sekä Emmi Huttunen varapöytäkirjurina, 
varajäseninä Hedvig Haataja ja Olga Leino. T. yhdistyk
sen puolesta on johtokuntaan kuulunut Hilma Palmgren, 
tilintarkastajina ovat toimineet herrat M. Hälleberg sekä 
E. Tuomi, varalta Anni Pöysä ja Anni Haapasaari.

Seuraaviin yleisiin rientoihin on osasto ottanut osaa: 
maaliskuussa toimeenpantuun mielenosotuskulkueeseen ääni
oikeuden hyväksi Työväen tavanmukaiseen kevätkävely- 
retkeen kesäkuussa, yleisessä työläisnaisten edustajakokouk
sessa Tampereella heinäkuun 17, 18 ja 19 p:nä oli osasto 
edustettuna, samoin raittiusyhdistys Valon toimeenpane
massa kokouksessa jossa keskusteltiin kapakkain sulkemi
sesta lauantaisin, samoin naisosastojen yhteisessä äänioi- 
keustoimikunnassa. Työväen yhdistyksen lastenjoulujuhlaa 
on osasto edustajan kautta avustanut sekä valinnut jäsenen 
T. yhdistyksen järjestysvaliokuntaan. Ihanneliittokomitean 
toimeenpanemia opettajatar kursseja on osasto avustanut 
10 mkalla, sekä naisosaston arpajaisia pienillä lahjoituk
silla, on myöskin lähetetty osaston sääntöjä useille paikka
kunnille perustettuihin ompeliatar osastoihin mallisään
nöiksi.

Osaston sisäisiä asioita on toimittu seuraa via: han
kittu lippu osastolle, tilattu lentolehtisiä 1,000 kpl., ilmoi
tus lippuja 600 kpl., jäsenkorttia 500 kpl, myönnetty 
palkkaa pöytäkirjurille 15 mk. sekä jäsenkirjurille 10 mk.

Lakkoja ja muita eteenpäin pyrkiviä toimia ovat osas
ton jäsenet avustaneet ottamalla vastaan keräyslistoja sekä 
keräämällä niillä varoja.
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Osaston vilkastuttamiseksi ovat toimineet myöskin 
seuraavat komiteat: Työhuonekomitea sekä Suurlakon ai
kana valitut 40 henkinen kehoituskomitea ja 10 henkinen 
Tariffikomitea jonka toimesta laadittiin palkkauslistat om- 
peliattarille jotka kuitenkin toistaiseksi jäivät täytäntöön 
tulematta.

Piirientoiminta on kuluneena vuonna kuten edellise
näkin ollut laimeata ja ilman tuloksia.

Viime vuonna oli osasto myöskin ensi kerran tilai
suudessa valmistamaan kesälepoa jäsenilleen saaden am- 
mattitarkastajalta neiti Hjeltiltä tehokasta apua, onnistui 
kesäsiirtolakomitean hankkia muutamia vapaita paikkoja 
kylpylaitoksiin, yksityisiin perheisiin sekä Naisliiton kesä- 
siirtolaan ja avustamaan pienellä raha-avulla niitä jäseniä 
jotka halusivat kotiinsa lepoa nauttimaan, pientä se tosin 
oli mutta ehkä aikaa voittain kesäsiintola aate saa jäse
niäkin enemmän uhraamaan siksi tärkeään asiaan kuin ter
veytensä hyväksi.

Osasto on vuoden kuluessa pitänyt 12 vakinaista, 2 
ylimääräistä sekä suurlakon aikana 4 suurempa kokousta 
ja on niissä läpikäyty 14 kysymystä, johtokunta on ko
koontunut 17 kerlaa.

Huvitoimikuntaan on kuulunut Ida Kaitala puheen
johtajana, Aino Dahl rahastonhoitajana, Miili Laine pöytä- 
kirjurina, Sanni Vilonen varapuheenjohtajana, Edla Nie
minen varapöytäkirjurina sekä muina jäseninä Siiri Lesch 
ja Jenny Gudat, varajäseninä Elsa Viklund ja Riikka 
Eteläinen. Siiri Leschen poismatkustettua valittiin hänen 
tilalleen vakinaiseksi Elsa Viklund.

Huvitoimikunta on toiminut 4 yleistä, yhden perhe- 
iltaman ja vuosijuhlan sekä huvimatkan Porvooseen, kä- 
velyretken vanhaan kaupunkiin sekä lippukomitean kanssa 
yhden iltaman lipun hyväksi.

Tuloja on Huvitoimikunnalla ollut 926 mk. 90 p. 
Menoja 979 m. 75 p. Tappio 29 m. 75 p. Koko vuo
den maksaneita jäseniä on osastossa 18. Koko jäsenluku 
osastossa on 355. Tuloja osastolla on ollut 655 m. 79 p.



Menoja 940 ra. 91 p. Säästö vuodelle 1906 243 m. 27 
p. Osaston kokonaisuus 756 m. 2 p.

Kesäsiirtolarahastossa oli varoja 216 m. 50 p., me
noja 45 m. 50 p. Säästö vuodelle 1906 171 m.

Mandi Lindström.

Puunjalostuskonetyöntekijäin a. o. Osaston 
toiminta on viime kuluneena vuotena jatkunut säännölli- 
sesii. Toiminta harrastus osaston jäsenillä on ollut suu
rempi edellisiin vuosiin verraten.

Keskustelukysymyksiä on ollut runsaasti käsiteltävänä.
Mainittavana tuloksena työolojen huojentamiseksi saa

vutettiin yhteistoiminnalla puuseppien kanssa, työajan ly
hennys lauvantaisin ja juhla-aattoina.

Varsinaisia osaston kokouksia on pidetty vuoden ku
luessa 14:sta. Osaston johtokunta kokoontui useita ker
toja. Yhteisiä työhuonekokouksia puuseppien kanssa pi
dettiin useampia, ja m. m. oli osastosta kaksi edustajaa 
Suomen Puutyöntekijäin liiton perustavassa kokouksessa 
Tampereella.

Osasto on edelleen kuulunut H:gin Paikallisjärjestöön 
ja on suorittanut sille säännöllisesti verot.

Suomen Puutyöntekijäin liittoon yhtyi osasto viime 
lokakuun l:stä päivästä.

Osaston puheenjohtajana on toiminut J. Vatanen, 
varapuheenjohtaja J. Karjalainen, rahastonhoitajana O. 
Numminen, pöytäkirjurina allekirjoittanut. Johtokuntaan 
on kuulunut paitsi yllämainittuja myöskin A. Lahtinen ja 
W. Leino sekä yhdistyksen valitsemana E. Perttilä.

Osaston huvitoimikuntaan on kuulunut 7:män jäsentä 
ja se on vuoden ajalla toiminut 4 yleistä ja yhden perhe- 
iltaman. Sekä viisivuotisjuhlan osaston olemassa olon 
johdosta.

Osastossa oli jäseniä vuoden alussa 40. Uusia jäse
niä liittyi vuoden ajalla 38, erosi 15. Vuoden lopulla 
oli jäsenluku 63 jotka täysin ovat suorittaneet jäsenmak
sunsa.
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Osaston puolesta: Otto Syrjänen.
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Helsingin Kaakeli- ja Fajanssityöntekijäin 
ammatti-osasto. Vuosi on taas kulunut loppuun, vuosi, 
joka on ollut rikas historiallisista tapahtumista. Kulu
neena vuonna työväestö nimittäin astui erittäin tärkeänä 
tekijänä taisteluun maamme poliittista kohtaloa ratkaise
maan. Tämän taistelun kautta aukaisi se uran maamme 
kehitykselle, joka jo useamman vuoden oli kokonaan la
maannuksissa, huolimatta yläluokkalaisten pyrkimyksistä 
vapautua siitä. Tämä samainen vuosi on saanut auki työ
väestön silmät näkemään että heissä se sentään on kansan 
oikea voima, joka järjellisellä johdolla vielä tulee saamaan 
suuria aikaan. Meidänkin ammattialamme on tässä tais
telussa saanut uusia voimia jatkamaan jo muutamia vuosia 
tehtyä työtä aatteemme hyväksi sekä samalla taistelemaan 
yhä edelleenkin vallassa olevia luokkia vastaan. Toivo
kaamme että edelleenkin uusia voimia karttuu tulevien 
suurten ja ankarien ammatillisten ja politillisten taistelu
jen näyttämölle meidänkin ammattilaisistamme, joista tä
hän asti ainoastaan perin vähäinen osa on saanut tehdä 
miltei tuloksetonta työtä olojemme parantamiseksi. Luo
kaamme siis pieni katsaus kuluneen vuoden toimintaan.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat hen
kilöt: R Nystedt puheenjohtajana, K. Valsten varapuh., 
A. Aalto rahastonhoitajana ja J. Nurmi sihteerinä, josta 
hän kuitenkin paikkakunnalta pois muuton takia erosi elo
kuussa, hänen tilalleen valittiin allek. Toimikunnan muina 
jäseninä ovat olleet K. Koski, K. Mattsson, K. Vesterlund 
ja E. Ekroth sekä Työväen yhdist. puolesta Sohiman.

Järjestysvaliokuntaan ovat kuuluneet A. Peltonen, K. 
Åkesson, Nyman, V. Kulberg ja E. E. Johansson.

Kantomiehiä ovat olleet A. Peltonen, Alina Heino ja 
E. Ekroth, joka valittiin eronneen Lönqvistin tilalle.

Tilintarkastajina ovat olleet H. Hellsten, ja Verner 
Niskanen, varalta E. A. Johansson ja K. Åkesson.

Kokouksia on osasto pitänyt 11 toimikunnan varsi
naista kokousta sekä 1 ylimääräisen. Näissä on keskus
teltu toimikunnan omia sekä kuukausikokoukselle mene
viä asioita. Kuukausikokouksia on ollut 11, niissä on

4
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enimmästi pohdittu omia sisäisiä asioita sekä kiertokirjeit- 
teu johdosta johtuvia asioita. Loppuvuodelta on myöskin 
otettu keskusteltavaksi poliittisia kysymyksiä, jotta jäse
net perehtyisivät niihin.

Muuten mainittakoon tärkeimmistä kysymyksistä yh
tyminen uunintekijäin kanssa. On jo päästy niin pitkälle 
että saadaan säännöt kohdakkoin valmiiksi.

Toinen tärkeä kysymys, joka kesällä heräsi, oli kier- 
tokirjeitten lähettäminen maamme kaakelitehtaisiin. Se ei 
myöskään jäänyt ilman tulosta. Kaikissa suuremmissa 
tehtaissa kuten Turun, Tampereen ja Viipurin tehtaissa 
on työväki perustanut osastoja, omassa kaupungissamme- 
kin ovat ammattilaiset heränneet suurin joukoin huomaa
maan turvattoman asemansa, ilahuttava asia joka jos siitä 
pysyväistä tulee, on lisäävä osastomme jäsenlukua useam
man kertaiseksi, sekä samalla myös lisäämään innostusta 
sekä vanhoissa että uusissa tovereissa.

Huvipuoli on ollut huonommin edustettu, ei ole ollut 
kuin l:si perheiltama sekä kaksi kävelyretkeä, huvitoimi
kunta on tilapäisesti valittu tarvittaessa.

Mielenosoitusretkeen otettiin osaa keväällä osastona.
Tilikertomuksen mukaan on osastolla ollut säästöä 

edelliseltä vuodelta 144 mk. 95 p., tuloja 213 mk. 5 p., 
menoja 215 mk. 30. Lainaksi annettu 30 mk. Säästö 
vuodelle 1906 142 mk. 70 p. Kaluston arvo 47 mk. 21 p.

Kaakeli- ja Fajanssityöntekijäin a.o. toimikunnan 
puolesta E. Liukoinen.

Kirjansitojain ammattios. toiminnasta. Paitsi 
tavallisia kuukuusikokouksia on osastolla ollut 9 yli
määräistä kokousta joista 5 kokousta pidettiin suurlakko 
aikana sekä 4 johtokunnan kokousta.

Kokouksissa on keskusteltu osaston sisäisiä ja ammat- 
tikunnallisia kuin myöskin yleisiä asioita. Jo vuosia ta
kaperin alkuun pantu kysymys kirjansitomon perustami
sesta toimivien henkilöiden turvaamiseksi työnantajain 
poikotteerauksien varalta, on toteutunut siten että on al
kuun pantu liike nimeltä Työväen kirjansitomo osuus
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liike i. 1. johon osasto on ottanut osaa 25 osakkeella å 
10 mk. On päätetty myöskin ottaa käytäntöön tariffi 
ammattiolojen parantamiseksi, joka on jo valmiiksi laa
dittu ja tulee lähimmässä tulevaisuudessa isännistölle esi
teltäväksi.

Ruotsin kirjansitojain liittoa on avustettu 1,500 mar
kan korottomalla rahalainalla, sekä paikallis-akitationia 
avustettu 25 markalla kuin myöskin useampia lakkoja ja 
yhteispyrintöjä vapaaehtoisilla keräyksillä.

Huvitoimikunta on toimeen pannut 6 yleistä ja 2 
perheiltamaa, 3 kävelyretkeä ja 1 saarimatkan.

Osaston jäsenluku joka vuoden alussa oli 73 miestä 
ja 11 naista tahi yhteensä 84, on lisääntynyt siten että 
jäsenluku vuoden lopussa on 86 miestä ja 57 naista eli 
yhteensä 143.

Osaston keskuudessa perustettu urheiluseura on myös
kin ollut toiminnassa.

Johtokuntaan ovat kuuluneet V. Montonen puheen
johtajana, A. Blomfeldt kirjurina. F. Juutilainen varapu
heenjohtajana, A ug. Jantunen huvitoimikunnan puheenjoh
tajana ja Aug. Jääskeläinen rahastonhoitajana.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet Anna Hägerstrand, 
Dagmar Berggren, Lyyli Virtanen, Fanni Hietikko, F. 
Juutilainen, A. Talin, V. Lindroos ja Atte Blomfeldt.

Osaston puolesta: Atte Blomfeldt.

Maalari amm.-yhd. toiminnasta. Kun luomme 
silmäyksen kuluneen vuoden toimintaan, niin huomaamme 
hieman innostusta sekä yhä uusia ja uusia ponnistuksia 
joita nykyajan pyrinnöt vaativat.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: E. Hytönen puheen
johtajana, O. Menander varapuheenjohtajana, F. M. Orrela 
rahastonhoitajana, J. Källroos vakinaisena kantomiehenä 
sekä taloudenhoitajana H. Rotström, G. V. Mustonen, E. 
Lempinen, S. Lehtonen, J. Hj. Tapola jäseninä, sekä va
rajäseninä K. F. Lindell vakinaisena pöytäkirjurina, K. 
Lindgren varakirjurina sekä Lentz ja A. Ekman jäseninä.

Tilintarkastajina A. F. Grönlund ja K. Lilja.
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Järjestysmiehinä Leino ja Syvänen.
Luottamusmieheksi valittiin A. Välilä 15:ta päivästä 

Heinäk. 1905 kalenteri vuoden loppuun.
Yhdistyksessä oli jäseniä vuoden alussa 304 ja uusia 

jäseniä on liittynyt 255 siis yhteensä 559, joista täysin 
maksaneita vuoden lopulla 289.

Kokouksia on ollut kaikkiaan 29, johtokunta on ko
koontunut 12 eri kertaa. Yhdistys on avustanut Ruotsin 
työnsulussa olevia työmiehiä 300 markalla sekä Oulun 
suutarien lakkoa, ynnä muihin hyviin tarkoituksiin on 
myönnetty tuntuvia raha-avustuksia. Yhdistyksellä on 
ollut oma laulukunta, vaan täytyi sen lakkauttaa l:stä 
päiv, tammikuuta syystä kun ei se noudattanut a.-y:sen

Yhdistyksen puolesta: Kaarlo F. Lindell.

H. T. Y:n Konetehtaalaisten ammattiosasto.
Osaston toiminta on kuluneena vuotena entiseen verrat
tuna kulkenut tasaista kulkuaan josta on mainittava 
että se on pitänyt sääntöjen mukaan kokouksia seuraa
vasti: l:den vuosikokouksen, ll:ta kuukausikokousta, 12:ta 
toimikunnankokousta, l:den ylimääräisen ja l:den yleisen 
kokouksen johon ottivat osaa kaikki täkäläisten konepajo
jen työmiehet siis kokouksia yhteensä 26. Pyötäkirjaan 
merkitty 200 pykälää.

Toimikuntaan on kuulunut V. Lindqvist puheenjoh
tajana, K. K. Siekkinen sihteerinä, M. Ollakka rahaston
hoitajana, A. Ropponen jäsenkirjurina ja muina jäseninä 
E. Ruohonen, J. Hämäläinen. Huvitoimikunnassa ovat 
toimineet Helin, Illukka, Sundberg, Sutinen, Turunen ja 
Laakso.

Osaston toiminnan edistämiseksi jaettiin Joulukuun 
30 p. viiteen piiriin joista 4:jä piiriä vuoden kuluessa on 
toiminut ripeästi. Osaston yleisistä pyrkimyksistä mainit
takoon että se on koittanut parhaansa mukaan vaikuttaa 
jäseniensä taloudellisen elämän parantamiseksi. Osaston 
jäsenien luku oli vuoden alussa 109, koko vuoden ku-
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luessa on jäseniä ollut 353, vuoden loppuun maksaneita 
208 jäsentä.

Toimikunnan puolesta: K. K. Siekkinen.

Osaston varat olivat Tammik. 1 p:nä 1905, 2,132: 56 
ja Joulukuun 31 p:nä 1905, 2,324: 20, kalusto siihen luet
tuna. Hautausapurenkaan N:o 1 säästö tammik. 1 p. 
1906, 601: 88. Hautausapurenkaan N:o 2 säästö tammik. 
1 p. 1906, 148: 76. Hautausapurenkaasta N:o 1 on kulu
neen vuoden ajalla kuollut 3 jäsentä, joiden tilalle on 
otettu uudet, joten renkas on täysi jäsenistä. Hautaus
apurenkaasta N:o 2 on vuoden kuluessa kuollut 2:si jä
sentä joitten tilalle on otettu uudet jäsenet joten renkas, 
on täysi.

Kokouksen puolesta: O. V. Turokainen.

H. T. Y:n Palvelijatarosasto. Osasto valitsi 
vuosikokouksessa puheenjohtajaksi neiti Sandra Reinhold- 
sonin, joka kuitenkin heti senjälkeen tuli valituksi työ
väen agitaattoriksi jonka tähden hän pyysi eroa puheen
johtajan toimesta. Sen jälkeen on puheenjohtajana toimi
nut neiti Tilda Öhrnberg, sihteerinä on ollut Edla Tuo- 
masson, rahastonhoitajana A. Halme, jäsenmaksujen kan
tajana Anna Pulkkinen ja taloudenhoitajana Hilda Virta. 
Muina toimikunnan jäseninä Mimmi Kanervo, Tilda Kajas- 
lampi, Aina Forston ja Roosa Julkunen. Toimikunta on 
kokoontunut 15 kertaa ja on sen kokouksessa valmistettu 
asioita osaston kokouksille, sekä keskusteltu osaston talou
dellisista asioista.

Vuoden kuluessa on pidetty paitsi vuosikokousta 10 
kuukausikokousta, l:si väliaikainen ja l:si yhteinen kokous 
Helsingin Palv. yhdistyksen kanssa. Kokouksissa on pi
detty esitelmiä ja puheita useammista työväenliikettä kos
kevista kysymyksistä, lausuttu runoja sekä keskusteltu 
erityisesti naisten äänioikeuskysymyksestä, työpäivän ly
hentämisestä y. m. taloudellisista vaatimuksista ja osaston 
sisäisistä asioista. Sitäpaitsi on n. s. kyökkikomitea tal- 
visaikoina pitänyt kokouksia kerran viikossa, johon kaikki
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jäsenet ovat saaneet ottaa osaa, ja on niissä keskusteltu 
useammista eri kysymyksistä, muodostaen ne harjoitus 
kokouksien muotoisiksi. Kesäkuun mielenosoitusretkeen 
otettiin osaa, johon tilaisuuteen hankittiin lippu, joka val
mistettiin Suomen käsityön ystävillä ja tuli se maksamaan 
Smk. 153:20.

On otettu osaa Suomen työläisnaisten ja palvelijatta- 
rien edustajakokoukseen Tampereella heinäkuussa. Varsi
naisena osaston edustajana oli rouva Kanervo, sitäpaitsi 
asiaan innostuneina olivat kokouksessa neidit Emmi Koleh
mainen ja Aina Forstén. Palvelijattarien edustajakokouk
sessa perustettiin koko maata käsittävä palvelijatarliitto, 
johon osasto on yhtynyt. Osasto on kuulunut Helsingin 
paikallisjärjestöön ja Suomen työläisnaisten liittoon josta 
viimeksi mainitusta se on eronut sen jälkeen kun oma 
ammattiliitto perustettiin.

Osaston jäsenluku on vuoden lopulla 319. Varat 
ovat kuten tilikertomus näyttää.

Osaston huvitoimikunta on toimeenpannut 3 yleistä 
iltamaa ja 3 perheiltamaa, sekä kansanjuhlan Hesperian 
puistossa. Kokouksia on huvitoimikunta pitänyt 35. Toi
minta näissä on kohdistettu pääasiallisesti iltaman toimeen 
panemiseen. Huvitoimikunnan puheenjohtajana on toimi
nut Arthur Aro, pyötäkirjurina Emmi Kolehmainen vuo
den alussa, sekä lopulla vuotta K. Saari, rahastonhoitajana 
Riika Paakkolainen. Jäsenistä on vuoden aikana eronnut 
kaksi, ja on heidän tilalleen valittu kaksi uutta.

Toimikunnan puolesta: Edla Tuomasson.

H. T. Y:n Torvityöntekiäin a.o. Kokouksia 
vuoden kuluessa on pidetty 22 ja niistä on pöytäkirjoi
hin merkitty 101 pykälää, näistä kokouksista on vuosik. 1, 
kuukausikok. 12, väliaikaisia kok. 4, toimikunnan kok. 6, 
näissä on pääasiallisesti keskusteltu ammatillisesta ja osas
ton jäsenten taloudellisista asioista.

Osastossa on ollut vuoden alussa jäseniä 60, vuoden 
kuluessa jäsenluku on lisääntynyt 73:11a, koko vuoden 
jäsen maksunsa suorittaneita jäseniä on 50, jäsen maksunsa
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laimin lyöneitä jäseniä 12, jäsenluku vuoden lopussa 
121. Toimikuntaan ovat kuuluneet: E. Mäkinen, J. Mäki
nen, K. Toivonen, V. Nieminen, J. Nummi, J. D. Seppo
nen. Johtokunnasta eroamis vuorossa ovat J. D. Seppo
nen, K. Toivonen, V. Nieminen. Virkailijoina ovat toimi
neet, puheenjohtajana E. Mäkinen, varalta J. Nummi, kir
jurina J. D. Sepponen, varalta J. Mäkinen, rahastonhoita
jana K. Toivonen, tilien tarkastajina J. A. Hellberg, varalta 
näille G. Lappalainen ja Krouvi.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet V. Nieminen, G. 
Lappalainen, V. Kurkela, K. Toivonen, A. Mustonen, A. 
Majander, V. Aho, E. Aalto, R. Jokinen, A. E. Koskinen, 
E. Daavitsainen.

Osaston valvonnan alaisena on ollut hautausapurenkas 
jossa kuluneen vuoden aikana ei ole tapahtunut yhtään 
kuoleman tapausta. Osasto on vuoden kuluessa perusta
nut keskuudessaan Sairaus- ja tapaturma apurenkaan, 
ainoastaan omia jäseniä varten. Jäseniä on liittynyt ren
kaaseen jo 14.

Osaston taloudellinen asema on kuluneen vuoden 
aikana ollut seuraava. Tuloja: 807:87, menoja: 668:97, 
säästö 138: 90.

a.o. kirjuri: J. D. Sepponen.

H. T. Y:n Läkki-, Pelti- ja Vaskiseppäyhdis- 
tys. Kulunut vuosi on ollut yhdistyksessämme suuri 
heräämisen vuosi. Ammattilaisemme ovat tulleet huomaa
maan sen, että yhteenliittyneinä vasta voimme jotakin 
aikaan saada. Kysymyksenä tälläkin vuodella oli saada 
määrätyksi alin tuntipalkka ammatissamme. Nyt on jo 
vakaantunut se että tämänlaista eikä juuri pienempiäkään 
parannuksia muutoin saada kuin lujasti järjestyneinä. On 
hyvin huomattavaa, että nyt työnantajat ollen yhteenliit
tyneinä eivät tahdo juuri suostua mihinkään työntekijäin 
vaatimuksiin, sekä metallityön alalla ovat työnantajat kiris
tyksissään kaikkien hävittömimmiu esiintyneet, jotenka 
tällaiseen vaatimukseen heidän puoleltaan on odotettavissa 
ankaraa vastarintaa. Koska ammattilaisemme eivät olleet
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vielä siksi järjestyneitä,- että tällaiseen taisteluun voisimme 
ryhtyä, sentähden emme esittäneetkään heille vaatimus
tamme vaikka se kysymyksessä oli kun tahdoimme vält
tää mahdollisesti epäonnistunutta lakkoa.

Huomattavana parannuksena tällä vuodella olemme 
saaneet lyhennetetyksi lauantaipäivän 7 tuntiseksi. Tätä 
lyhennystä pyysimme yhdessä kaikkien rauta- ja metalli- 
työnalalla olevien työntekiäin kanssa, sekä myöskin pal
kankorotusta joka olisi korvannut nuo 3 tuntia, tähän 
eivät työnantajat kumminkaan suostuneet.

Olemme terveyshoitolautakunnalle lähettäneet kirjel
män, jossa luettelimme epäkohdat terveydellisessä suh
teessa kussakin työhuoneessa erittäin ja pyysimme heitä 
tutkimaan ja pakottamaan työnantajat korjaamaan ne. 
Kuten näyttää on tämän kirjelmän vaikutuksesta useita 
työhuoneita tarkastettu, sekä muutamissa suhteissa saatu 
pienempiä parannuksia aikaan.

Mielenosoituksella olimme lippuinemme Kesäkuun 
ensimäisenä sunnuntaina, sekä myöskin yhdistyksen pää
töksellä äänioikeusasiaa keskusteltaessa valtiopäivillä.

Edellisellä vuodella tehty piirijako jäsenten toiminta- 
halun laimeuden tähden hävisi jo vuoden alussa. Sen 
jälkeen jaoimme yhdistyksen kolmeen osastoon nimittäin 
Läkki-, Pelti- ja Vaskiseppä osastoihin. Tulevaisuus näyt
tää herättääkö tällainen jako vilkkaampaa toimintahalua 
jäsenissämme.

Ruotsin työnsulussa olevien työmiesten avustamiseksi 
olemme lähettäneet heille 400 mk., jotka on kerätty sitten 
työnsulun aikana 50 pennin ylimääräisenä verotuksena 
viikossa. Vaikka tämä veroitus olisi pitänyt kaikkien 
jäsenten paitsi oppilaisia maksaa, on siitä huolimatta suuri 
joukko sen laimin lyöneet.

Tuli sitten tuo Marraskuun suurlakko joka on mei
dänkin ammattilaisissa samoin kuin koko Suomen työ
väestössä tehnyt suuren herätyksen. Se on vaikuttanut 
yhdessä työnantajain uhkaavan työnsulku suunnitelman 
kuin myöskin yhdistyksen päätöksestä että ruvetaan eri
tyisiin keinoihin järjestymättömien suhteen sen, että nyt
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on saatu joksikin kaikki ammattilaiset liittymään jäseniksi, 
joten tiettävästi on ainoastaan muutamia joissakuissa pik- 
kuliikkeissä jotka eivät ole jäseniä.

On myöskin otettu käytäntöön erityisiä työhuoneko- 
kouksia kaikkien samassa liikkeessä olevien työmiesten 
kesken. Nämä kokoukset näyttävät hyvin tarpeellisilta 
senvouksi, että niitten kautta voidaan pitää parempaa sil
mällä pitoa että jäsenet suorittavat jäsenmaksunsa ja että 
kaikki kuuluu yhdistykseen, sekä monessa muussa, joissa 
on tarpeen yleinen menettelytapa, joka koskee ainoastaan 
yhtä liikettä.

Kokouksia on yhdistyksellä ollut 19 kertaa joista 1 
oli yleinen ja 2 erityisesti uusien jäsenten vastaanottoa 
varten.

Johtokuntaan on kuuluneet seuraavat henkilöt O. 
Jalava, A. Tallgren, G. Mäki, G. F. Rosenberg, K. Salmela, 
F. Salmela, J. Niemelä, H. V. Miettinen, varajäseninä E. 
Suominen ja J. A. Aalto. Johtokunnasta on vuoden ku
luessa eronnut pois muuton tähden F. Salmela, J. Mäki ja 
A. Tallgren.

Puheenjohtajana oli O. Jalava, varapuheenjohtajana 
A. Tallgren ja hänen erottuaan J. Niemelä, kirjurina J. 
Mäki ja hänen erottuaan H. V. Miettinen, varakirjuriiia 
H. V. Miettinen sekä hänen muututtua vakituiseksi J. A. 
Aalto, rahastonhoitajana G. F. Rosenberg, talouden hoita
jana A. Tallgren ja hänen erottuaan G. F. Rosenberg, 
jäsenkirjurina K. Salmela, jolle on myöskin kuulunut 
kaikki muut yhdistyksen kirjalliset tehtävät paitsi pöytä
kirjat.

Johtokunta on kokoontunut 17 kertaa. Huvitoimi- 
kunnassa on olleet seuraavat henkilöt: J. Kivistö puheen
johtajana, R. Selin kirjurina, A. Malmberg rahastonhoita
jana sekä S. Uski, J. Romppanen, J. V. Uotinen, J. E. 
Nylén, O. Ravila, V. Huhtanen ja J. Tuominen.

Huvitoimikunta on toimeenpannut yhden maksullisen 
iltaman Uusmalaisten osakunnan talolla 8 p. Tammikuuta, 
yhden perheiltaman 25 p. Marrask. sekä valmistanut ohjel-
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man vuosijuhlaan 20 päivänä Heinäkuuta, jotka pidettiin 
Kuusisaaressa.

Merkillisempi ilmiö yhdistyksessämme on ollut jäsen- 
luvun kasvaminen enemmän kuin kaksinkertaiseksi. Vuo
den alussa oli jäsenluku 93, vuoden kuluessa on uusia 
jäseniä liittynyt 231, eronnut maksujen laiminlyömisen ja 
paikkakunnalta pois muuton tähden 54, vuoden lopussa 
oli siis 254 jäsentä. Jäseniksi on laskettu kaikki joilla 
vuoden lopussa oli vähemmän kuin 6 kuukauden jäsen
maksut maksamatta, eivätkä ole pitemmäksi aikaa paikka
kunnalta pois muttaneet.

Yhdistyksen keskuudessa on tälläkin vuodella ollut 
toimimassa sairaus- ja hautausapu renkas.

Yhdistyksen varat ja tili: Säästö v:lta 1904: 467: 99, 
tuloja: 1,480:45, menot: 1,149: 30, säästö v:lle 1906 
799:64. Työttömyys rahasto: tulot: 1,556: 13, menot: 
400 mk., säästö 1,156: 89, varat: 3,160: 63.

Vakuudeksi: K. Salmela.

H. T. Y:n Oppilasosasto. Toimikuntaan kuu
luivat kalenterivuoden alusta S. Haarala, A. Menhlös, V. 
Suominen, F. Mäkelä, R. Manninen, E. Ekström ja varalta 
K. Kauppinen ja K. Salminen. Vuoden kuluessa eronneet 
paikkakunnalta pois muuton tähden E. Ekström ja V. 
Suominen, tilalle valittiin K. Salminen ja K. Laine.

Puheenjohtajana on toiminut P. Haarala ja varalta 
A. Menhlös, pöytäkirjurina vuoden alusta L. Suominen ja 
lopulta vuoden K. Laine, varalta K. Salminen, rahaston
hoitajana F. Mäkelä ja kantomiehenä R. Manninen.

Tilientarkastajana H. Niemeläinen, K. Tapper ja va
ralta K. Laine ja K. Sjöholm.

Huvitoimikuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt: A. 
Menhlös, K. Sjöholm, O. Niemeläinen, K. Salminen, V. 
Tuominen, F. Mäkelä ja Olga Laakso.

Osaston jäsenluku vuoden alussa oli 15, vuoden ku
luessa lisääntynyt 39, vähentynyt 27, jäsenluku vuoden 
lopulla 27.
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Tilikirjat osoittavat tuloja Smk. 464: 25, menoja Smk. 
387:41, jäännös 76:84. Siis puhdas omaisuus on 221:34.

Varsinaisia kuukausikokouksia on ollut 12, ylimää
räistä 1 ja yleisiä vasta anottokokouksia 2. Toimikunnan 
ja huvitoimikunnan kokouksia on pidetty tarpeen vaatiessa. 
Kuukausikokouksissa on pöytäkirjaan merkitty 84 pykä
lää. Keskustelukysymyksiä on paikallisjärjestöltä tulleita 6. 
Kokouksissa on jäsenet pitäneet esitelmiä ja puheita työ
väenliikettä koskevista asioista ja on myös keskusteltu 
yleistä työväenliikettä ja oppilasoloja koskevia kysymyksiä.

Huvitoimikunta on vuoden kuluessa pannut toimeen 
<_ yhden yleisen iltaman ja kaksi perheiltamaa, yhden kan

sanjuhlan sekä kaksi kävelyretkeä.
Osaston puolesta: Kaarlo Laine.

H. T. Y:n Silittäjäin ammattiosasto. Silittä- 
jäin ammattiosasto on ollut yhtenä tien raivaajana Silittä
jäin keskuudessa ammatillisessa, taloudellisessa ja henki
sessä edistys pyrinnöissä näinä kolmena toimintavuotena. 
Hiljaa sitä vaan on toimittu ja edespäin menty. Tärkeim
pänä tehtävänä on ollut osastolla se, että saada ammatti- 
toverit ymmärtämään yhteenliittymisen tarpeellisuuden, 
kuin myöskin se, että heidän taloudellinen asemansa tu
lisi turvatuksi.

Osaston johtokuntaan ovat kuuluneet seuraavat hen
kilöt, puheenjohtajana Sandra Reinholdsson, varapuheen
johtajana Henrika Neppius, kirjurina allekirjoittanut, rahas
tonhoitajana Emmi Laine, jäsen kirjurina Elsa Kinanen,

> muina johtokunnan jäseninä neidit Pohja, Vathén, Gretha
Kanervo, rouva Härkönen, varalta Alina Kivisoja, Pau
liina Rantanen, Anna Moilanen. Johtokunnasta ovat eron
neet Emmi Tianen, Gretha Kanervo, osastosta eroamisen 
tähden Anna Moilanen, tilalle kutsuttiin varajäsenet Pau-

’ liina Rantanen ja Alina Kivisoja.
Huvitoimikuntaan valittiin 10 jäsentä, jotka ovat seu

raavat henkilöt, Emmi Laine, Anna Moilanen, Aliina 
Kivisoja, Manda Songer, Gretha Kanervo, Emmi Tianen,



Elsa Kinanen, herra A. Lehtonen, Sandra Relander ja 
Pauliina Rantanen.

Tilintarkastajaksi on valittu rouva Ida Miettinen, hra 
E. Peltonen ja varalta neidit Hukka ja Väisänen.

Kuukausikokouksia on osasto pitänyt 12 ja ylimää
räisiä 2 suurlakon aikana, johtokunnan kokouksia on pi
detty 12, joissa on käsitelty yksityisiä ja yhteiskunnallisia 
kysymyksiä.

Jäsenluku on vuoden alussa ollut 109, ja vuoden 
lopussa Joulukuun 31 päivään 15 laillista jäsentä.

Veroja osaston jäsenet ovat maksaneet 5 p. kuuk. 
Liittohallinnolle, Paikallisjärjestölle, Äänioikeusrahastoon. 
Osaston jäsenet ovat yksimielisesti luvanneet maksaa ääni
oikeusrahastoon yhden päiväpalkkansa.

Suomen työläisnaisten 3:teen edustaja kokoukseen 
joka pidettiin Tampereella on osasto lähettänyt keskustelu 
kysymyksen Naisten äänioikeudesta ja vaalikelpoisuu- 
suudesta, osasto lähetti kokoukseen yhden edustajan.

Huvitoimikuntaan on valittu 3 uutta jäsentä pois 
eronneitten Gretha Kanervon, Anna Moilasen ja Emmi 
Tiasen tilalle seuraavat henkilöt: Hilda Manninen, Hilma 
Lundgren, Aina Laine.

Osasto on laatinut palkkatariffin jossa määrätään alim
mat hinnat töille. Ja oppilaskysymys oppiajaksi kolme 
kuukautta ilman maksua.

Helsingin työväen kirjansitomo osuusliikkeen 1 osuu
den on osasto lunastanut jonka hinta on Smk. 10.

Helsingin T. Y. Naisosaston paikalliseen äänioikeus 
komiteaan valittiin Elsa Kinanen.

Tuloja on osastolla ja Huvitoimikunnalla ollut yh
teensä 426: 80, menoja 426: 80, jäännös 190: 30.

Osaston johtokunnan puolesta: Pauliina Rantanen.
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K a s s a t i 1 i.
Tammik. 1 p:stä Jouluk. 31 päivään.

Tuloja:
An Saldo v:ta 1901 .... 4,891: 92

Yleinen rahasto tili . . . 3,654: 35
Rakennusrahasto » . . . 227: 85
Ravintola tili.................... 6.000: —
V uokra »...................... 360: —
Korko »..................... 692: 67
Jäsenmaksujen tili . . . 9,754: 30
Sisäänkirjoitus » ... 4,658: —
Ilmoitus » ... 2,032: 60
Kirjasto » ... 1,135: —
Erisaatavain » ... 939: 50
Työväen Sanomalehti osak.

yhtiö tili.......................... 6,000: —
Kansallispankin tili . . . 4,950: — 40,404: 27

Smk. 45,296: 19

Menoja:
Per Yleinen rahasto tili . . . 486: 50

Kustannusten » . . . 6,010: 90
Talonkustannus-jakorjaus tili 2,190: 58
Lukutupa tili..................... 262: 19
Kirjasto tili.......................... 249: —
Kalusto ».......................... 70: -
Korko ».......................... 2,400: —
Arvopaperien tili .... 150: —
Tontti- ja uutisrakennus tili 2,116: 75
Kansallispankin tili . . . 11,206: 34
Suomalaisen säästöpankintili 2,432: 71
Lainattu eri tilille.... 800: - 28,374: 97
Saldo vuodelle 1906 . . . 16,921: 22

Smk. 45,296: 19



An

P ä ä o m a n t i I i.
Vastaa vaa : Debet.

Per

Kassatili.......................... 16,921: 22
Kansallispankintili . . . 9,833: 45
Suomat, säästöpankintili . 2,432: 71
Kiinteimistötili Yrjönk. 27 84,169: 96
Tontti: ja uutisrakennustili

Saariniemenk. 5 . . . 115,165: 38
Kalustotili.......................... 3,727: —
Kirjasto ».......................... 3,000: —
Arvopaperientili .... 1,545: —
V. F. Grönroosin tili . . 225: —
Kooperatiivisen työv. kaup.

ja teoll. osak.yht. kon-
kurssipesä..................... 1,680: 50

F. Hartiin eli Uunitekiäin
a.o. tili .......................... 1,000: —

Voim. ja urheiluseura Jyry 200: 239,900: 23
Smk. 239,900: 23

Vastattavaa: Kredit
Yleinen rahastotili . . . 59,432: 62
Kakennusrahastotili . . . 26,329: 57
Opetuskomitean tili. . . 329: 89
Rahasto kertomuksen anta-

mista varten työv. asiain
käsittelystä valtiopäivillä 59: 64

Rahasto tilast. tiedon hank-
kim. varten työv. oloista 285: 53

Rahasto kansakoululasten
suvilomaa varten maalla 247: 62

Th. Lagerbom’in rahasto
köyhäin koululasten vaa-
tetusavuksi..................... 121: 73

Suomenkielisen puhuja- ja
keskustelus...................... 45: —

Helsingin Säästöpankin tili 40,000: —
Helsingin kaupungin tili . 113,048: 63 239,900: 23

Smk. 239,900: 23

Helsingissä 18 p:nä maalisk. 1906.
F. M. Orrela.
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Helsingin Työv. yhd. ja siihen kuuluvain am. osast. 
ja yhdistysten jäsenluku 31 p. Joulukuuta 1905.

Uusia jäseniä 
yhtynyt

Miehiä Naisia

Eronneita Jäsenluku
31 p. jouluk.

Jäseniä
31 p. jouluk.Miehiä

1
Naisia Miehiä Naisia

1 Yhdistyksen jäseniä . . 166 15 113 13 95 2 97
2 Leipuri ja Kondittori a.o. 120 — 66 — 103 — 103
3 Konetehtaalaisten a.o. . 446 7 302 3 204 4 208
4 Uunintekiäin a.o. . . . 9 — 20 — 46 46
5 Kirjansitojain » . . . 28 59 44 37 27 32 59
6 Läkki-. Pelti- ja Vaskisep

pä a.y............................... 231 119 145 145
7 Maalarien a.y.................... 255 — 175 289 __ 289
8 Suutarin »...................... 102 — 51 _ 87 __ 87
9 Kivenhakkaajain a.o. . . 129 — 94 — 60 — 60

10 Muurarien a.o................... 164 — 98 _ 217 __ 217
11 Puuseppäin a.y. . . . 141 — 40' — 189 — 189
12 Satulaseppä » ... 32 — 12 — 29 — 29
13 Kirvesmiesten a.y.. . . 305 — 129 — 307 — 307
14 Seppäin a.o........................ 141 — 68 — 101 — 101
15 Pannuja Levyseppien a.o. 555 — 350 — 222 — 222
16 Kaakeli- ja Fajanssi a.o. 10 1 7 — 18 1 19
17 Kulta- ja Hopeasep. a.o. 32 1 12 — 36 1 37
18 Naisosasto..................... 5 97 5 79 4 122 126
19 Ompeliatar a.o.................. 1 207 3 182 _ 52 52
20 Palveliatar » . . . 4 305 5 152 _ 203 203
21 Torvityöntekiäin a.o. . . 84 — 13 — 120 __ 120
22 Tehtaalaisnaisosasto . . 4 101 __ 5 4 109 113
23 Malliveistäjäin a.o. . . 22 — 7 25 25
24 Nahkurien a.o. . 23 _ 10 _ 43 __ 43
25 Rapparien » ... . 66 — 36 _ 133 _ 133
26 Verhoilian » . . . . 22 __ 15 __ 36 __ 36
27 Puunjalostus konetyönte- 

kiäin a.o.......................... 37 12 60 60
28 Ulkotyöläis naisosasto . — 30 — 26 _ 33 33
29 Räätälien a.y. . . . 365 35 213 26 250 16 266
30 Lasinleikkaajain a o. . . — — — __ __
31 Nuohojain a.o................... 18 — — __ 22 __ 22
32 Tupakkatehtaalaisten a.o. 7 136 6 64 1 82 83
33 Koneenkäyttäjä a.o. . . — — ■_ _ __ —
34 Oppilasosasto .... 37 — 3lJ — 27 — —

Siirto 3,461 994 2,056 587 2,900 657 3,530
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U. siä jäseniä 
yhtynyt Eronneita

Miehiä Naisia

Jäsenluku
31 p. jouluk.

Jäseniä
31 p. jouluk.Miehiä Naisia Miehiä Naisia

Siirto 3 461 994 2,056 587 2,900 657 3,530
35 Silittäjäin a.o..................... — 76 — 44 — 52 52
36 Tilkitsiäin a.o..................... 2 — 5 — 5 — 5
37 Pesiätär a.o........................ — 32 — 39 — 49 49
38 Talonmiesten a.o. . . . 19 — 16 — 19 — 19
39 Valajain a.y........................ 53 — 11 56 — 56
40 */, Asfaltti ja Sementti a.o. 92 — 12 — 80 — 80
41 73 Sähkötyömiesten a.o. 119 — 50 — 69 — 69
42 V, Sairashuonepalvel. a.o. 

*/„ Karkeankivityöntekiäin 
a.o.....................................

11 43 3 9 8 34 42
43

87 29 58 58
44 1/9 Satamatyömiesten II 

a.o..................................... 224 59 165 165
45 '/n Kylvettäjäin a.o. . . — 62 — 18 — 44 44
46 '/n Paperi- ja Kartonki- 

työnt. a.o........................ 28 28 28 28 56
47 */,, Helsingin Kunnan- 

työm. a.o........................ 155 _ __ __ 155 _ 155
Yhteensä 4,351 1,235 2,241 697 ‘3,543 864 4,407


