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Keväisen auringon paisteessa sulavat väleen talven nie- 
dokset ynnä järvien ja jokien jäiset peitteet, paisuttaen 

vuolaiksi virrat, joiden vesi tyrskyen syöksyy valtamerta 
kohden. — Luonto pyrkii vapaaksi talven jäytävästä kyl
myydestä.

Samoin on laita aatteiden keväimen, joka taantumuk
sen niedoksia sulatettuaan luo ja elvyttää edistyksen virtoja, 
jotka kohisten rientävät, kaataen padot ja särkien sulut, 
aatteiden ulapoille. — Marraskuun suurlakko työnsi edelli
senä vuonna Suomen kansaa verhonneet mustimmat pilvet 
syrjään, joten vapauden valo pääsi lämmittämään.

Vuosi 1906 on ollut jatkuvan kevään hyrskettä, jos 
kohta taantumuksen pilviäkin on pilkkinyt.

Puolue, johon yhdistyksemme kuuluu, on päättyneen 
vuoden ajalla paisunut yhä voimakkaammaksi tekijäksi Suo
men kansan valtiollisen ja yhteiskunnallisen elämän alalla, 
samalla kuin se on sisäisesti varttunut eheämmäksi on se 
toiminnassaan ulospäin saavuttanut entistä suurempaa yhte
näisyyttä. Tässä sosialidemokratian voittokulussa on yhdis
tyksemme ollut osallisena, eikä suinkaan pienimpänä.

Talvi kului äänioikeusreformin ja eduskunta-uudis
tuksen ratkaisua odoteltaessa. Mielet olivat yleensä hyvin 
jännitettyjä luokkaeduskunnan yhä siirtäessä näiden, Suomen 
kansalle, niin perin tärkeiden asiain ratkaisemista kuukau
desta toiseen. Yhdistyksemme keskuudessa muodostettu 
suurlakkokomitea ja sen lukuisat alikomiteat olivat valtio
päivien alusta aina siihen asti kuin äänioikeusasiaa ja edus
kunnan undistamista koskevat kysymykset tulivat ratkaistuiksi, 
yhtämittaisessa toiminnassa. Tehtiin suunnitelmia ja lujitet
tiin järjestöjä suurlakon varalta. Oltiin aina varuillaan ja
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valmiina milloin tahansa julistamaan suurlakko alkaneeksi, 
jos kansan suurta enemmistöä, työväkeä, olisi siihen luokka- 
eduskunnan puolelta pakoitettu kieltämällä kansalta ääni
oikeus tai pysyttämällä eduskunta edelleenkin luokkaedus- 
kuntana. Yhdistyksen talolla, Yrjönkatu 27, ja myöskin 
Ylioppilastalolla pidettiin useita järjestyneen työväen kokouksia, 
joissa innostuksen korkealle kohotessa jyrisevillä alas-huudoilla 
tuomittiin vanha lahonnut luokkaeduskunta jo aikansa elä
neenä pois näyttämöltä historiallisten muistojen joukkoon. 
Jokainen, niin nainen kuin mieskin, elävästi tunsi kärsivänsä 
vääryyttä, olevansa tärkeimpiä ihmisoikeuksia vailla.

Se oli toukokuun 28 päivä, jolloin herrainpäivillä 
otettiin lopullisesti käsiteltäväksi äänioikeusasia. Viesti kulki 
nopeaan, työväen järjestöt olivat valveilla, eikä kestänyt 
montaakaan minuuttia ennenkuin kaikki Helsingissä olevat 
tehtaat ja työliikkeet seisahtuivat, kuin saman sähkönappulan 
pamahduksesta. Työväestö — vanhat ja nuoret, naiset ja 
miehet — kiirehtivät työvaatteissaan, nokisina, pölyisinä ja 
mikä minkin näköisenä, riippuen työn laadusta, rautatien
torille, jossa järjestyttiin riveihin, neljä henkeä kuhunkin. 
Pian okiinkin valmiit ja moniin kymmeniin tuhansiin nou
seva »puukenkäarmeija» lähti liikkeelle säätytaloa kohden. 
Perille päästyä piiritettiin talo, jonka koko ympäristö oli 
kohta kuin lainehtiva ihmismeri. Aina silloin tällöin kun 
talon sisäpuolelta tullut viesti tiesi kertoa jonkun edustajan 
pontevammin puoltaneen kansanoikeuksia, kuului joukosta 
kauas kaikuva huuto: »eläköön kansan valta, eläköön so
sialidemokratia». Asia ei kuitenkaan vielä tällä kertaa tullut 
ratkaistuksi, vaan siirtyi sen käsittely seuraavaan päivään.

Kun saatiin kuulla istuntojen päättyneen, lähti sääty
talon edustalla odottava kansan paljous liikkeelle ensin pää
tettyään seuraavana päivänä jälleen kokoontua kello 6 illalla 
rautatientorilla. Toukokuun 29 päivänä seisoi työväestö 
taaskin yhtä lukuisana ja innostuneena kuin edellisenäkin 
päivänä säätytalon ympärillä ja siinä väsymättä odotti, siksi 
kuin äänioikeusasia ja eduskuntalaitoksen uudistaminen tuli
vat ratkaistuiksi jo kaikille tunnettuun suuntaan.
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Seurasi sitten toinen työväestön voimain koetus, mutta 
luonteeltaan vallan erilainen. Yhdistyksen arpajaistoimi- 
kunta ei ollut menettänyt malttiaan, vaikka olot olivatkin 
jännittävät. Se vain valmisteli täydellä tarmolla kesäkuun 
4 päivänä pidettäviä jättiläisarpajaisia yhdistyksen rakennus
rahaston hyväksi. Tulos niistä olikin sitten odottamattoman 
hyvä. Arpajaispäivänä tulvi ihmisiä laaja Hesperian puisto 
täyteen ja arvat menivät kaupaksi, kuin »kuumille kiville». 
Puhdas voitto teki näet yli kolmenkymmenentuhannen 
markan.

Vapunpäivä päätettiin viettää tänä, kuten muutamina 
edellisinäkin vuosina, työväen vapaapäivänä, ja tehtiin silloin 
kävelyretki Mäntymäelle, josta, kun vaihteleva ja sisältörikas 
ohjelma oli suoritettu, palattiin iltapäivällä reippaan, innos
tuneen mielialan vallitessa takaisin kaupunkiin.

Kesäkuun 3 päivänä pani yhdistys toimeen tavaksi 
tulleen kesämielenosoituksen, kulkien taaskin Mäntymäelle, 
jossa pidettiin innostavia puheita useista sosialidemokratisen 
puolueen ohjelmassa olevista kysymyksistä. Väliajalla lau
suttiin runoja ja laulettiin; torvisoittokunta kajautteli sä
vel iään.

Mainittakoon tässä muutamalla sanalla myöskin Via
porin kapinasta ja sen yhteydessä Hakaniemen torilla elo
kuun 2 p:nä tapahtuneista mellakoista, vaikka työväenyh
distyksellä ei luonnollisesti ollutkaan mitään tekemistä näi
den mieliä täristyttävin tapausten kanssa, mutta koska ne 
kuitenkin koskettavat läheltä työväestöä. Kansanliike oli 
näinä päivinä Helsingissä erittäin stiuri ja mielet hyvin 
kuohuksissa. Tehtaat ja työliikkeet seisoivat. Hälinää oli 
kaikkialla ja kadut ihmisiä tulvillaan.

Elokuun 20—27 p:vinä oli sosialidemokratisen puo
lueen edustajakokous Oulussa. Tähän kokoukseen otti yd- 
distyksemme osaa kahdellatoista edustajalla. Sen toimesta 
myöskin valmistettiin sosialidemokratisen puolueen järjestö- 
säännöiksi ehdotus, joka pienillä muutoksilla puoluekokouk
sessa hyväksyttiin.
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Varsinaisen työväen kevätjuhlan ehdotti Helsingin työ
väenyhdistys vietettäväksi Vappuna, eikä, kuten tähän asti 
on tapana ollut, kesäkuun ensimäisenä sunnuntaina.

Uudenmaan vaalipiirin edustajakokouksessa, joka pi
dettiin täällä Helsingissä syyskuun 15 ja 16 p:vinä, oli yh
distyksemme edustettuna kahdellakymmenellä edustajalla. — 
Kokouksessa järjestettiin vaaliagitatsioni ja suunniteltiin puo
lueen käytännöllinen toiminta ensimäisen, yleisellä ääni
oikeudella valittavan, eduskunnan vaaleihin nähden Uuden
maan läänissä.

Kuukausikokouksessa syyskuun 13 p:nä päätettiin lo
pettaa Työväenteatterin näytännöt työväenyhdistyksen huo- 
neustossa. Päätöksen tekeminen tuntui monesta yhdistyksen 
jäsenestä vastenmieliseltä, sillä tämä työväen taidelaitos oli 
jo ehtinyt siinä määrin tulla rakkaaksi, ettei siitä olisi tah
dottu luopua. Mutta, kun tilan ahtaus ja kaupungin viran
omaisten puolelta tehdyt eräät rajoitukset tekivät näytäntöjen 
jatkamisen yhdistyksen nykyisessä huoneustossa ilman tun
tuvaa taloudellista tappiota mahdottomaksi, niin katsottiin 
parhaaksi ne toistaiseksi lakkauttaa. Samalla kuitenkin an
nettiin johtokunnan yhdessäjuhlatoimikunnan kanssa tehtäväksi 
laatia suunnitelma siitä kuinka Työväenteatterin näytäntöjä 
voitaisiin Helsingissä edelleen jatkaa. Tästä olikin tulok
sena, että sanottua teatteria varten vuokrattiin Ylioppilas
talon juhlasali täksi näytäntökaudeksi. Teatterin johtajana 
on edelleen ollut ruova Hilma Rantanen.

Hakaniemen mellakan jälkeen Punasenkaartin hajottua 
tarjottiin sen omaisuus ja samalla kaartin soittokunnan ka
lusto torvineen yhdistykselle. Yhdistys otti tarjotun omai
suuden vastaan ja päätti ruveta soittokuntaa edelleen yllä
pitämään. Soittokunnan johtajana on toiminut hra N. Kaiku.

Sen maallemme häpeällisen toimenpiteen johdosta, 
johon senaatti alistui, suostuessaan avustamaan venäläisiä 
viranomaisia valtiollisista rikoksista syytettyjen pakolaisten 
Suomessa kiinniottamisessa ja takaisin Venäjälle lähettämi
sessä, päätti järjestynyt työväestö marraskuun 25 p:nä moni
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tuhatlukuisena senaatintorille kokoontuneena panna jyrkän 
vastalauseensa.

Yhdistyksemme kuukausikokouksia on vuoden kuluessa 
pidetty kaksitoista ja ylimääräisiä kolme. Kuukausikokouk
sissa on suurimman osan ajasta vienyt ammatillisten ja ta
loudellisten asiain käsittely.

Ammatillinen toiminta onkin päättyneenä vuotena ollut 
erityisen vilkasta. Seuraavat uudet osastot on perustettu: 
lämmittäjäin, näyttämömiesten, lasinleikkaajain, veneenveis- 
täjäin, harjantekijäin, tehtaitten ulkotyöläisten, yövahtien, teh
taitten aputyöläisten, karamellityöntekijäin ja sementtityön- 
tekijäin ammattiosastot. — Jälempänä on yhdistyksen rahas
tonhoitajan laatima luettelo, jossa kaikki työväenyhdistykseen 
kuuluvat, veronsa suorittaneet ammattiyhdistykset ja osastot 
on lueteltu. Työväenyhdistyksestä ovat ilmoittaneet luopu
vansa: muurarien, kotelotyöntekijäin ja kirjansitojain ammatti
osastot, liittyäkseen kukin ammattikuntansa keskuudessa muo
dostettuun koko maata käsittävään liittoon. Luopuneet osastot 
tulevat edelleenkin käyttämään työväenyhdistyksen huoneus- 
toa ja suorittamaan siitä tulevat verot. Todenmukaiselta 
näyttää, että osastoja tulee lähimmässä tulevaisuudessa eroa
maan yhdistyksestämme enemmänkin, sillä ammatillisen liik
keen kehittyessä yhä useammat ammattikunnat huomaavat 
tarpeelliseksi lujittaa paikallisia järjestöjään koko maata kä
sittävillä liitoilla.

Asfaltti- ja sementtityöntekijäin ammattiosasto jakaantui 
kahteen toisistaan erillään olevaan osastoon.

Kesällä neljättäkuukautta kestänyt rauta- ja metallityön
tekijäin työnsulku oli suurimpia voimain koetuksia, mitä 
meillä ammatillisen työväenliikkeen toiminnassa tähän asti 
on ollut. Tässä pääoman ja työvoimain välisessä taistelussa 
osoittivat rauta- ja metallityöntekijät huomattavan suurta kyp
syyttä ja yhtenäisyyden tunnetta, jos kohta, valitettavasti kyllä 
harhalaskelmiakin tapahtui.

Tilan ahtaus on tuottanut työväenyhdistyksen ja sen 
osastojen toiminnalle tuntuvaa haittaa. Ahtauden poistami
seksi vuokrattiin marraskuun puolivälistä Työväen Sanoma
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lehti osakeyhtiön talosta, Sirkuskatu 3, yhdistykselle entisten 
Yrjön- ja Albertinkatujen varsilla olevien huoneustojen lisäksi 
suuri sali iltamien ja isompien kokouksien pitämistä varten. 
Tällä ei kuitenkaan vielä ole poistettu sitä kiusallista tilan 
ahtautta, jota yhdistyksemme on kärsinyt jo monta pitkää 
vuotta, eikä sitä voidakaan poistaa ennenkuin yhdistyksen 
uusi talo tulee rakennetuksi. Rakennustyöt ovatkin jo alulla 
sillä kivitöitä tehdään parhaillaan. Tämä komea työväen 
kivipalatsi tulee Siltasaarelle Sirkuskadun n:o 5:teen. Piirus
tukset sitä varten on laatinut luonnoskilpailussa ensimäisen 
palkinnon saanut arkkitehti Karl Lindahl.

Työväenyhdistyksen huoneustossa varsinkin Yrjönkadun 
27:ssä alituiseen olevan suuren tungoksen tähden, järjes
tyksenpito tähän asti käytännössä olleen palkattoman järjes- 
tysvaliokunnan toimena ei enää voinut tarpeeksi tyydyttää 
ja siksi päätettiinkin vuoden lopulla ottaa avuksi vakinai
sesti palkattu vahtimestari. Järjestysvaliokunta tulee silti 
edelleenkin toimimaan yhdessä vahtimestarin kanssa.

Vuoden kuluessa on yhdistyksen johtokunta kokoon
tunut 19:sta kertaa, ja näissä kokouksissaan pohtinut suuret 
määrät yhdistyksen taloutta, järjestyksen pitoa sekä ammatti
osastojen ja työväenyhdistyksen välisiä asioita ynnä valmis
tanut keskustelukysymyksiä kuukausikokouksia varten.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: E. Perttilä puheenjoh
tajana, F. M. Orrela rahastonhoitajana ja allekirjoittanut sih
teerinä sekä muina jäseninä Eva Juurioja, Maria Hellavuori, 
A. Järvenpää, E. Walpas, Y. Sirola ja J. E. Kumenius sekä 
kesäkuusta alkaen, Kumeniuksen erottua, W. Perttilä.

Johtokunnasta ovat eroamisvuorossa: Eva Juurioja, 
Maria Hellavuori, A. Järvenpää, M. Paasivuori ja W. Perttilä.

Lukusaliin on tilattu yhteensä 48 sanomalehteä ja aika
kauskirjaa, joista suurin osa suomenkielisiä, muutamia ruot
sinkielisiä ja yksi saksankielinen. — Lukusalia ja kirjastoa 
ovat yhdistyksen jäsenet käyttäneet ahkerasti hyväkseen.

Kirjastonhoitajina ovat yhä edelleen toimineet: suo
malaisella osastolla A. Järvenpää ja ruotsalaisella E. Walpas.
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Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin: A. Karjalainen, 
H. Lähde ja E. Haapalainen sekä varalta M. Korhonen ja 
Sanni Lähde.

Ravintolaa on, niinkuin ennenkin hoitanut neiti Hilda
Wirta.

Ravintolakomiteassa ovat olleet: Hj. Korander rahas
tonhoitajana ja jäseninä Eva Juurioja ja E. Perttilä.

Yhdistyksen taloudenhoitajina ovat toimineet K. Ko
rander ja Eva Juurioja.

Juhlatoimiknnnan ja järjestysvaliokunnan omat vuosi
kertomukset seuraavat jälenpänä.

Näin on pääpiirteissään kerrottu työväenyhdistyksen 
toiminnasta päättyneenä vuonna.

Herättäköön uusi vuosi yhdistyksen jäsenissä uutta in
nostusta ja tarmoa astumaan reippaasti jo viitotettua köyhä
listön vapauteen johtavaa tietä!

Oskari Lähde.

H. T. Y. Juhlatoimikunnan toimintakertomus 
vuodelta 1906.

Juhlatoimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: 
Kaarlo Korander, J. D. Putkonen, A. Wormula, Hj. Ko
rander, Walter Leino, Olga Leino, Hanna Alkunen ja Aino 
Korander.

Virkailijoina ovat olleet seuraavat: puheenjohtajana Kaarlo 
Korander, rahastonhoitajana J. D. Putkonen, joka kuitenkin 
vuoden kuluessa paikkakunnalta pois muutti ja jonka tilalle 
valittiin A. Wormula, taloudenhoitajana on ollut Olga Leino 
sekä kirjurina allekirjoittanut.

Kuluneena vuonna on Juhlatoimikunta työskennellyt, 
kuten ennenkin etupäässä Työväenteatterin ylläpitämiseksi, 
joten sillä ei ole ollut aikaa toimia juuri mitään muuta. 
On sentään hommattu yksi lastenjuhla ja yksi aikuisten 
iltama sekä H. T. Y. vuosijuhla. Viides päivä lokakuuta
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oli toimittu kansanjuhla Hakasalmen puistoon, vaan joka 
silloin tapahtuneiden mellakoiden takia jäi pitämättä.

Työväenteatterin johtajana on ollut rouva Hilma 
Rantanen. Teatteri on kuleneena vuonna antanut kaikkiaan 
35 näytäntöä, sekä ollut avustamassa vuosijuhlassa, arpajai
sissa y. m. Näistä kaikista lausun Juhlatoimikunnan puo
lesta näyttelijäkunnalle vilpittömän kiitoksen.

H. T. Y. Järjestysvaliokunnalle lausun myös vilpittö
män kiitoksen hyvästä järjestyksen pidosta, kaikissa Juhla- 
toimikunnan toimissa ja huvitilaisuuksissa.

H. T. Y. Juhlatoimikunnan puolesta:
Aino Kprander.

H. T. Y. Järjestysvaliokuntaan on vuoden 1906 
kolmena ensimäisenä kuukautena kuuluneet seuraavat jäsenet: 
puheenjohtajana ja rahastonhoitajana Jäderholm, varapuheen
johtajana Sorjonen, pöytäkirjurina E. Nyqvist, varapöytä- 
kirjurina V. Salila, sekä muina jäseninä Hintsanen, Heino
nen, Hellstedt, Häggström, Jakobsson, Kinnunen, Leino, 
Lindgren, Lehtonen, Laukkanen, Majander, Niemelä, Ojala, 
Peili, Partanen, Poutiainen, Saarinen, Saarman, Vathen ja 
Wirtanen. Tämä järjestysvaliokunta on sen mukaan mitä 
pöytäkirjoista käy selville, lopettanut toimintansa maaliskuun 
loppupuolella. Työväenyhdistyksen kuukausikokouksessa 26 
p. huhtik. valittiin uusi järjestysvaliokunta, jolloin valituiksi 
tulivat seuraavat jäsenet: Jäderholm, H. Poutiainen, V. Soi
ninen, A. Laitinen, R. Mäntynen, K. Oila, A. Lahtinen, A. 
Peltonen, H. Tenhunen, Kalenius ja Nikander. Yllämai
nituista on ennen vuoden loppua eronneet: Jäderholm, Ka
lenius, Laitinen, Lahtinen, Peltonen, Tenhunen ja Nikander; 
joitten sijaan on valittu: E. Järvinen, V. Räkköläinen, L. 
Enckel, Kaunista, H. Nousiainen ja Hirvonen. Virkailijoina 
ovat toimineet: puheenjohtajana Jäderholm, varapuheenjoh
tajana Poutiainen, sekä JäderholnTin erottua Poutiainen
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vakinaisena ja Soininen varapuheenjohtajana, pöytäkirjurina 
Mäntynen, varapöytäkirjurina Oila, rahastonhoitajana Jeder- 
holm sekä hänen erottuaan Nousiainen. Järjestysvaliokun- 
nan kokouksia on pidetty 29. Touko-, kesä- ja heinäkuun 
ajalla ei kokouksia pidetty, eikä toimintaa muutoinkaan sa
nottavasti ollut. Järjestysvaliokunnan tehtävät ovat pääasial
lisesti olleet seuraavia: Jäsenkirjojen tarkastus iltasin juttutuvan 
ovella, järjestyksen valvominen työv. yhdist. toimeenpane
missa kokouksissa, juhlissa ja Työväenteatterin näytännöissä, 
kuin myöskin yhdistyksen huoneustoissa pidetyissä perhe- 
iltamissa y. m.

Lopuksi olkoon mainittu, että järjestysvaliokunnan toi
mintaa on tuntuvasti haitanneet ne yhtämittaa tapahtuneet 
jäsenten muutokset joita kuluneena vuotena on niin run
saasti ollut.

Järjestysvaliokunnan puolesta: 
Robert Mäntynen.

H. T. Y. Tiilenkantajain ammattiosaston
toiminta vuoden 1906 alkupuolella oli laimeata, mutta huh
tikuusta alkaen on osasto ollut vilkkaassa toiminnassa. Ko
kouksia on pidetty kaikkiaan yksitoista, joissa on vilkkaasti 
pohdittu osastoa koskevia asioita. Tärkeimpänä tehtävänä 
kuitenkin oli palkkatariffin aikaansaaminen, johon työlakon 
avulla voihinkin pakoittaa rakennusmestarien liitto suostu
maan. Vuoden kuluessa hankittiin osastolle oma lippu 
sekä pohdittiin useissa kokouksissa yleisen koko maata kä
sittävän sekatyöläisten liiton perustamista koskevia asioita. 
Osasto otti myös tarmokkaasti osaa lakkoon yhdeksäntunti- 
sen työpäivän saavuttamiseksi rakennusalalla.

Toimikuntaan ovat kuuluneet A. Lehto puheenjohta
jana, V. Viheriämäki varapuheenjohtajana, K. V. Salonen 
kirjurina ja K. A. Liipola rahastonhoitajana sekä muina jä
seninä J. Similä, V. Valo ja E. Auranen, ynnä toimikunnan
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varajäseninä A. Lehtinen, K. Syrjänen, E. Nieminen ja K. 
Murtola. Kirjurina on jonkun aikaa toiminut myös K. 
Syrjänen. Toimikunta on kokoontunut neljätoista kertaa.

Tilintarkastajina ovat olleet Karenius ja Silander sekä 
varalta Vuorinen ja Mattila.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: V. Viheriämäki, 
K. V. Salonen, A. Virtanen, K. Syrjänen, E. Auranen, E. 
Kuusenoksa ja H. Malmberg sekä loppupuolella vuotta 
edellisten lisäksi valittuna K. Peltonen, V. Lehtonen ja j. 
Leppä.

Osaston edustajana suurlakkokomiteassa on ollut A. 
Lehto ja rakennustyöläisten ohjelmakomiteassa V. Valo ja 
J. Leppä.

Uusia jäseniä on vuoden kuluessa liittynyt 197 ja on 
nyt vuoden lopussa osastossa 220 jäsentä, joista 54 on 
koko vuoden maksanut.

Osaston puolesta:
K- V. Salonen.

H. T. Y. Sairashuoneiden palvelijain am
mattiosasto. Vuosi 1906, osastomme toimintaan näh
den, ei ole varsin suuria tuloksia tuottanut. Pyrkimyksemme 
on kuitenkin ollut osaltamme työskennellä työväestön am
matillisen tilan parantamiseksi ja sille kuuluvien oikeuksien 
saavuttamiseksi sosialidemokratisen puolueen viittomaan 
suuntaan.

Vuoden kuluessa on osastolla ollut yksi vuosikokous 
ja yksitoista kuukausikokousta sekä yksi ylimääräinen ko
kous. Toimikunta on kokoontunut kahdeksan kertaa.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtajana V. 
Hirvonen, varapuheenjohtajana H. Kumpulainen, pöytäkir
jurina Alma Anttila, rahastonhoitajana A. Rinne ja kanto- 
miehenä K. Koski sekä muina jäseninä Ida Aaltonen, Tyyne 
Mäenpää ynnä varajäseninä Hulda Mäkinen, Hilma Lind
gren, Maria Korhonen ja Hilda Mäkinen.
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Huvitoimikunnassa ovat olleet: Maria Korhonen, Ulla 
Huttunen, Mimmi Kortelainen, K. Kanervo, Massila, E. 
Koski ja Alma Anttila, jotka ovat osaston hyväksi toimineet 
kaksi yleistä iltamaa, yhden kansanjuhlan ja vuosijuhlan 
sekä neljä perheiltamaa.

Jäseniä oli vuoden lopussa osastossa 80, joista koko 
vuoden maksaneita 35.

Osaston keskuudessa on myöskin toiminut keskustelu
ja näyttelyseura.

Tuloja on osastolla kuluneella vuodella ollut: sisään
kirjoitus- ja jäsenmaksuista 242: 50, huvitoimikunnalta ilta
mista 844: 96, sekalaisia 18: 95 ynnä jäännös viime vuo
delta 97: 05 eli yhteensä 1,203: 46 ja menoja 954: 07, 
joten jäännös vuodelle 1907 on 249 markkaa 39 penniä.

Osaston puolesta:
Alma Anttila.

H. T. Y. Verhoilijain ammattiosasto. Kulu
nut vuosi osaston toiminnassa on ollut edistyksen vuosi, 
jolloin on saatu parannuksia aikaan. On jo useampana 
edellisenä vuotena ollut käsittelyn alaisena 9 tuntisen työ
päivän käytäntöön ottaminen verhoilijain ammatinalalla. 
Tämä tärkeä parannus saatiin kuluneen vuoden ajalla rat
kaistuksi sovinnollista tietä, joten verhoilijoilla Helsingissä 
on nyt yleisesti käytännössä 9 tuntinen työpäivä.

Alimman tuntipalkan määrääminen on myöskin ollut 
osastossa pohdittavana. On valittu viisi henkinen komitea, 
jonka tehtävänä on palkkaussopimuksen laatiminen. Komi
teaan kuuluvat: Heino, Jokimies, Böckerman, Halme ja 
Hakkarainen.

On keskusteltu useassa kokouksessa liiton perusta
misesta ammattikunnan lujittamista varten, mutta ei ole vielä 
tehty päätöstä. Yleisempänä mielipiteenä on kuitenkin ol
lut se, ettei omaa erityistä liittoa voida perustaa ammatti-
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kunnan vähälukuisuuden tähden, vaan on edullisempi liittyä 
Suomen puutyöntekijäin liittoon.

Alkupuolella vuotta oli osastolla myöskin suurlakko- 
komitea, jonka tehtävänä oli järjestää asioita suurlakon 
varalta, mutta kun lakkoa ei tarvittu, niin komiteallakaan ei 
ollut sanottavasti tehtävää.

Sulussa olleiden rauta- ja metallityöntekijäin avusta
miseksi veroitti osasto jäseniään 25 pennillä viikossa heinä
kuun puolivälistä vuoden loppuun. On myöskin annettu 
suoranaista avustusta osaston kassasta useampiin eri tarkoi
tuksiin.

Osasto on pitänyt seuraavat kokoukset: yhden vuosi
kokouksen, kaksitoista kuukausikokousta ja neljä ylimää
räistä kokousta, joissa kaikkiaan on ollut keskustelun alai
sena 76 eri kysymystä.

Toimikunta on vuoden kuluessa kokoontunut 13 
kertaa.

Kaikki paikkakunnalla olevat järjestymättömät ammatti- 
toverit kutsuttiin yhteiseen kokoukseen toukokuun 18:sta 
päiväksi työväenliikkeeseen tutustumista varten. Kokoukseen 
saapuikin runsaasti osanottajia ja useita uusia jäseniä liittyi 
osastoon.

Jäseniä osastossa vuoden alussa oli 39 ja uusia liittyi 
38, joista kuitenkin muutamia erosi paikkakunnalta pois
muuton tähden. Koko vuoden maksaneita jäseniä on 71. 
Jäsenmaksut ovat olleet 1:10 ammattilaisilta sekä 50 pen
niä oppilailta ja naisjäseniltä kuukaudessa.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: A. Perdén puheenjoh
tajana, R. Heidän varapuheenjohtajana, G. A. Hurme ra
hastonhoitajana, J. Herranen kantomiehenä vuoden alkupuo
lella ja T. Forsman loppupuolella vuotta sekä kirjurina 
allekirjoittanut ja E. Pomell varakirjurina. Toimikunnan 
varajäseninä ovat olleet Lehokas ja Böckerman.

Tilientarkastajina ovat toimineet: Stenman ja Heino 
sekä varalta Helin ja Honkanen.

Paikallisjärjestössä on osastoa edustanut R. Heidän 
vakituisena ja estettynä ollessa G. A. Hurme.
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Helsingin suurlakkokomiteassa edusti osastoa alku
puolella vuotta A. Perdén vakinaisena ja J. Herranen va
ralta, loppupuolella vuotta R. Heidän ja varalta allekir
joittanut.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: Heino, Leino, Hei
dän, Hakkarainen ja allekirjoittanut. Huvitoimikunta on 
vuoden kuluessa pannut toimeen yhden maksuttoman per- 
heiltaman ja yhden paketti-iltaman työttömyysrahaston hy
väksi, josta tuli puhdasta voittoa Smk. 326: 94.

Osaston tilit osottavat: tuloja Smk. 1,511: 23. me
noja Smk. 829: 85. Säästö v:lle 1907 Smk. 681: 38. Li
säksi on työttömyysrahastossa varoja Smk. 931: 59.

Tässä lyhyesti mainittu verhoilijain ammattiosaston 
toiminta kuluneena vuotena. Tuokoon alkava uusi vuosi 
yhä enemmän intoa ja toimintakykyä yhteisen asian edistä
miseksi.

Osaston puolesta:
Eino Väisänen.

H. T. Y. Varastotyöntekijäin ammattiosasto.
Viime huhtikuun 26 p:nä kokoontui joukko varastotyön
tekijöitä työväenyhdistyksen talolle keskustelemaan ammatti
osaston perustamisesta, jolloin lausuttiin osaston syntysanat 
ja valittiin viisihenkinen toimikunta osastolle sääntöjä laati
maan. Toukokuun 20 päivänä kokoonnuttiin uudelleen ja 
hyväksyttiin komitean laatima sääntöehdotus pienillä muu
toksilla. Kesäkuun 17 p:nä pidettiin sitten varsinainen 
osaston perustava kokous. Tämän jälkeen on osasto pitä
nyt kuusi kuukausikokousta. Toimikunta on kokoontunut 
neljä kertaa.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: J. F. Merivirta puheen
johtajana, K. Louhi rahastonhoitajana, A. Ansio kirjurina 
ja K. Tamminen kantomiehenä sekä muina toimikunnan 
jäseninä J. Laaksonen, J. N. Koskinen ja E. Ekholm.
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Tilintarkastajina ovat olleet: J. Hyvärinen ja V. 
Portimo.

Jäseniä osastossa on ollut kaikkiaan 57, joista vuo
den lopussa oli 47 jäsentä.

Metallityöntekijöitä avusti osasto 14: 50 ja työväen 
lakivaliokunnan käytettäväksi antoi 60: 35.

Huveja on toimeen pantu: yksi toveri-iltama ja yksi 
yleinen iltama, joista jäi puhdasta tuloa 74: 49. Kaikkiaan 
on osastolla ollut tuloja 512 markkaa ja menoja 421: 21. 
Säästö seuraavalle vuodelle on siis 90 markkaa 79 penniä.

Osaston puolesta:
A. Ansio.

H. T. Y. Kirjansitojain ammattiosasto.
Vuosi 1906, osaston seitsemästoista toimintavuosi, oli edis
tyksen ja toiminnan aika, sillä koko vuoden oltiin virkeässä 
toiminnassa.

Työpalkkain järjestäminen, joka tietenkin on amma
tillisen työväenliikkeen tärkeimpiä tehtäviä, siirtyi edelliseltä 
toimintakaudelta kuluneen vuoden tehtäviin. Osastossa 
ajateltiin ensin vaan paikallista palkkaustariffia, mutta kun 
suurlakon vaikutuksesta saatiin vapaammat olosuhteet, niin 
katsottiin parhaaksi lähettää nyt kuusi vuotta jo valmiina 
olleet kirjansitojain liiton säännöt senaatin vahvistettaviksi, 
jotta niiden pohjalla voitaisiin ryhtyä ammattikunnan kes
ken koko maata käsittävään toimintaan. Liiton säännöt 
saivatkin pian asianomaisen vahvistuksen, joten voitiin toi
minta alkaa. Elokuun 3—4 p:nä pidettiin Kuopiossa liiton 
perustava kokous, jossa myös käsiteltiin koko maata käsit
tävän palkkaustariffin aikaansaamista. Osastomme laatima 
palkkatariffiehdotus, jossa olosuhteiden mukaan olivat eri paik
kakunnat luokiteltu, kokouksessa tarkastettiin ja hyväksyttiin. 
Osastoamme edusti vasta mainitussa kokouksessa toverit: 
Bertha Mast, V. Montonen ja A. Sinisalo.
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Liiton puolesta jaettiin kokouksen hyväksymä palkka- 
tariffi kaikille kirjansitojain ammatin alalla oleville työnan
tajille, johon pyydettiin vastausta ennen lokakuun 1 päivää. 
Aika kului ja mainittu päivä tuli, mutta työnantajain vas
tauksia ei tullut. Tämän jälkeen ilmoitettiin Liiton puolesta 
osastoille: koska isännistöt eivät ole suvainneet edes vastata 
työntekijäin lähettämiin kirjelmiin, on parasta, että työn
tekijät sanovat itsensä työpaikoistaan irti 15 p:stä lokakuuta. 
Kehoitusta seurattiinkin yksimielisesti, joten irtisanominen 
tapahtui koko linjalla. Vasta sitten tuli isännistöille kiire 
lähettämään vastauksensa liitolle, joka oli jo hyvänä en
teenä sovinnon aikaansaamisesta. Liiton kehoituksesta 
valitsi osasto puolestaan sovittelulautakuntaan Ida Niemisen, 
A. Jääskeläisen ja K. Aarnion. Sovinto saatiin aikaan lakon 
kestettyä ainoastaan kolme päivää. Hyväksytyksi tuli vuo
teen 1911 kestävä palkkatariffi, joten työnseisaukset kirjan
sitojain ammatin alalla ovat ainakin muutamaksi vuodeksi 
vältetyt. Osakeyhtiö Weilin & Göösin sitomossa kesti 
lakko kuitenkin kaksi viikkoa myöhempään syystä, ettei 
isännistö suostunut eroittamaan rikkureita, eikä lakkolaiset 
taas muuten voineet työhön ryhtyä. Tämäkin lakko sen
tään lopulta päättyi työläisten eduksi.

Osastolla on vuoden kuluessa ollut tavallisten kuu
kausikokousten lisäksi 11 ylimääräistä kokousta. Toimi
kunta on kokoontunut neljä kertaa.

Toimikuntaan ovat kuuluneet V. Montonen puheen
johtajana, J. Salmi varapuheenjohtajana, kirjurina alkupuo
lella vuotta toimi E. Berlin ja loppupuolella allekirjoittanut 
ja rahastonhoitajana A. Jääskeläinen sekä muina jäseninä 
A. Blomqvist ja V. Mantere.

Huvitoimikunnassa ovat olleet: A. Blomfeldt, Anna 
Högerstrand, Ester Saario, Ida Höglund, Anni Vilskman, 
A. Sinisalo, Matti Kesti ja R. Pulkkinen.

Huveja on toimeenpantu: 2:si perheiltamaa, 2:si kä- 
velyretkeä, l:si vuosijuhla sekä huvimatka Porvooseen.

Jäseniä oli vuoden alussa 253 ja uusia liittyi 84.
2
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Jäsenmaksut olivat alkupuolella vuotta 35 p:niä nai
silta ja 75 p:niä miehiltä kuukaudessa, mutta huhtikuulla 
pidetyssä kokouksessa koroitettiin jäsenmaksut puolella ja 
ovat siis loppupuolella vuotta olleet naisilta 75 p:niä ja 
miehiltä 1 mk. 50 p:niä kuukaudelta.

Tässä lyhyesti mainittu osastomme toiminta kulu
neelta vuodelta antaa toiveita, kun vaan innostusta ja yksi
mielisyyttä riittää, yhä suuremmalle vastaiselle menestykselle.

Osaston puolesta:
Hanna Malm.

H. T. Y. Valaistus ammattiosasto oli toimin
nassa alkupuolella vuotta ainoastaan neljä kuukautta. Muu
tamien keskinäisten selkkausten tähden keskeytyi osaston 
toiminta toukokuun alussa kokonaan ja pääsi uudestaan 
eloon vasta joulukuun lopulla.

Puheenjohtajana toimi Oskar Virmanen, kirjurina U. 
Jäppinen ja rahastonhoitajana A. Lindberg.

Osaston kokouksia on pidetty kaikkiaan kymmenen, 
joista neljä ylimääräistä. Toimikunta on kokoontunut kuusi 
kertaa.

Tuloja on osastolla ollut: 118 markkaa ja menoja 
113: 60. Säästö seuraavalle vuodelle 4 markkaa 40 penniä.

Jäseniä osastossa on 26.

H. T. Y. Palveliatarosasto. Luodessamme sil
mäys kuluneeseen vuoteen, niin huomaamme, että olemme 
päässeet suuren askeleen eteenpäin. Tosin me palvelijatta- 
ret emme ole taloudellisessa asemassamme saavuttaneet 
huomattavimpia parannuksia, mutta, kun olemme päässeet 
selville yhteenliittymisen merkityksestä, niin voimme toivoa
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tulevaisuudessa järjestymisen avulla voivamme asemaamme 
parantaa. Olemmehan saaneet valtiollisen äänioikeudenjoka 
osaltaan myöskin vaikuttaa asiamme edistämiseksi. Ääni
oikeuden saavuttamiseksi on palveliatar osasto voimainsa 
mukaan koettanut työskennellä köyhälistön riveissä. On 
pidetty esitelmiä ja puheita naisten äänioikeudesta ja vaali
kelpoisuudesta, sekä levitetty työväenkirjallisuutta. Olemme 
ottaneet osaa kaikkiin työväen toimeenpanemiin mielenosoi- 
tusretkiin sekä yleisiin naisten kokouksiin. Sitäpaitsi on 
osasto ollut kaksi eri kertaa edustettuna täällä pidetyissä 
Uudenmaan vaalipiirin naisten edustajakokouksissa.

Vuoden kuluessa on osasto pitänyt paitsi vuosiko
kousta 9:sän kuukausikokousta, l:den väliaikaisen ja l:den 
yhteisen kokouksen H:gin Palveliataryhdistyksen kanssa. 
Kokouksissa on keskusteltu osaston sisäisistä, kuin myöskin 
yleisistä asioista sekä pidetty esitelmiä ja puheita, lausuttu 
runoja ja laulettu. Lisäksi on pidetty viikkokokouksia agi- 
tatsioonin vireillä pitämiseksi palveliattarien keskuudessa ja 
on niissäkin keskusteltu useammista eri kysymyksistä.

Osasto on kuulunut Helsingin paikallisjärjestöön ja 
Palveliatarliittoon. Osastoa on edustanut paikallisjärjestössä 
Mimmi Kanervo, Riika Paakkulainen ja Anna Pulkkinen.

Toimikunnassa ovat olleet: puheenjohtajana neiti 
Tilda Öhrnberg, varapuheenjohtajana M. Kanervo, sihtee
rinä allekirjoittanut ja varalta Aina Forstén, rahastonhoita
jana herra A. Halme, jäsenmaksujen kantajana Anna Pulk
kinen, varalta Ruusa Julkunen, taloudenhoitajana Hilda 
Virta sekä muina toimikunnan jäseninä Emmi Kolehmainen 
ja Hilma Jalkanen. Toimikunta on koontunut 9:sän eri 
kertaa.

Huvitoimikuntaan on kuulunut Elin Hyrk puheen
johtajana sekä hänen pois matkustettuaan Riika Paakkulai
nen, sihteerinä ja rahastonhoitajana Fanny Airaksinen ynnä 
muina jäseninä Vappu Mäkinen, Anna Karjalainen, Änna 
Riikonen, Aliina Jokinen ja Maiju Halme. Huvitoimikunta 
on toimeenpannut 3 yleistä iltamaa, 3 perheiltamaa, 1 va- 
paailtaman ja kansanjuhlan.
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Osaston puolesta oli Lahdessa agitaattorikursseilla 
neiti Kirsti Inkinen.

Osaston omaisuus oli jouluk. 31 p:nä: rahaa kas
sassa 98: 97 ja pankissa 310: eli yhteensä Smk. 408:
97, arvopapereita 2 kpl. Työmieslehden osakkeita ä 10 mk., 
1 kpl. »Työläisnaisen» osakkeita a 10 mk. Kalusto ja 
lippu 153: —. Koko omaisuus Smk. 591: 97.

Osaston jäsenluku oli vuoden lopussa 113.
Toimikunnan puolesta:

Edla Tainio.

H. T. Y. Paperi- ja kartonkityöntekijäin 
ammattiosaston toiminta viimeksi kuluneen vuoden 
ajalla on ollut jotenkin tasaista kulkua. Jäseniä on yhty
nyt osastoon sentään vähänlaisesti ammattikuntaan kuulu
vien lukuisuuteen verraten.

Osasto on kuulunut Helsingin paikallisjärjestöön, josta 
kuitenkin on päätetty erota, kun on liitytty Suomen pape- 
riteollisuustyöväestön liittoon.

On pidetty 12:sta kuukausikokousta ja 5:si ylimää
räistä kokousta. Toimikunta on kokoontunut 12:sta kertaa.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtajana K. 
Aaltonen, varapuheenjohtajana A. N. Hurme, rahastonhoi
tajana Elin Torro, pöytäkirjureina K. Ahonen ja R. Oksa 
sekä muina jäseninä Aliina Heinonen, K. Semenius, E. 
Vuolio, Matilda Salo, Maiju Heiniö.

Huvitoimikunnassa ovat olleet: E. Sjöblom, I. Lehto, 
O. Lehtonen, F. Björkman, K. Salmela, Berta Elo, Sofia 
Kahilainen, Matilda Salo, Aliina Heinonen ja Fiina Niemi.

Järjestysvaliokunnassa: A. N. Hurme, R. Oksa, K. 
Semenius, V. Karppinen ja V. Valden.

Airueina: K. Aaltonen ja Eliina Rinne.
Vuoden lopulla oli täysin maksaneita jäseniä 71 

(niistä l:si kertakaikkiaan maksanut), jäsenmaksunsa laimin
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lyöneitä 32:si, siis yhteensä on vuoden kuluessa ollut osas
tossa jäseniä 103.

Osaston taloudellinen tila oli vuoden lopussa: säästö 
vuodelta 1905 7 mk. 12 p:iä, tulot: 863 mk. 7 p:iä, me
not 613 mk. 75 p:iä ja säästö v:lle 1907 Smk. 256: 37.

Osaston puolesta:
Roope Oksa.

H. T. Y. Kivenhakkaajain ammattiosasto.
Osastomme toiminta on ollut viimeksi kuluneena vuonna, 
joka oli osaston kuudestoista toimintavuosi, vilkasta. Kohta 
vuoden alussa kiintyi osastomme jäsenten huomio yhdeksän- 
tunnin työpäivään, joka katsottiin tarpeelliseksi ottaa käy
täntöön, mutta kun tiedettiin sen kohtaavan jyrkän vasta
rinnan työnantajain puolelta, eikä niin ollen kaikki raken
nustyöläiset Helsingissä sitä saavuttaisi, päättivät kivenhak- 
kaajatkin tyytyä toistaiseksi lOmeen tuntiin. Palkkatariffin 
uusiminen tuotti paljon vaikeuksia, joka vasta pitkällisen 
lakon avulla saatiin läpi ajettua. Tähän lakkoon ottivat 
osaa myöskin karkeankivityöntekijät. Työnantajain puo
lelta vastustettiin kiivaasti, kun huomattiin kivityöntekijäin 
järjestyvän yhdeksi kokonaiseksi järjestöksi, joten koetettiin 
keinolla millä hyvänsä saada hajaannusta aikaan. Tässä 
kuitenkin erehtyivät, sillä kivenhakkaajat samoin kuin toi
setkin kivityöntekijät olivat yksimielisesti päättäneet taistella 
siksi kuin saavat oikeutetut vaatimuksensa läpiajetuiksi. 
Lakko kestikin yhdeksän viikkoa, mutta päättyi lopulta työ
väelle edullisesti sillä vaatimuksemme tulivat suurimmaksi 
osaksi hyväksytyiksi. Kun elokuun lopulla kaikki Helsin
gin rakennustyöläiset vaativat yhdeksäntuntista työpäivää, 
joka myöskin saavutettiin, yhtyi osastommekin heti siihen.

Vuoden kuluessa on pidetty 14:sta osaston kokousta 
sekä 12:sta johtokunnan kokousta ynnä 8:san yhteistä ko
kousta porari ja katukivenhakkaajain sekä karkeankivityön-
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tekijäin kanssa. Kokouksissa on keskusteltu palkkatariffista, 
yhdeksäntunnin työpäivän aikaansaamisesta, oppilaskysy- 
myksen järjestämisestä, alimman tuntipalkan määräämisestä 
ja lakko- ja työttömyysrahaston perustamisesta ynnä mo
nista muista osastoa koskevista kysymyksistä.

Uusia osakkeita on päätetty ostaa Työväen sanoma
lehti osakeyhtiön 5:si kappaletta ja osuuskunta Elannon 
3:me kappaletta.

Avustukseksi on annettu H:gin työväenyhdistyksen 
arpajaisiin 25: —, jäsen Lampiselle sairauden aikana 5: —, 
Viaporin kapinan tähden kärsimään joutuneille 35: — sekä 
metallityöntekijöille sulun aikana 25 penniä viikolta kutakin 
yhdistyksen jäsentä kohden ynnä Andrean kivityöntekijöille 
siellä olleen lakon ajalla kahdesti 50 penniä jäsentä koh
den. Kaksi viimeksi mainittua avustusta saatiin veroitta- 
malla yhdistyksen jäseniä.

Johtokuntaan ovat kuuluneet K. E. Majanen puheen
johtajana, T. H. Koski varapuheenjohtajana, Väänänen kir
jurina sekä Ståhlstedt varakirjurina jaj. Nyyssänen rahaston
hoitajana ynnä muina jäseninä Bergman, Tall ja Nyman 
sekä varalta Snellman ja Lehtinen. Tilintarkastajina ovat 
toimineet Grönlund ja Kiviranta, varalta V. Kilpinen ja J. 
Luoma.

Osasto on kuulunut paikallisjärjestöön, jossa sitä on 
edustanut jäsen Nyyssänen.

On keskusteltu paikallisjärjestöstä eroamisesta ja koko 
maata käsittävään ammattiliittoon yhtymisestä, mutta ei ole 
tehty mitään päätöstä.

A. Ilmavirta, 
osaston kirjuri.

H. T. Y. Satulaseppäin ammattiyhdistyk
sen toiminnassa on vuosi 1906 ollut vaiherikkain tähän
astisista yhdistyksen toimintavuosista. Uusi palkkaussopi- 
mus piti saada käytäntöön, mutta siinä sitä kysyttiinkin 
paljon työtä ja tarmoa ennenkuin se tuli työnantajain puo
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lelta hyväksytyksi. Menipä työnantajat jo niinkin pitkälle, 
että koettivat saada lakon rikkureita venäjältä. Tässä hal
pamaisessa hommassaan eivät he suurestikaan onnistuneet. 
Yhdistyksemme joutui kuitenkin sen kautta kärsimään ai
neellista vahinkoa avustamalla tänne narrattuja venäläisiä ta
kaisin kotipaikoilleen. Yhden viikon kestäneen lakon jäl
keen taipuivat työnantajat jo kirjoittamaan sopimuslistojen 
alle. Täten saatiin 40 p:nin alin tuntipalkka määrätyksi 
vähintäin kolme vuotta ammattia harjoittaneille sekä oppi
laille heti oppiin tultua 15 pmiä ja sitten joka kuuden 
kuukauden kuluttua 4 pennin lisäys.

Lokakuun 14—15 päivänä pidettiin Helsingissä koko 
maata käsittävä satulaseppäin ja verhoilijain yhteinen edus
tajain kokous, jossa päätettiin perustaa satulaseppäin ja ver
hoilijain yhteinen liitto. Tähän liittoon on yhdistyksemme 
päättänyt yhtyä ja oli myöskin kokouksessa edustettuna.

Rauta- ja metallityöntekijöitä avustettiin työstä sulussa 
olo ajalla siten, että verotettiin yhdistyksen jäseniä 25 pen
nillä viikossa.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: M. Torvi puheenjohta
jana, J. Laakso varapuheenjohtajana, O. Leppänen ja Pa- 
lander kirjastonhoitajina, A. Kinnunen rahastonhoitajana ja 
J. Lindqvist kirjurina. Loppupuolella vuotta kuului johto
kuntaan myöskin E. Väyrynen ja F. Salmi.

Kokouksia on pidetty vuoden ajalla kaikkiaan 25.
Jäseniä oli yhdistyksessä vuoden alussa 36, mutta 

paikkakunnalta pois muuttojen tähden on vähentynyt, niin 
että vuoden lopulla oli vaan 18 jäsentä.

Yhdistyksen tilit osoittavat: säästö v:lta 1905 674: 71, 
tuloja vuoden ajalla 565: 67 ja menoja 799: 94, joten 
säästöksi vuodelle 1907 jää 440 markkaa 94 penniä.

Huveja on pidetty kaksi, nimittäin yksi kansanjuhla 
ja yksi yleinen iltama. Huvitoimikuntaan on kuulunut 
kymmenen .jäsentä.

J- L.
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H. T. Y. Lakki-, Pelti- ja Vaskiseppäin yh
distys. Kulunut vuosi on yhdistyksessämme ollut taiste
lujen vuosi. Koko olemassaolo aikanaan ei yhdistyksem
me ole ollut avoimessa taistelussa sortajiaan vastaan, johon 
se kuluneena vuonna välttämättömyyden pakosta joutui. 
Se ankara lakkotaistelu, joka alkoi 12 p:nä toukokuuta, oli 
taistelua vaan pienellä osalla niistä inhimillisistä oikeuksista, 
joita ihmisinä tunsimme välttämättä tarvitsevamme. On 
syytä panna varsinkin eräs seikka tässä taistelussa merkille. 
Vastassamme oli järjestynyt kapitalisti joukko, joka ei vä
hällä säikähtänyt, vaan pakoitti meidät ankaralla vastustuk
sellaan 8 viikkoa kestävään aselepoon. Meille lakon alussa 
vastasi Metalliteollisuuden Harjoittajain Liitto, ettei voi edes 
keskustelustakaan olla puhetta, jos emme mene työhön hei
dän määräämänään päivänä. Kuitenkin tuo jyrkkyys lai
meni, kun olimme 7 viikkoa odotelleet, jolloin alkoivat 
neuvottelut tähän ammattiin kuuluvien työnantajien kanssa, 
jotka sitten suoritettiinkin nopeasti loppuun. Näin synty
nyt työsopimus alistettiin Metalliteollisuudenharjoittajain 
Liiton vahvistettavaksi, joka sitten lopullisesti allekirjoitettiin 
4 p:nä heinäkuuta. Sopimuksessa olevat tärkeimmät ehdot 
ovat: alin tuntipalkka 55 penniä kuusi vuotta ammatissa 
työskennelleille, jotka omintakeisesti kykenevät tekemään 
kaikkia ammattiin kuuluvia töitä, 50 % koroitus ylityöstä 
ja 100 °/o koroitus pyhäpäivinä sekä niiden edellisinä päi
vinä jälkeen klo 2 i. p. tehdystä työstä sekä erinäisiä mää
räyksiä matkustuksista maaseuduille ja työssä olosta siellä. 
Pakollinen urakkatyö on myöskin sopimuksen kautta pois
tettu. Työnantajat tunnustavat työntekijäin järjestymisen 
tarpeelliseksi ja pitävät sitä suotavana, mutta saavat kuiten
kin pitää työssään siitä huolimatta kuuluuko työntekijä jo
honkin yhdistykseen tai ei. Oppilas oloissa saatiin myös 
tuntuvia parannuksia aikaan. Oppiaika määrättiin 3 vuo
deksi koeaikaa siihen lukematta. Käsityöläiskoulun käymi
nen on oppilaalle pakollinen, jota varten työnantajan on 
kustannettava opetusvälineet. Oppilaalle on maksettava alim
pana tuntipalkkana 20 p. ensimäiseltä, 25 p. toiselta ja 30
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p. kolmannelta oppivuodelta. Urakkatöistä tuli myöskin 
uusi palkkatariffi voimaan, jossa saatiin tuntuvia parannuk
sia entiseen verraten.

Tässä onkin jo pääpiirteissään mainittu sopimuksessa ole
vat tärkeimmät kohdat, joissa vielä on paljon epämääräisiä koh
tia, joita voidaan tulkita työntekijäin vahingoksi. Siitä huo
limatta on sopimus jotakuinkin tällä kertaa tyydyttävä, kat
soen siihen, kun ammattikunnalla ei ole tähän asti ollut 
minkäänlaista yhteistä työsopimusta. Vaatimuksemme tie
tenkin olivat työntekijöille paljon edullisemmat kuin miksi 
ne lopullisesti tulivat. Ammattikunta oli liian heikko vie
mään niitä sellaisenaan läpi. „ Mutta onhan nämäkin voitot 
todistuksena siitä, että vahvan järjestön avulla voidaan kat
soa luottamuksella tulevaisuuteen. Kuluneen vuoden koe
tukset varmaankin ovat olleet suureksi hyödyksi vastaisia 
ammatillisia taisteluja varten.

Mainitsemista ansaitsee myös se kavala sotasuunni
telma Metalliteollisuuden harjoittajain puolelta, jonka he pa
nivat toimeen elokuun alussa sattuneen Viaporin kapinan 
jälkeen, mielivaltaisesti rikkoen tehdyn työsopimuksen mää
räyksiä, erottamalla työntekijöitä. Tätä mielivaltaisuutta ru
pesi yhdistys tarmokkaasti torjumaan ja saatiinkin lopulta 
siveellinen voitto, jos kohta kärsittiinkin aineellista tappiota.

Kaiken tämän opettamana, on yhdistyksemme toimi
nut tarmokkaasti jo aikaisempina vuosina vireille pannun 
koko maata käsittävän Läkki-, Pelti- ja Vaskiseppäin liiton 
aikaan saamiseksi. Ensimäinen edustajain kokous kutsuttiin 
syyskuun 13—15 päiviksi Helsinkiin. Yhdistyksemme 
edustajat laativat useampia alustuksia tähän kokoukseen ja 
tulos oli, että Liiton peruskivet tulivat kokouksessa laske
tuiksi.

Yhdistyksessämme on vallinnut sosialidemokratiset 
aatteet entistä voimakkaampina. Kaikissa sosialidemokratisen 
puolueen riennoissa on yhdistys ollut mukana ja uhrannut 
voimiensa mukaan myös aineellisia varojaan.

Ulkomaiden, Ruotsin, Norjan ja Tanskan läkki- ja 
peltiseppäin ammatilliseeri toimintaan on koetettu tutustua
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edustajan kautta, joka lähetettiin yhteiseen kongressiin Es- 
kilstuunan kaupunkiin viime kesäkuulla.

Yhdistyksen jäsenluku oli vuoden alussa 231, uusia 
jäseniä on liittynyt 74, eronnut on paikkakunnalta pois 
muuton ja jäsenmaksujen laiminlyömisen tähden 130, vuo
den lopussa oli jäseniä 175, joista täysin maksaneita 117. 
Jäsenmäärän alenemiseen lienee vaikuttanut useat raskaat 
verotukset vuoden loppupuolella.

Yhdistyksellä on vuoden kuluessa ollut 36 kokousta, 
joista 12 kuukausikokousta ja yksi vuosikokous, muut yli
määräisiä.

Johtokuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: 
H. V. Miettinen, J. A. Louhimo (Källroos), J. Nie
melä, F. A. Vaskivaara (Vallenius), E. Suominen, J. E. 
Nylén, V. Huhtanen, J. Kivistö sekä varajäseninä K. 
Selin ja J. R. Manninen. Johtokunnasta on vuoden 
kuluessa eronnut: H. V. Miettinen, F. A. Vaski- 
vaara, E. Suominen, J. E. Nylén ja V. Huhtanen ja hei
dän tilalleen on valittu E. Laattala, K. Selin, K. Hytönen, 
Otto Ravila ja A. Härkönen.

Yhdistyksen virkailijoina ovat olleet: puheenjohtajana 
H. V. Miettinen, varapuheenjohtajana J. A. Louhimo, sih
teerinä F. A. Vaskivaara ja hänen erottuaan A. Härkönen, 
joille on kuulunut yhdistyksen virallinen kirjeenvaihto sekä 
jäsenmaksujen kanto, rahastonhoitajana E. Suominen ja hä
nen erottuaan J. Niemelä, pöytäkirjurina J. E. Nylén ja 
hänen erottuaan K. Selin ja E. Laattala, taloudenhoitajana 
J. Kivistö, joka samalla on ottanut osaa huvitoimikunnan 
tehtäviin. Johtokunta on kokoontunut 41 kertaa, ja on 
valmistanut yhdistykselle esitettäviä asioita, milloin vaan 
suinkin on tilaisuus myöden antanut.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet K. Sellmer puheen
johtajana, Otto Ravila kirjurina, A. Rantala rahastonhoita
jana sekä muina jäseniä V. Randelin, A. Auvinen, K. O. 
Lindström, J. Leinonen, K. A. Eeriksson, O. H. Hokkanen 
ja Lamppén.
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Huveja on pantu toimeen 4 yleistä ja 2 perheiltamaa, 
joista toinen edustajakokouksen päättäjäisiksi sekä lisäksi 
vuosipäivän vietto 20 p:nä heinäkuuta.

Yhdistyksen varat ovat: säästö v:lta 1905 799: 64, 
tuloja 2,603: 80 eli yhteensä 3,403: 44 ja menoja 3,648: 
61, velkaa v:lle 1907 245: 17. Työttömyysrahaston säästö 
v:lta 1905: 1,156: 89, tuloja 5,039: 54 eli yhteensä
6,196: 43, menoja 5,431: 35 ja säästö v:lle 1907 765: 08. 
Arvopaperien ja irtaimiston arvo on 1,786: 86. Yhdistyk
sen koko omaisuus: 2,306: 77.

Vakuudeksi:
A. Härkönen.

H. T. Y. Kaakeli- ja fajanssityöntekijäin 
ammattiosasto. Viime kulunut vuosi on ollut taval
lista virkeämpi osastomme toiminnassa, joka luultavasti on 
johtunut siitä heräämisestä, mikä tapahtui vuoden alussa 
Arapian tehtaan työväestön keskuudessa, jolloin sieltä suu
rissa joukoin liittyivät jäseniksi ammattiosastoon.

Toiminnan tuloksista voidaan erikseen mainita jo 
kauvan mielissä kytenyt ajatus kaakelin- ja uunintekijäin 
yleisemmästä liittoutumisesta, joka kuluneella vuodella ke
hittyikin niin pitkälle, että saatiin toimeen koko maata käsit
tävä yleinen edustajakokous. Kokous pidettiin Helsin
gissä syyskuulla, jossa lopullisesti päätettiin perustaa yhtei
nen liitto kaakelin- ja uunintekijäin kesken. Osastomme 
liittyi vasta mainittuun liittoon Iokak. 1 päivästä.

Kokouksia on vuoden kuluessa pidetty 11 kuukausi- 
ja 3 ylimääräistä osaston kokousta sekä 12 toimikunnan 
kokousta.

Osaston toimihenkilöinä ovat olleet: H. Paasikivi pu
heenjohtajana vuoden alkupulella ja A. Aaltonen loppu
puolella vuotta sekä Aliina Heino ja H. Hietikko vara
puheenjohtajina, rahastonhoitajana A. Aalto ynnä muina
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toimikunnan jäseninä Ida Vahtera, E. Ekroth, E. Liukai- 
nen ja allekirjoittanut sekä varajäseninä K. Valsten ja Lön- 
qvist. Jäsenkirjurina on toiminut Ida Vahtera. Tilin
tarkastajina Edv. Hermansson ja M. Lempiäinen vakinaisina 
ja varalta Ida Pyhämäki ja Fiina Holmberg.

Jäseniä oli vuoden alussa 28, joista 25 miestä ja 3 
naista, uusia liittyi 137, näistä 88 miestä ja 49 naista ja 
jouluk. 31 p:nä 1906 oli täysin maksaneita jäseniä 73, 
näistä 49 miestä ja 24 naista.

Rahastonhoitajan laatima tilikertomus osottaa seuraa- 
vaa: säästö edelliseltä vuodelta 149: 13, tuloja kaikkiaan 
1,171: 89 ja menoja 1,311: 01, joten säästö seuraavalle 
vuodelle on 10: 01 ynnä kalusto, jonka arvo on 157: 75.

Toimikunnan puolesta:
K J- Koski,

sihteeri.

H. T. Y. Silittäjäin ammattiosasto. Silittä- 
täjäin ammattiosasto on ollut tienraivaajana silittäjäin kes
kuudessa niin henkisen kuin taloudellisenkin kehityksen 
alalla kuluneena neljäntenä toimintavuotenaankin.

Osaston tärkeimpänä tehtävänä on edelleenkin ollut: 
saada ammattitoverit ymmärtämään yhteenliittymisen tar
koituksen ja selvästi tuntemaan, että nykyinen kurja talou
dellinen asema voidaan parantaa ainoastaan yhteenliittymi
sen avulla.

Osaston johtokuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtajana 
Emma Laine, varapuheenjohtajana Ida Sepponen, kirjurina 
allekirjoittanut, rahastonhoitajana Henrika Neppius, jäsen- 
kirjurina Elsa Kinanen ja muina jäseninä Mimmi Pohja, 
Mari Wenhola, Mari Wäisänen, Aliina Kivioja sekä vara
jäseninä Olga Rantinen, Anni Antikainen ja Oksanen.

Huvitoimikunnassa ovat toimineet: Fiina Salmi, Anni 
Antikainen, Mari Wäisänen, Olga Peltolehto, Mandi Suo
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via, neiti Oksanen, Aina Hammarberg, Hilda Manninen, 
Lindqvist, A. Lehtonen ja Pauliina Rantanen.

Osaston tilintarkastajina ovat olleet: Hilda Kivimäki 
ja Hilja Finne sekä varalta Aina Hammarberg ja Fiina 
Pietikäinen.

Paikallisjärjestössä on osastoa edustanut: Mimmi 
Pohja ja varalta Ida Sepponen.

Kuukausikokouksia on osasto pitänyt 12 ja ylimää
räisiä l:den. Johtokunnan kokouksia on ollut 12. Ko
kouksissa on käsitelty ammatillisia ja yhteiskunnallisia kysy
myksiä.

Jäsenten lukumäärä oli vuoden alussa 85 ja vuoden 
lopussa 26.

Osasto on maksanut kultakin jäseneltään 5 penniä 
kuukaudessa liittohallinnolle, Paikallisjärjestölle ja äänioi
keus rahastoon.

Suomen työläisnaisten 4:teen edustajakokoukseen 
Viipurissa lähetti osasto yhden edustajan neiti Elsa Ki
nasen.

Vuoden kuluessa on osato hankkinut itselleen oman 
lipun, jossa tunnuslauseena on: »Naisten on tulevaisuus». 
Varat lippua varten hankittiin osaksi keräämällä, osaksi ilta
mien pidolla ja loppu summa saatiin osaston kassasta.

Tuloja on osastolla ollut yhteensä 526: 50, menoja 
111: 99 ja jäännös v:lle 1907 on Smk. 414: 51.

Johtokunnan puolesta: 
Pauliina Rantanen,

kirjuri.

H T. Y. Ulkotyöläisnaisosaston vuosikerto
mus vuodelta 1906. Osaston toiminta on ollut tällä ku
luneella vuodella jotenkin ahkeraa. Paljon on ollut 
vastuksia, mutta siitä huolimatta on pyritty eteenpäin niin 
henkisissä kuin aineellisissakin pyrinnöissä. Kokoukset
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ovat olleet aina sisältörikkaita, joissa on koetettu kehittää jäseniä 
ymmärtämään ja samalla täyttämään velvollisuutensa nyky
ajan vaatimuksiin nähden, niin ammatillisissa, kuin valtiol- 
lisissakin kysymyksissä. Kokouksia on osasto pitänyt kaik
kiaan 30:tä, johon sisältyy myöskin johtokunnan ko
koukset.

Kokouksissa on keskusteltu:
yhdeksäntunnin työpäivän käytäntöön ottamisesta,
alimman tuntipalkan määräämisestä,
summatöiden poistamisesta,
palkkaussopimuksen aikaansaamisesta, joka myöskin saa

vutettiin,
mitä hyötyä on pakollisesta ammattiosastoon kuulu

misesta,
aputyöntekijäin koko maata käsittävän liiton perus

tamisesta,
jos suurlakko alkaa pidetäänkö se puhtaasti valtiol

lisena,
mihin toimeenpiteisiin on ryhdyttävä jos naisille ei 

myönnetä valtiollista äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta,
senaatin menettelystä kokoontumisvapauden rajoitta

misessa,
mitä muutoksia olisi saatava naisten suojeluslakiin.
Osasto on vuoden kuluessa liittynyt työläisnaisten 

liittoon, on myös kuulunut paikallisjärjestöön, josta kui
tenkin ennen vuoden loppua erosi.

Osaston virkailijoina ovat toimineet: puheenjohtajana 
Mari Tapio, joka kuitenkin erosi ennen vuoden loppua, 
sittemmin Ida Hellstedt, pöytäkirjurina Mimmi Syrjänharju 
Ja varalta Alma Käpy,, jäsenkirjurina Aliina Wirtanen, ra
hastonhoitajana W. Aarnio.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: Mari Tapio, Mari Wenpi, 
Aliina Wirtanen, Eeli Sola, Hilma Koskinen, Olga Malm 
ja varalta Alma Käpy ja Mimmi Syrjänharju.

Tilintarkastajina ovat olleet: H. Sohiman, K. Saxberg 
ja varalta Ida Hellstedt ja Sandra Johansson.
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Huvitoimikunnassa ovat toimineet: Aliina Wirtanen, 
Mari Tapio, Lotta Rinne, Saimi Stenberg, Agusta Auvinen, 
Hilda Stenberg, Olga Malm, Ida Laine, Edla Järvinen, 
Tilda Heino, Sofia Saarela ja Olga Hokkanen.

Järjestysvaliokunnassa on ollut: Ida Lindroos, Alma 
Käpy ja Hilma Seere.

Jäsenten lukumäärä: täysin maksaneita jäseniä o'n 
osastossa ollut kuluneella vuodella 86, mutta kaikkiaan on 
osastossa ollut jäseniä noin viidensadan vaiheilla.

Mimmi Syrjanharju 
sihteeri.

H. T. Y. Puunjalostuskonetyöntekijäin am
mattiosasto. Osaston toiminta on viime kuluneena vuotena 
ollut paljon vilkkaampaa, kuin koskaan edellisinä aikoina. 
Kokouksia on pidetty kaikkiaan 29:sän, joista 16:sta oli 
yhteistä ruotsinkielisen puunjalostuskonetyöntekijäin ammatti
yhdistyksen kanssa. Kolmessa kokouksessa oli myöskin 
H:gin Puuseppien ammattiyhdistys edustettuna.

Osaston johtokunta kokoontui 10:nen eri kertaa, 
joista yksi oli yhteinen kokous ruotsinkielisen puunjalostus
konetyöntekijäin ammattiyhdistyksen johkunnan kanssa.

Tärkeimmistä osaston tehtävistä taloudellisten olojen 
parantamiseksi on mainittava työsopimuksen ja määrätyn 
alimman tuntipalkan aikaansaaminen ammattikunnan sekä 
täysi-ikäisille, että nuorille työntekijöille, joka saavutettiin 
yhteistoiminnalla ruotsinkielisen puunjalostuskonetyöntekijäin 
ammattiyhdistyksen kanssa. Sopimuksen hyväksyivät seu
raavat paikkakunnan suurimmat puusepänliikkeet: Helsin
gin puuseppäin Kauppa ja Teollisuus osakeyhtiö, Helsin
gin Puuseppätehdas o. y., Hintalahden Puuseppätehdas o. 
y., Söörnäisten Puuseppätehdas o. y., Söörnäisten Halko
ja Puutavaraliike. Ekbom’in puuseppätehdas ja Sadervigin 
puuseppätehdas. Sopimukset tulivat käytäntöön viime ke
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säkuun 8:sta päivästä, jolloin osaston sekä työnantajain 
puolelta allekirjoitettiin.

Osasto on voimiensa mukaan ottanut osaa työväes
tön yhteisiin pyrinnöihin sekä toiminnalla, että rahaavus- 
tuksilla. Työväen Puoluehallinnolle annettiin osaston va
roista 50 markkaa. H:gin Työväenyhdistyksen uuden ta
lon rakennusrahastoon 25 mk. Työmieslehden osakkeita 
on osastolle lunastettu kaksi kappaletta ja osuusliike »Elan
non» viisi osaketta. Kunnallistoimikunnalle annettiin osas
ton varoista viisi mk., uuden vaalilain selvittämistä varten 
työväelle.

Viaporin kapinan aikana vankeuteen joutuneiden per
heitä avustettiin osaston puolesta 40 markalla ja vapaaeh
toisella keräyksellä koottiin lisää. Metallitehtaissa työnsul- 
kuun joutuneiden avustamiseksi toimeenpantiin osaston 
jäseniltä ylimääräinen veroitus. Vielä oli useita muitakin 
pienempiä avustuksia. Avustusta annettiin myös omille 
ammattitovereille neljä viikkoa kestäneen lakon ai
kana. Lakon kestäessä toimittiin yhdessä ruotsinkielisen 
puunjalostustyöntekijäin ammattiyhdistyksen ja H:gin puu
seppäin ammattiyhdistyksen kanssa ja siten yksimielisyy
dellä saatiin lakko onnellisesti päättymään työntekijäin 
eduksi.

Osasto on kuulunut Suomen puutyöntekijäin liittoon. 
H:gin Paikallisjärjestöstä erosi osasto viime elokuun l:stä 
päivästä.

Osaston johtokunnassa ovat toiminneet: J. Watanen 
puheenjohtajana, J. Karjalainen varapuheenjohtajana, A. 
Niemelä rahastonhoitajana elokuuhun asti ja siitä lähtein on 
M. Lindell hoitanut rahastoa, pyötäkirjurina ja sihteerinä 
allekirjoittanut, sekä muina jäseninä O. Numminen ja vara
jäsen A. Åström ynnä työväenyhdistyksen valitsema 
E. Perttilä.

Osaston huvitoimikunta on viime vuoden ajalla toi
minut kaksi yleistä iltamaa.
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Jäsenluku oli vuoden lopulla 59, jotka ovat täysin 
suorittaneet jäsenmaksunsa ja siten täyttäneet velvollisuu
tensa yhteisen asian hyväksi.

Osaston rahavarat ovat seuraavat: säästö edelliseltä 
vuodelta 89 mk. 70 p., tuloja viime vuoden ajalla 937 mk. 
48 p. ja menoja 917 mk. 35 p., säästö vuodelle 1907 
109 mk. 83. Kaluston arvo: 93 mk. 30 p.

Osaston puolesta:
O. Syrjänen.

H. T. Y. Koneenkäyttäjäin ammattiosaston
vuosikertomus vuodelta 1906, joka on neljäs osaston toi
mintavuosi.

Osaston toiminnasta voimme mainita, että maksaneita 
jäseniä on ollut vuoden lopussa 32. Edelliseen vuoteen 
verraten on jäsenluku viidellä jäsenellä lisääntynyt.

Kokouksia on ollut vuoden kuluessa, yhdeksän kuu
kausi, yksi ylimääräinen ja yksi johtokunnan kokous, joissa 
on käsitelty pääasiallisesti ammatillisia ja osaston yksityisiä 
asioita.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: W. Nyman puheenjoh
taja, J. Toivonen varapuheenjohtaja, W. Pohjola rahaston
hoitaja, J. Christianson kirjuri, Hamberg varakirjuri, Aho 
taloudenhoitaja sekä Räsänen ja varalta J. Lehtinen ja 
Wäre (Prykäri).

Paikanvälitystoimistoon ovat kuuluneet: J. Lehtinen, 
J. Toivonen ja W. Tuhkanen.

Tilintarkastajina olleet: W. Tuhkanen ja Suhonen 
sekä varalta Koivisto ja Tolvanen.

Huvitoimikunnassa ovat toimineet: Sutinen, Forsman, 
Suhonen, Aho, Hamberg, (nuorempi) Hasa ja Tolvanen.

Paikanvälitystoimisto on välittänyt yhden paikan, 
Forsmanille hyörylaiva Veenukseen.

Osaston taloudellinen asema on vuoden aikana ollut 
seuraava:

3
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Tuloja...................................... 138: 75
Säästö vuodelta 1905 . 107: —

Smk. 245: 75

Menoja.................................196: 42
Säästö vuodelle 1907 . 49: 33

Smk. 245: 75'

H. T. Y. Oppilasosaston toimintakertomus 
v:lta 1906.

Toimikuntaan ovat kuuluneet V. Hirvonen puheen
johtajana, H. Niemeläinen varapuheenjohtajana, K. Laine 
pöytäkirjurina, Olga Laakso varakirjurina, F. Mäkelä rahas
tonhoitajana, K. Salminen kantomiehenä ja K. Sjöholm jä
senenä sekä varajäseninä K. Tapper ja B. Hellström.

Tilintarkastajina olivat D. Haarala ja V. Tuominen 
sekä varalta A. Aho ja O. Niemeläinen.

Huvitoimikuntaan kuuluivat: K. Sjöholm, K. Salmi
nen, H. Sjöholm, K. Jaesnes, Olga Laakso, B. Hellström. 
O. Niemeläinen, A. Aho, J. Lindström, K. Laine ja varalta 
V. Tapper ja K. Tapper.

Osaston jäsenluku vuoden alussa on ollut 29, mutta 
vuoden lopussa vaan 12 jäsentä.

Tilikirjat osoittivat tuloja 164: 50, menoja 159: — 
ja 5 mk. 50 pmin jäännöstä.

Kuukausikokouksia on ollut seitsemän, joista pöytä
kirjaan on merkitty 36 pykälää. Toimikunnan kokouksia 
on pidetty aina tarpeen vaatiessa.

Huvitoimikunta on vuoden kuluessa pannut toimeen 
kaksi perheiltamaa.

Osaston puolesta: 
Kaarlo Laine

pöytäkirjuri.
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H. T. Y. Kunnan työväen osasto on ollut 
vasta yhden koko vuoden toiminnassa, ja on mennyt hy
vää vauhtia eteenpäin. Jäsenluku kasvoi suuresti alussa 
vuotta ja toiminta oli hyvin ripeätä. Osasto otti yhteiseen 
lakkoon osaa muiden rakennusalaan kuuluvien ammattiosas
tojen kanssa yhdeksän tunnin työpäivän saavuttamiseksi, 
joka päättyikin työmiesten täydellisellä voitolla. Osaston 
huolena on ollut, ettei kaupungin rakennuskonttoorin alaan 
kuuluvia töitä annettaisi yksityisille urakoitsijoille, josta oli
kin jo saatu myöntävä vastaus kaupungin viranomaisilta, 
että työt tästä alkaen teetetään ilman välikäsiä kunnan työn
johtajien katsannon alaisina. Lupauksista huolimatta oli 
kuitenkin annettu kansakoulurakennus, joka sijaitsee Teh
taankadun varrella urakoitsija Valtoselle. Tähän menette
lyyn ei työväki tyytynyt, vaan yksimielisesti julistettiin kansa- 
koulurakennus lakkotilaan siksi kuin urakkasopimus pure
taan. Ammattiosaston kannattamana kesti lakko viisi kuu
kautta ja päättyi työntekijäin osittaisella voitolla.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat henki
löt: V. Eerola puheenjohtajana, J. Vänskä varapuheenjoh
tajana, K. Koskinen pöytäkirjurina ja hänen erottuaan E. 
Auer, A. Kallioinen rahastonhoitajana, K. L. Koskinen 
kantomiehenä ja muina toimikunnan jäseninä K. E. Sata- 
mavuori, K. V. Arovirta, A. Karlson, A. Mustonen ja vara
jäsenenä Ivar Perälä.

Tilien tarkastajina: E. Hietanen, M. L. Hendrikson ja 
varalta J. Mäkinen.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: A. Kalliomaa,J. D. 
Halonen, M. L. Hendrikson, J. Lahtinen, G. Kolehmainen, 
V. Gustafson, E. Tähtinen ja lisäksi allamainitut henkilöt, 
jotka eivät kuitenkaan ole ottaneet osaa huvitoimikunnan 
toimintaan, Y. Nummi, M. Fivel, O. Sellman, R. Kaire- 
nius, V. Itkonen ja G. Nyström. Huvitoimikunta on pitä
nyt yhden tanssi-iltaman Palokunnan talolla, 2:si perhe- 
iltamaa ja yhden Kansan juhlan Hesperian puistossa. Puh
das voitto kaikista iltamista yhteensä on 250 mk. 85 p:niä. 
Osasto on pitänyt 12 varsinaista- ja 8 ylimääräistä kokousta
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ja toimikunnalla on ollut kaikkiaan 11 kokousta, 
kirjaan on merkitty 117 pykälää kuukausikokouksista ja 46 
pykälää toimikunnan kokouksista.

Osasto on jaettu 4:jään piiriin ensimäinen valaistus-, 
2:nen rakennus-, 3:mas vesijohto- ja 4:jäs puhdistustöitä 
tarkoittava.

Osaston jäsenet ovat olleet verotettuna metallityön
tekijäin sulun aikana ja siitä kertyneet rahat 463: 15 on 
asianomaisille tilitetty. Viime mellakkain aikana vankeuteen 
joutuneiden vaimojen ja lasten hyväksi on osaksi veroituk- 
sella ja osaksi vapaaehtoisilla keräyksillä hankittu 209: 91 p. 
Muita raha avustuksia on annettu H:gin T. y. arpajaistoi- 
mikunnalle 100 mk., vankeuteen joutuneiden asianajajan 
palkkaamiseksi 100 mk. ja solialidemokratiselle kunnallistoi- 
mikunnalle 50 mk.

Lahden agitatsionikurssille valittiin K. E. Satamavuori, 
jota varten annettiin 75 mk. stipenti.

Osasto on päättänyt sakottaa niitä jäseniään, jotka oli
vat lakon rikkureina 9 tuntisen työpäivän vaatimuksen aikana.

Osaston jäsenluku on kaikkiaan 784 ja niistä täysin 
maksaneita 235 jäsentä.

Osaston tilikertomus.
Tuloja:

Jäännös vuodelta 1905   314: 76
Sisäänkirjoitus ja jäsenmaksuja............. 3,036: 05
Sekalaisia tuloja........................................ 302: 65

Smk. 3,653: 46

Menoja:
Menoja yhteensä tilikirjan mukaan .... 3,078: 95
Jäännös v:Ile 1907 ................................................. 574: 51

Smk. 3,653: 46

Toimikunnan puolesta: 
E. Auer.
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H. T. Y. Naisosaston toimintakertomus vuo
delta 1906.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtajana Maria 
Laine ja Emma Huttunen varapuheenjohtajana, Alma Luh
tala pöytäkirjurina sekä varalta Olga Rantinen, Aina Ero
nen rahastonhoitajana, taloudenhoitajana sekä jäsenkirjurina 
Olga Leino ja muina johtokunnan jäseninä Edla Lähde, 
Maria Venhola, Liisi Rautanen ja yhdistyksen puolesta 
Eva Juurioja. Johtokunnan varajäseninä ovat olleet Elfriida 
Salmi ja Sohvia Salo. Tilintarkastajina: Fanny Henrikson, 
Matti Paasivuori ja varalta Tuominen ja Mimmi Kanervo.

Johtokunta on pitänyt 12 varsinaista ja 9 ylimääräistä 
kokousta, joissa on keskusteltu osaston sisäisiä sekä talou
dellisia asioita, valmistettu kuukausikokouksen tehtävät ja 
ehdotettu keskusteltavat kysymykset. Kuukausikokouksia 
on pidetty 12 varsinaista ja 2 ylimääräistä. Osaston toi
minta on kuluneena vuonna ollut erittäin vilkasta. Ylei
siin asioihin on otettu osaa ja seurattu mielten kiinnolla 
erittäinkin äänioikeustaistelua sekä kaikin puolin maamme 
valtiollisen elämän kulkua.

Keskustelukysymyksinä on kokouksissa ollut muiden 
muassa seuraavat: pakollinen ammatillinen järjestäytyminen, 
mitä olisi tehtävä niiden naitujen naisten avustamiseksi joiden 
avioelämä on rikkoutunut ja haluaisivat erota miehistään, 
Viaporin kapinasta ja sen seurauksista, Siviililain niistä koh
dista, jotka asettavat naidun naisen holhousasemaan.

Puheita on kokouksissa pidetty: osuustoiminnasta, 
mitä työväenliike on aikaan saanut ammatillisella alalla, 
naisten nykyisin saavuttamista oikeuksista, vaaleihin osan
ottamisesta y. m. Yleisiin mielenosoituksiin on otettu osaa 
sekä tavanmukaisiin kevät kävelyretkiin.

Edustettuna on osasto ollut: sosialidemokratisen nais
liiton edustajakokouksessa Viipurissa lokakuun 7, 8 ja 
9 päivänä, jossa edusti osastoa Maria Laine, Emma Huttu
nen ja Olga Merisaari. Työväen Sanomalehti osakeyhtiön 
vuosikokouksessa oli osastoa edustamassa Maria Laine. 
Äänioikeus- ja agitatsioonikomiteassa Elfriida Salmi, Työ
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väen yhdist. rakennuskomiteassa Aina Eronen ja Elfriida 
Salmi. Uudenmaan vaalipiirin naisten edustajakokouksessa 
Helsingissä, joka pidettiin 6 ja 7 p. toukokuuta sekä 28 
ja 29 päivänä joulukuuta edusti osastoa edellisessä Maria 
Laine ja jälkimäisessä Aina Eronen ja Maria Venhola.

Helsingin paikallisjärjestössä on ollut osastoa edusta
massa Olga Leino ja Emma Huttunen. »Työläisnainen» sa
nomalehti osuuskunnan kokouksessa, joka pidettiin 12 p. 
joulukuuta, edusti osastoa Aina Eronen.

Osaston jäseniä on verotettu lakkorahastoon 10 p. 
jäsentä kohden ja rauta- ja metallityöntekijäin lakkolaisille 
25 p. kuukaudessa. Rahan keräyksillä on myöskin avus
tettu pulaan joutuneita tovereita.

Osasto on antanut: sosialidemokratiselle kunnallistoi- 
mikunnalle 10 markkaa, lakivaliokunnalle 100 markkaa, 
Työväen yhdist. arpajaisten avustukseksi 25 markkaa. Lah
teen agitaattorikursseille avustettiin Hanna Rantaa 40 
markalla.

Osasto on päättänyt toimeenpanna arpajaiset ensi ke
sänä samaa tarkoitusta varten kuin edelliselläkin kerralla.

Käsityöseura osaston keskuudessa on toiminut hiljal
leen koko vuoden Aina Erosen ja Maria Venholan joh
dolla, mutta lokakuusta alkaen on sen toiminta vilkastunut 
valmistaakseen voittoja arpajaisiin. Seuraa johtamaan on 
edellisten lisäksi valittu Hilda Pehkonen.

Ihanneliitto on toiminut edelleen ja on sen komiteaan 
valittu seuraavat henkilöt: A. Nyberg, I. Karppinen, H. 
Luoto, S. Jokimies, R. Jokimies, S. Karén, Olga Merisaari 
ja varalle M. Leino ja I. Hellberg. Näistä on eronnut S. 
Karén poismuuton tähden ja Luoto ei ole käynyt kokouk
sissa, joten heidän tilalleen siirtyivät varajäsenet. Lisävoi
mia tarvittaissa valittiin komiteaan I. Korpela, H. Ranta ja 
B. Valkonen.

Komitean toimeenpanemat kurssit ovat olleet joka 
sunnuntai k:lo 12—2 päivällä ja on niissä käynyt lapsia 
sadan vaiheilla.
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Opettajina ovat olleet Olga Merisaari ja Anni Meri
luoto.

Ihanneliittoja on kolme, joissa kussakin on lapsia 50 
paikoille. Kullakin liiton osastolla on ollut kokouksia joka 
toinen sunnuntai iltapäivällä. Kokousten ohjelmissa on 
ollut kertomusten lukemista, runon lausuntoa ja sadun ker
tomista, joita on aina arvosteltu lasten arvostelukyvyn ke
hittämiseksi. Lapsille on myöskin selitetty puolueen ohjel
maa sekä tehty helppotajuisesti selvää työväenkysymyksen 
eri puolista. Lapset ovat myöskin itse saaneet ehdottaa 
keskustelukysymyksiä.

Rahastoa varten, jonka lapset ovat keskuudestaan ke
ränneet, on komitea hankkinut 3:me säästölaatikkoa, jotka 
keväällä tyhjennettiin ja rahat 16 markkaa 55 p:niä vietiin 
Suomalaiseen säästöpankkiin.

Liittojen yhteisen laulukunnan johtajana on ollut hra 
Ahtio. Liittojen johtajina taas ovat toimineet Olga Meri
saari ensimäisessä ja kolmannessa ja Elin Fagerholm toi
sessa, muiden komitean jäsenten avustuksella.

Komitea on toiminut lapsille yhden toveri-iltaman, 
kevätjuhlan ja joulujuhlan, joissa lapsetkin ovat suorittaneet 
ohjelmaa. Kesällä pantiin toimeen kolme kävelyretkeä 
vaihtelevilla ohjelmilla. Työväen kävelyretkillä olivat lap
set myöskin mukana. Lasten kävelyretkien avustukseksi 
antoi osasto komitean käytettäväksi 70 markkaa sekä köy
hemmille lapsille kenkien hankkimista varten 150 markkaa.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana 
Lydia Kotkavuori alusta vuotta ja loppupuolella Auroora 
Aalto, pöytäkirjurina Hilma Lehtinen, rahastonhoitajana 
Hilda Pehkonen ja muina jäseninä Olga Merisaari, Heleena 
Nevalainen, Alma Anttila, Lydia Nenonen, Hilma Ranta ja 
Maria Keränen.

Huvitoimikunta on toiminut hyvin laimeasti tänä 
vuonna, joten on tullut tappiota.

Tuloja on huvitoimikunnalla ollut 203 mk. 80 pen
niä ja osastolta lainattu 100 markkaa, menoja 268: 10 ja



40

jäännös 35: 64 p:niä. Osaston tulot kaikki yhteenlasket
tuina tekivät 1,353: 95 ja menot 541: 64 siis säästö 812: 
31 ja lisäksi on osaston irtain omaisuus 718: 71.

Osaston puolesta:
Alma Luhtala.

H. T. Y. Lämmittäjäin ammattiosaston vuo
sikertomus vuodelta 1906. Lämmittäjäin ammattiosasto on 
kuluneen vuoden lapsi. Sen toiminta on alkavaista ja 
vuosikertomuskin tulee sentähden lyhyt ja yksinkertainen. 
Osaston toiminta on ollut, katsottuna sen nuoruuteen ja 
pienuuteen nähden, jotenkin vilkasta. Kokouksia on osas
tolla ollut ahkeraan. Perustava kokous oli maaliskuun 
neljäntenä päivänä ja sen jälkeen on pidetty 10:nen varsi
naista ja 6 ylimääräistä kokousta. Tärkeimpänä kysymyk
senä käsiteltiin laivoissa työskentelevien lämmittäjäin aseman 
parantaminen lain avulla.

Huveja on osasto vuoden kuluessa toimeenpannut 
yhden perheiltaman Albertinkatu 24:ssä ja yhden tanssi- 
iltaman Palokunnan talolla.

Osaston kokousilmoitukset olivat alkuvuodesta Hbl., 
U. S:ssa, Arbetaressa ja Työmiehessä, vaan vuoden loppu
puolella katsottiin voitavan jättää kapitalistien lehdet syrjään.

Johtokuntaan ovat kuuluneet Savolainen, O., puheenjoh
taja, Ahokangas, O., varapuheenjohtaja, Alanne, E., rahaston
hoitaja ja sihteeri, Grönbergkantomies, Karvonen, M., pöy- 
täkirjuri ja muina jäseninä Alanko, Andersson, Ruusuvuori, 
Rantanen, Arenberg ja Virtanen, joista viimeiset viisi vara
jäseniä. Johtokunnalla on ollut viisi kokousta.

Osastolla on ollut tuloja sisäänkirjoitus-, ilmoitus- ja 
jäsenmaksuista, iltamista y. m. yhteensä 395: 35. Menoja 
Työväenyhdistykselle, veroja ja avustusta metallisulkulaisille



41

y. m. 345: 45, joten rahaa jää seuraavalle vuodelle 49: 90 
sekä muuta omaisuutta 36: 45.

Osastoon liittyi vuoden kuluessa 83 jäsentä, vaan 
jäsenmaksujen rästien y. m. tähden on erotettu 53, joten 
vuoden vaihtuessa osastossa oli 30:tä jäsentä.

Vakuudeksi:
Matti Karvonen.

H. T. Y. Rauta- ja metallisorvaajain am
matti osaston kertomus ensimäiseltä toimintavuodelta.

Osasto perustettiin joulukuun 10 pmä v. 1905.
Ensimäisessä kuukausikokouksessa valittiin vakinai

nen johtokunta, johon tulivat jäsenet: J. Wirtanen, M. 
Kurimo, A. Häkkinen, V. Sihvonen, A. Hartikainen, E. 
Ikonen ja Putkonen.

Osaston puheenjohtajana on toiminut: J. Wirtanen, 
varapuheenjohtajana M. Kurimo, rahastonhoitajana ja jä
senkirjurina A. Häkkinen ja pöytäkirjurina A. Hartikainen.

Tilintarkastajiksi valittiin perustavassa kokouksessa 
Turunen ja Ikonen sekä varatarkastajiksi Tovanen ja M. 
Kurimo.

Huvitoimikuntaan tulivat valituiksi: Hedman, Lind
ström, Ranta, Mujunen, Kulhman ja Rönqvist.

Vuoden aikana on pidetty kuukausikokouksia 12, 
yleisiä rauta- ja metallisorvaajain kokouksia 4 ja sorvaajain 
ammattiosaston ylimääräisiä kokouksia 6. Johtokunta on 
kokoontunut 12:sta kertaa.

Suurlakkokomitean kokouksissa edusti sorvaajain am
mattiosastoa J. Wirtanen.

Kesäkuun 1 pmä päätettiin liittyä Helsingin paikal
lisjärjestöön.

Sorvaajain ammattilaiset ovat kuluneen vuoden ajalla 
olleet työlakossa 4 päivästä heinäkuuta 17 päivään marras
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kuuta, jolloin vasta lopullisesti saatiin tämä pitkäaikainen 
lakko päättymään.

Lakon kiertäessä vaihdettiin työnantajien kanssa sopi- 
musehdoituksia 14 eri kertaa.

Marraskuun 4 päivänä valittiin johtokunnan jäseniksi 
arvan kautta eronneiden tilalle: Sinisalo, Blomqvist ja Sa
lovaara.

Kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan valittiin Koski ja 
Liukko.

Vuoden kuluessa on ammattiosaston kokouksissa kes
kusteltu 170 eri kysymyksestä ja johtokunta on käsitellyt 
40 eri asiata.

Jäseniä on osastoon liittynyt 134.

Tuloja:
Vuodelta 1905 jäsenmaksuja ... 9: —
Ilmoitusmaksuja.............................. 34: 50
Sisäänkirjoitusmaksuja........................132: —
Jäsenmaksuja................................ 455: 90
Ammattiosaston lipunkeräysrahoja . 60: 25
Lakon päätyttyä siirtynyt osastolle

avustusrahoja.....................  232: 75
Jäsenkirjoista.................................................33: 25

Yhteensä 957: 65

Menoja:
Menoja laskujen mukaan . . . . 790: 85
Jäännös seuraavalle vuodelle . . . 166: 80

Yllä olevat tilit olemme huomanneet oikeiksi, ja 
ehdotamme johtokunnalle ja rahastonhoitajalle täydellistä 
tilivapautta.

Helsingissä 8 p. Helmikuuta 1907.

Taavi Koski. A. V. Liukko.
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Huvitoimikunnan iltamien pidosta, tuloja 315: 80, 
menoja 227: 86 ja jäännös 87 mk. 94 p:niä.

Vuosikertomuksen vakuudeksi:

A. Hartikainen.

H. T. Y. Räätäli ammattiyhdistys. Yhdis
tyksen johtokuntaan ovat kuuluneet: K. A. Rautavuori 
puheenjohtajana, P. Auer v. puheenjohtajana, H. Koivuniemi 
rahastonhoitajana, B. Toukoniemi kantomiehenä, M. Eronen 
taloudenhoit. ja W. Ruusuvuori sihteerinä sekä muina johto
kunnan jäseninä W. Sirola, M. Ahokas ja E. Tuomi. M. 
Erosen erottua johtokunnasta kutsuttiin tilalle varajäsen A. 
Nurmi joka valittiin taloudenhoitajaksi sekä E. Tuomen 
erottua kutsuttiin tilalle varajäsen A. Soini.

Johtokunta on pitänyt kokouksia 11 kertaa, joissa 
on keskusteltu enimmäkseen yhdistyksen taloutta koskevia 
asioita.

Kuukausikokouksia on pidetty 12 ja on osanotto 
niihin ollut vilkkaampi kuin edellisenä vuonna, vaihdellen 
300—150 jäsenen vaiheilla. Kokouksissa on keskusteltu 
Työväen Puoluehallinnolta, Ammattiliittojen keskustoimi
kunnalta, Liittohallinnolta, Paikallisjärjestöltä, järjestyneen 
työväen Lakivaliokomitealta, sekä osastoilta tulleiden kirjel
mäin ja kiertokirjeiden johdosta.

Työväen puoluehallinnon määräyksen mukaan on jä
seniä veroitettu kerta kaikkiaan 10 pennillä lakkorahastoa 
varten.

Paikallisjärjestön kiertokirjeen johdosta on jäseniä 
veroitettu 25 pen. mies- sekä 12 Va pennillä naisjäseniä 
viikossa, sulussa olevien metallityöntekijäin avustamiseksi, 
jota kesti 20 viikkoa.
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Lakivaliokomitealle on luovutettu 100 markkaa 
2:dessa erässä 50 nrark. kerralla, vangiksi joutuneiden to
verien avustamiseksi ja on manitussa komiteassa yhdistystä 
edustaneet W. Lampinen ja Y. Nissinen.

Sosialidemokratisen Kunnallistoimikunnan määräyksen 
mukaan on jäseniä veroitettu kerta kaikkiaan 10 pennillä.

Valmiiden vaatteiden tuonnin suhteen ulkomailta, joita 
tuodaan suurissa määrin on keskusteltu miten voitaisiin 
sitä saada rajoitetuksi ja lausuttu toivomuksena, että näille 
tovereille olisi tulli korotettava. Asia jätettiin Suomen rää
tälityöntekijäin Liittohallinnolle.

Ammattiliittovaliokunnalta saapunut ammattijärjestön 
sääntöehdotus, kuin myöskin kyselylomakkeet jotka on täy
dennetty. Yhdistykselle saapui myöskin kirjelmä, jossa on 
kehoitettu valitsemaan edustajia Tampereella pidettävään 
ammattijärjestön perustavaan kokoukseen, joka pidetään 
huhtik. 15, 16 ja 17 päivä 1907. Edustajiksi valittiin H. 
Koivuniemi, P. Auer sekä varalta K. Lehmusvirta.

Suomen räätälityöntekijäin liittoon on yhdistys ilmoit
tanut edelleen kuuluvansa. Liiton vero on entisestä 15 
p:stä korotettu 40 penniin, jonka tähden yhdistyksen jäsen
maksut ovat päätetyt koroittaa 1 markkaan mies- sekä 75 
pen. naisjäseneltä kuukaudelta maaliskuun 1 päivästä 1907, 
sekä sisäänkirjoitusmaksut 3 mark. jäseneltä.

Uudenmaan läänin sosialidemok. vaalipiirille agitatio- 
nia varten veroitettiin jäseniä 25 pen. kerta kaikkiaan.

Suurlakkokomiteassa ovat yhdistystä edustaneet M. 
Ahokas ja P. Auer.

Paikallisjärjestössä ovat yhdistystä edustaneet E. Hei
nonen, T. Mäkinen ja Tilda Peltonen ja E. Heinosen erot
tua R. Turunen.

Ylimääräisiä kokouksia on pidetty 5:si, joissa on kes
kusteltu ja päätetty seuraavista asioista: Sotilasvirkapukimien 
palkkaluettelo jätettiin työnantajille, jossa esitettiin palk
koja koroitettaviksi. Työnantajat hyväksyivät korotuksen 
pienemmillä muutoksilla ja näin saatiin palkat korotetuksi 
20 pros. entisestään ilman riitaisuuksia ja rettelöitä.
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Paikallisjärjestöltä saapuneen kirjelmän johdosta, jossa 
kelioitettiin toimimaan siihen suuntaan, että saataisiin työ
päivä 9 tuntiseksi. Asiata pohdittua valittiin komitea, jonka 
tehtäväksi annettiin harkita miten parhaiten voidaan 9 t. 
työpäivä saavuttaa. Komitea esitti, että ilman yhteisiä työ
huoneita on tätä mahdoton saada aikaan. Sentähden lähe
tettiin työnantajille ja työnantajaklubille kiertokirjeet, joissa 
kysyttiin työnantajain mielipidettä yhteisten työhuoneiden 
suhteen, sekä tehtiin selvää niistä epäkohdista, jotka johtu
vat työntekijäin kotonaan työskentelemisestä. Asian joh
dosta annettiin myöskin kirjelmä räätälien Liittohallinnolle 
sekä paikallisjärjestölle, jotka kumpikin ovat antaneet puol
tavan lausuntonsa.

Huvitoimikuntaan valittiin vuoden alussa jäseniksi F. 
Aalto, E. Männistö, O. Kauppinen, Maria Tuomi, Maria 
Kulmakorki, Eufrosyyne Sylvän, Kirsti Wäisänen, A. Pii
rainen ja F. Ragnell. Puheenjohtajana on toiminut E. 
Männistö alkupuolella vuotta ja hänen erottuaan paikkakunnalta 
poismuuton tähden, O. Kauppinen, pöytäkirjurina Eufrosyyne 
Sylvän, sekä varalta K. Salonen, rahastonhoitajana F. Aalto, 
taloudenhoitajana Maria Kulmakorpi ja hänen erottuaan 
Kirsti Wäisänen sekä F. Ragnell. Syyskuussa valittiin eron
neiden tilalle huvitoimikuntaan Kosti, Ruokojärvi, Hilja 
Salokannel, K. Salonen ja T. Laamanen.

Yhdistyksen keskuudesta valittu kehoituskomitea on 
ripeästi ja tarmolla toiminut yhdistyksen hyväksi.

Puhujaseura on toiminut jonkun ajan, vaan täytyi 
lopettaa toimintansa jäsenten velttouden tähden. Puhuja- 
seuran varat on jätetty ammattiyhdistyksen rahastoon.

Yhdistyksestä on viime toimintakauden aikana siirty
nyt useampia tarmokkaita toimihenkilöitä kaukaiseen län
teen.

Yhdistyksen jäsenluku viime toimintakaudella osoitti 
762 jäsentä, joista täysin maksaneita 347.

Yhdistyksen puolesta:
W. Ruusuvuori.
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H. T. Y. Ompelijatar ammattiosaston ker
tomus vuoden 1906 toiminnasta.

Viime vuosi osaston toiminnassa on ollut vilkkaampi 
kuin monet edelliset. Harrastus ammattikunnalliseen kehi
tykseen on ollut huomattavampi ja jäsenlukukin on vuo
den loppupuolella kasvanut, joten osasto voi alkaa uuden 
toimintavuotensa hyvillä toiveilla.

Johtokuntaan ovat vuoden kuluessa kuuluneet: pu
heenjohtajana Emmi Huttunen, varapuheenjohtajana Anni 
Pöysä, pöytäkirjurina allekirjoittanut, varapöytäkirjurina Vik
tor Sirola, jäsenkirjurina Mandi Säilä, rahastonhoitajana 
Hulda Lindqvist ja taloudenhoitajana Sissi Sironen sekä 
johtokunnan varajäseninä Aino Hartikko ja Vesterlund.

Työväenyhdistyksen valitsemaan johtokuntaan on kuu
lunut neiti Hilma Palmgren.

Tilintarkastajiksi valittiin Matti Paasivuori ja Olga 
Leino vakinaisiksi sekä Ida Kantanen ja Evi Hyvärinen 
varajäseniksi.

Huvitotmikuntaan ovat kuuluneet: Jenny Epdath, Ida 
Kaitala, Ida Kantanen, Evi Hyvärinen, Mimmi Pietikäinen, 
Hilda Helavaara ja Katajavuori vakinaisina sekä Suominen 
ja Bask varajäseninä. Vuoden kuluessa on näistä eronnut 
Ida Kaitala, matkustettuaan pois paikkakunnalta.

Seuraaviin yleisiin rientoihin on osasto edustajainsa 
kautta ottanut osaa: ompelijattarien yleiseen edustajako
koukseen Viipurissa heinäkuun 11, 12 ja 13 p. jossa edus- 
tajoina olivat Emmi Huttunen, Ida Kantanen, Anni Pöysä, 
Mandi Säilä ja Maria Karvonen. Kokouksessa perustettiin 
Suomen ompelutyöntekijättärien liitto ja valittiin liittohal- 
linto, joka sijoitettiin Viipuriin.

Uudenmaan vaalipiirin sosialidemokratisten kunnallis
järjestöjen edustajakokouksessa edusti osastoa Mandi Säilä 
sekä Uudenmaan vaalipiirin naisten edustajakokouksessa 
Anni Pöysä, Helsingin paikallisjärjestössä Ida Kantanen, 
Suurlakkokomiteassa Mimmi Pietikäinen ja Vesterlund, Hel- 
sindin Työväenyhdistyksen rakennuskomiteassa Evi Hyvä
rinen ja Riikka Pesonen, Työväen Sanomalehtiosakeyhtiön
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vuosikokouksessa Emmi Huttunen ja Sanomalehtiosuus- 
kunta Työläisnaisen perustavassa kokouksessa Anni Pöyssä.

Avustusrahoja on osasto antanut metalliteollisuuden 
alalla sulkuun joutuneille 25 mk., agitaattori kurssi komi
tealle 5 mk., Viaporin kapinan johdosta vangituille 49 mk., 
65 p:iä ja ompelijattarien agitatsionirahastoon 50 markkaa, 
Helsingin Työväenyhdistyksen rakennusrahaston hyväksi toi
meenpantuja arpajaisia on osasto myöskin avustanut.

Verotuksia on osastolla ollut: 10 penniä jäsentä 
kohti kerta kaikkiaan yleiseen lakkorahastoon, sekä 10 p:iä 
vaaliagitationia varten ja kuukausiverotusta 5 penniä jäse
neltä naispuhujan palkkaamiseksi uudenmaan vaalipiiriin, 
5 penniä Suomen sosialidemokratiselle naisliitolle, 10 pen
niä ompelijattarien työttömyysrahastoon, 10 penniä ompeli
jattarien liitolle sekä sosialidemokratiselle puolueelle ja pai
kallisjärjestölle 5 p:niä jäseneltä kuukaudelta.

Suomen sosialidemokratisesta naisliitosta on osasto 
eronnut ja liittynyt Suomen ompelijattarien liittoon.

Osaston vilkastuttamiseksi ovat toiminnassa olleet 
seuraavat komiteat: Iakkokomitea ja työhuonekomitea.

Kesäsiirtolakomitea on myöskin viime vuonna, kuten 
edellisinäkin koittanut parhaansa mukaan valmistaa tilai
suutta osaston jäsenille nauttimaan edes jossain määrin 
virkistystä kesällä.

Osaston kokouksissa on kestusteltu ja päätetty muun
muassa seuraavista kysymyksistä:

1) Mitä on tehtävä, jos naisille ei vieläkään myön
netä ääni- ja vaalikelpoisuutta.

2) Miten saataisiin myöskin ruotsinkieliset siskot 
toimimaan olojensa parantamiseksi.

3) Ompelijattarien edustajakokouksen keskusteltavaksi 
lähetettiin seuraavat kysymykset: Katsotaanko liiton perus
taminen ompelijattarien keskuudessa tarpeelliseksi, mitenkä 
saataisiin paikallinen agitationi voimakkaammaksi. Viipurin 
ompeliatar ammattiosaston pyydettyä alustaja seuraaville ky
symyksille: laaditaanko palkkaustariffi paikkakunnittain ja 
katsotaanko suotavaksi perustaa ammatillisia osuusliikkeitä
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osastojen yhteyteen, valittiin alustajiksi edelliselle kysymyk
selle Emmi Huttunen ja jälkimäiselle Ida Kantanen.

4) Paikallisjärjestön lähettämä kysymys 9 tuntisen 
työpäivän käytäntöön ottamisesta on vielä päättämättä.

5) Olisiko tarpeellista palkata ompelijattarien keskuu
desta puhuja, joka kävisi työhuoneissa puhumassa, jos se 
olisi mahdollista, sekä pitäisi kokouksia ompeliattarien 
kanssa. Kysymys ensin saavutti suurta kannatusta jäsenten 
keskuudessa, mutta kuitenkin raukesi sikseen syystä ettei 
katsottu sen monien vaikeuksien tähden vastaavan tarkoi
tustaan.

6) Onko ehdottomasti tärkeätä että työsopimuksessa 
määrätään työntekijäin pakollinen ammattiosastoon kuulu
minen? Päätettiin, että niissä ammateissa, joissa on ai
noastaan pieni määrä järjestymättömiä voidaan se toteuttaa, 
mutta sellaisissa joissa vielä on enemmistönä järjestymättö
mät on se toistaiseksi vaikeata.

7) Neiti Miina Sillanpään esitelmän, ulkomailla toi
meenpannuista kotiteollisuusnäyttelyistä johdosta esiintyneessä 
keskustelussa oltiin yleisesti sitä mieltä, että meilläkin olisi 
toimittava kotiteollisuusnäyttelyn aikaansaamiseksi.

Osastolla on ollut 12 kuukausikokokousta ja yksi 
ompelijattarien yleinen kokous. Johtokunta on kokoontu
nut 15 kertaa.

Jäsenluku ollut 200 vaiheilla, joista koko vuoden 
maksaneita 36.

Tuloja oli osastolla 687: 82 ja menoja 549: 15, 
joten säästöä vuodelle 1907 on Smk. 138: 67.

Huvitoimikunta on toiminut 3 yleistä- ja 2 perhe- 
iltamaa, vuosijuhlan ja kävelyretken, joista on ollut tuloja 
753 mk. 15 p., menoja 577 mk. 30 p. ja puhdasta voit
toa 175 mk. 85 p.

Vuosikertomuksen vakuudeksi: 
Mandi Lehtosalo.
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H. T. Y:n Seppien a. o. toimintakertomus vuo
delta 1906.

Osasto on kokoontunut vuoden kuluessa 25 eri ker
taa. Kuukausikokouksia on pidetty 12, joissa on keskus
teltu sekä ammatillisista, että yhteiskunnallisista kysymyk
sistä. Ylimääräisiä kokouksia on pidetty 13 ja niissä kes
kusteltu yksinomaan ammatillisista kysymyksistä kuten työn- 
sulkua koskevista asioista y. m.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtajana B. 
Haarala ja varalta K. Rapp, pöytäkirjurina U. W. Pietiläi
nen ja varalta P. Komulainen, rahastonhoitajana J. E. Ran
tanen ja jäsenkirjurina O. Pylkkänen sekä T. Y:n valitse
mana rouva Maria Hellavuori.

Osaston jäsenluku oli vuoden alussa 176 ja vuoden 
lopussa 151 jäsentä.

Tilikirjat näyttävät tuloja 1,217 mk. 94 p. ja menoja 
965 mk. 72 p.

Osastolla on ollut kaksi alaosastoa eli piiriä, nimittäin: 
kivikaluseppien piiri ja kengittäjäin piiri sekä kaksi hau- 
tausapurengasta n:o 1 ja 2.

Osaston kymmenvuotisjuhla pidettiin toukokuulla, 
jolloin päättyi kymmenes toimintavuosi.

U. W. Pietiläinen 
osaston p. k.

Asfaltti- ja sementtityöntekijäin ammatti
osaston Vuosikertomus vuodelta 1906.

Viime vuoden toiminta on ollut erittäin vilkasta ja 
innostus jäsenissä hyvä. Voimiensa mukaan on jokainen, 
kellä siihen vaan on tilaisuutta ollut, kottanut toimia. Tär
keimpänä päämääränä on osastolla ollut että kaikki näillä 
ammattialoilla työskentelevät työntekijät saadaan kuulumaan 
ammattiosastoon. Siinä onkin onnistuttu varsin hyvin.

4
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Tästä rohkaistuna uskalsi osasto, luottaen jäsentensä paljou
teen ja yksimielisyyteen tehdä työnantajaliitolle vaatimuksen 
palkkain korottamisesta.

Maaliskuun 9 pmä pidetyssä kuukausikokouksessa 
päätetttin lähettää työnantajaliitolle työsopimuskirjat hyväk
syttäväksi, ja pyydettiin vastauksia kuukauden kuluessa.

Työnantajat vastasivat tähän työntekijäin palkan ylen- 
nyspyyntöön kieltävästi, eivätkä antautuneet mihinkään so- 
vitteluihin, vaan sanoivat pidättävänsä itselleen oikeuden 
määrätä työntekijäin palkat. Tästä ei kuitenkaan työnteki
jäin innostus laimennut. Huhtikuun 21 pmä pidetyssä 
ylimääräisessä kuukausikokouksessa, johon oli kutsuttu 
kaikki Helsingissä työskentelevät työntekijät näillä kummal
lakin ammattialalla päättämään työnantajain vastaukseen 
nähden. Asfaltti työntekijät päättivät 66:della äänellä l:tä 
vastaan ajaa vaatimuksensa työnantajain vastustamisesta huo
limatta lakon avulla perille. Työpaikoista ylössanominen 
päätettiin toimittaa huhtikuun 23 p:nä. Samalla valittiin 11- 
henkinen sovittelukomitea neuvottelemaan työnantajain 
kanssa sovinnon aikaansaamiseksi. Ylössanomisaika kului 
loppuun, eikä sovinnollista tietä tullut asia ratkaistua, niin 
julistettiin toukokuun 5 pmä Helsingissä olevat asfalttityö- 
liikkeet lakkotilaan, lukuunottamatta Cronvallin asfalttityö- 
liikettä, jonka työntekijät eivät ottaneet osaa palkananomus-
vaatimukseen.

Kaksi viikkoa kestettyään päättyi lakko toukokuun 
19 pmä jotakuinkin työntekijäin täydellisellä voitolla, pie
nempiä myönnytyksiä lukuun ottamatta.

Sementtityöntekijät saivat vaatimuksensa lävitse ilman 
lakkoa, kuitenkin täytyi joitakin myönnytyksiä heidänkin 
tehdä ja neuvotteluihin kului paljon aikaa.

Suurimman vastustuksen kohtasi työnantajaliiton puo
lelta järjestyspykälä, jossa ammattiosasto vaati työnantajia 
antamaan tunnustuksensa työntekijäin järjestymiselle. So
vinnon aikaansaamiseksi täytyi lopulta tämä kohta jättää 
työsopimuskirjasta tällä kertaa pois.
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Sementtityöntekijäin työsopimuskirja lopullisesti hy
väksyttiin vasta syyskuun 22 p:nä, jolloin se työnantajalii
ton, sekä työntekijäin puolelta allekirjoitettiin.

Senjälkeen, kuin näillä kummallakin työaloilla oli 
saatu palkkoja koskevat asiat toistaiseksi järjestetyiksi sai
vat afalttityöntekijät vielä erityisen sopimuksen työnantaja- 
liiton kanssa 9-tuntisen työpäivän käytäntöön ottamisesta. 
Näissä taisteluissa on ammattiosastolla ollut paikallisjärjestön 
sihteeri Matti Paasivuori hyvänä apuna riitaisuuksia selvittele
mässä. Työnantajat ovat kuitenkin jossain määrin rikkoneet 
sopimuskirjoissa mainittuja ehtoja, joka on tuottanut yhä 
jatkuvia selkkauksia, joita on täytynyt sovintooikeudella sel
vitellä.

Ammattiosasto on ollut jaettuna kahteen piiriin joissa 
kummassakin on keskusteltu eri amattialaa koskevista kysy
myksistä. Kaikki tärkeimmät asiat ovat kuitenkin päätetyt 
osaston yhteisissä kokouksissa.

Osaston nimessä on toiminut yksi hautausapurengas.
Huvitoimikuntaan on kuulunut 11 henkeä, jotka ovat 

toimineet huvitilaisuuksia useimpia eri kertoja osaston raha
varojen kartuttamiseksi.

Johtokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana K. Laine, 
varapuheenjohtajana W. Kulmanen, sihteerinä A. P. Laiti
nen ja varalta H. Jauhonen, rahastonhoitajana E. Linden, 
taloudenhoitajana W. Kontio, ja muina jäseninä E. Lehi
koinen, A. Nikander, E. Nordman sekä varajäseninä M. 
Sorjanen ja Ojanperä.

Tilintarkastajina ovat olleet M. Lehikoinen ja J. Leh
tinen ja varalta W. Nieminen.

Osasto ou kuulunut H:gin paikallisjärjestöön, jossa 
edustajana ovat olleet E. Linden varsinaisena ja A. P. Laiti
nen varalta.

Kokouksia on pidetty kaikkiaan 37, johtokunnan ko
koukset siihen luettuna.

Jäsenluku oli vuoden alkupuolella 253, vaan vuoden 
lopulla joulukuun 31 p:nä oli täysin maksaneita 126 jä
sentä.
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Tuloja on ollut huvitoimikunnalla ja osastolla yhteensä 
165 mk. 76 p., menoja 1,222: 35 penniä ja jäännös 436 
mk. 41 penniä.

Kaikkiin järjestyneen työväen puolelta toimeenpantui
hin mielenosoituskulkueisiin on otettu osaa ja valittu osas
ton puolesta järjestyksen valvojat.

Marraskuun 1 p:nä pidetyssä kuukausikokouksessa 
päätettiin ammattiosasto jakaa kahteen toisistaan erillään ole
vaan osastoon tammikuun 1 päivästä v. 1907.

Jäseniltä kerättiin perustettavan lakkorahaston hyväksi, 
josta karttui tuloja 11: 55 penniä sekä paikallisen vaaliagi- 
tatioonin hyväksi 7: 10 penniä. Rauta- ja metallialalla työn- 
sulussa olevien työtoverien hyväksi niinikään veroitettiin 
osaston jäseniä, josta oli tuloja 509: 30 penniä, summa on 
H:gin Paikallisjärjestön välitykselllä annettu asianomaisille.

Ammattiosaston puolesta:
Aaron P. Laitinen 

am. os. sihteeri.

H. T. Y:n Uunintekijäin ammattiosaston
kertomus vuodelta 1906, joka on Neljästoista toiminta
vuosi.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet: O. Hyvönen 
puheenjohtajana, W. Kataja vaaapuheenjohtajana, F. Halme 
rahastonhoitajana sekä jäsenkirjurina, O. Salo sihteerinä ja 
muina jäseninä J. A. Peltonen, A. Stenvall ja O. Partio 
sekä varalta S. Nieminen, K. Seikkala, A. Jäderholm ja R. 
Salonen.

Tilintarkastajina ovat olleet: K. Lindholm ja H. Sohi
man, varalta T. Korhonen ja E. Simonen.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: K. Seikkala, A. 
Jäderholm, M. Seppinen, W. Salila, E. Simonen, T. Kor
honen ja K. Lindholm.

Paikallisjärjestössä on osastoa edustaneet N. Aho ja 
varalta J. A. Peltonen.
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Kokouksia on ollut kaikkiaan 28, joista kuukausiko
kouksia 12, toimikunnan kokouksia 9 ja ylimääräisiä kuu
kausikokouksia 6, sekä yksi yleinen uunintekijäin kokous.

Kokouksissa on puhuttu ja neuvoteltu siitä kuinka 
uunintekijät parhaiten voisivat edistää taloudellista asemaansa. 
Parhaana keinona on pidetty ammatillisen järjestön yhä 
edelleen kehittämistä ja lujittamista sekä jäsenten kasvatta
mista siinä määrin itsetietoisiksi, että voivat yhteiset pää
tökset pitää pyhinä.

Keskustelun alaisena on myöskin ollut ammattitaidon 
edistäminen ja yleensä ammatillisen sivistyksen kohottami
nen ja siitä johtuvan oman arvon tuntemuksen elvyttä
mällä, ammattikunnan vaurastuminen.

Tärkeänä, ammattia suojaavana kysymyksenä on 
keskusteltu oppilaskysymyksestä ja sitä varten valittu komitea, 
joka on asiaa koettanut edistää vointinsa mukaan. Lopul
lista sovittelua varten annettiin oppilaskysymyskin sen työn
antajain kanssa yhteisesti valitun komitean harkittavaksi, 
jonka tehtävänä oli valmistaa uunitöille uusi palkkatariffieh- 
dotus. Myöskin valmistettiin ehdotus vanhempien ammattimies
ten ja työnantajain väliseksi työsopimukseksi. Kun sanottu 
komitea kokoontui, eivät työnantajain valitsemat komitean 
jäsenet sanoneet itsellensä olevan valtuutta keskustella mis
tään muusta kuin palkkatariffia koskevasta kysymyksestä ja 
kehoittavat toisia kysymyksiä varten laaditut alustukset lä
hettämään mestariliitolle. Kehoitusta seuraten lähetettiinkin 
oppilaskysymystä ja vanhempien työntekijäin työsopimusta 
käsittelevät asiapaperit mainitulle liitolle, mutta ei ole saatu 
minkäänlaista vastausta. Uusi palkkaustariffi tuli käytäntöön 
ensimäisestä päivästä kesäkuuta molemminpuolisilla alle
kirjoituksilla hyväksyttynä ja työntekijöille sentään kokolailla 
entistä edullisempana.

Osastomme otti myöskin osaa edustajainsa kautta 
täällä pidettyyn koko maata käsittävän liiton perustavaan 
kokkoukseen. Edustajina olivat: A. Torniainen, J. A. Pel
tonen ja R. Salonen. Kokouksessa päätettiin perustaa koko 
maata käsittävä liitto kaakeli-, fajansi- ja uunintekijäin am
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mattikuntain kesken. Sitä seuraavassa osaston kokouksessa 
tekivät edustajat sitten selvää liiton tarkoituksesta ja siitä 
ohjelmasta jota aijotaan toteuttaa. Tästä syntyneen vilkkaan 
keskustelun jälkeen päätti osastomme yhtyä liittoon loka
kuun 1 pistä. Samalla päätettiin erota Higin Paikallisjär
jestöstä.

Jäsenmaksut päätettiin korottaa ensi vuoden alusta 
siten, että sisäänkirjoitusmaksut tulevat olemaan viisi mark
kaa ja jäsenmaksut yksi markka kuukaudessa jäsentä kohden.

Vuoden kuluessa oli osastomme pakoitettu nostamaan 
oikeusasian rakennusmestaria A. Malmia vastaan syystä, 
että hra Malm vastoin parempaa tietoaan solvasi ammatti
osastoa, saadakseen hajaannusta aikaan. Juttu päättyi, kuten 
uunintekijät muistavat ammattiosaston voitolla, jossa vas
taajalle tuomittiin sakkoa solvauksesta.

Jäseniä oli osastossa vuoden alussa 52, uusia liittyi 
91, joista kuitenkin erosi 46, niin että vuoden lopulla oli 
osastoissa 97 jäsentä ja näistä vuoden maksaneita 83.

Huvitoimikunta on pannut toimeen kaksi perheilta- 
maa, joista toinen oli edustajakokouksen päättäjäisjuhlan 
yhteydessä.

Vakuudeksi:
O. Salo.

H. T. Y:n Torvityöntekijäin ammattiosas
ton kertomus viita 1906.

Ammattiosaston toiminta vuoden kuluessa on ollut hy
vin vilkasta. Vuoden alkupuolella otettiin keskusteltavaksi 
kuinka saataisiin määrätty alin tuntipalkka käytäntöön, josta 
talven kuluessa päästiin yksimielisyyteen ja laadittiin palk- 
kaussäännöt jotka heinäkuulla aijottiin antaa työnantajille.

Työnantajat ehtivät kuitenkin panna toimeen työnsu- 
lun, vastapainoksi meidän vaatimuksillemme ennenkuin vaa
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timustamme kerittiin antaakaan. Täten alkoi tuo pitkällinen 
6:si kuukautta kestänyt sulku jolla ajalla työnantajat koitti
vat haalata rikkureita, ensiksi omasta maasta, vaan kun 
siinä eivät tarpeeksi onnistuneet niin vieläpä ulkomailtakin.

Ammattiosaston valmistamat palkkaussäännöt kyllä 
myöhemmin esitettiin isännistölle mutta ei saatu hyväksy
mistä. Alimman tuntipalkan lopullinen määrääminen on 
näin ollen siirtynyt toistaiseksi.

Osastossa on omia jäseniä varten sairaus- ja tapa- 
turmaapurengas. Jäseniä renkaassa on 14.

Osastolla on myöskin hautausapurengas jossa on jä
seniä 120.

Kokouksia on vuoden kuluessa pidetty 45, joista 
pykälät ovat pyötäkirjoihin merkityt.

Näistä kokouksista on 1 vuosik., 12 kuukansik. ja 27 
väliaikaisia kok., joista useimmat ovat aiheutuneet sulusta. 
Johtokunnan kokouksia on ollut 5:si ja niissä on pääasial
lisesti seskusteltu ammatillisista ja osaston jäsenten talou
dellisista asioista.

Osaston jäsenluku on vuoden kuluessa ollut 186 
joista kokovuoden maksaneita jäseniä 76.

Toimikuntaan ovat kuulunent: E. Mäkinen puheen
johtajana, varalta A. Ottelin, W. Heinänen kirjurina, varalta
I. Perälä jäsenkirjurina ja rahastonhoitajana J. Mäkinen. 
Tilintarkastajina W. Eerola ja W. Aho, varalta J. D. Mäki
nen ja K. Walin.

Johtokunnasta ovat eroamisvuorossa E. Mäkinen,
J. Mäkinen ja W. Kurkela.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat: W. Kei
nänen, R. Jokinen, W. Heinonen, A. E. Koskinen, W. 
Helminen, J. Keikkanen, W. Tuominen, K. Pietiläinen E. 
Aalto, K. Walin, J. Pehkonen ja A. Ottelin.

Paikallisjärjestön edustajana on ollut W. Pulliainen, 
varalta W. Keinänen.

Työmieslehden kok. edustajana on ollut E. Mäkinen.
Lipunkantajana on ollut F. Havila.
Osaston taloudellinen tila oli jouluk. 31 p:nä seuraava:
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Tuloja jäsenmaksuista y. m. . . . 1,306: 63
Huvitoimikunnalta........................... 118: 03
Saamisia osaston jäseniltä. . . . 1,210: —
Arvopaperia 55: —

Summa 2,689 66

Erilaisia menoja 792: 25
Maksettavia velkakirjani mukaan . 1,050:
Puhdas omaisuus 847: 41

Summa 2,689: 66

Huvitoimikunnan tilit vuonna 1906: tuloja on ollut 
172: 24 p., menoja on ollut 79: 21 p., jäännös vuodelle 
1907 93: 03 p.

Yleiseltä rauta- ja metallityöntekijäin huvitoimikun
nalta tämän lisäksi ollut tuloja 13 markkaa.

Koko jäännös on 106 markkaa 3 p.

Osaston puolesta:
W. Heinonen 
a. o. kirjuri.

H. T. Y:n Soittokunnan vuosi- ja tilikertomus 
1 p:stä lokakuuta vuoden loppuun 1906.

Soittokunnan johtokuntaan kuului kuusi henkilöä, 
joista toinen puoli oli yhdistyksen johtokunnan ja toinen 
soittokunnan valitsemia. Johtokunnan puolesta kuuluivat: 
Maria Hellavuori, Kaarlo Korander ja Viktor Gatski. Soit
tokunnan puolesta Nikolai Kaiku, Edvard Ylimys ja Erik 
Miettinen.

Puheenjohtajana toimi M. Hellavuori ja kirjurina E. 
Miettinen.



57

Johtokunta kokoontui kolme kertaa.
Johtajana soittokunnassa Toimi N. Kaiku ja rahaston

hoitajana E. Ylimys.
Soittokunta oli kokonaisena Marrask. 1 päivään jol- 

loinka se yhdistyksen päätöksen mukaan pienennettiin kak
sinkertaiseksi septetiksi. Poisjäämään tulivat seuraavat:

Aleksander Arnio, B-Trumpetisti.
Henrik Hietikko, Ess-Trumpetisti.
Matti Anttonen, F-Valthornisti.
Verner Helin, F-Valthornisti.
Aksel Forsten, Rumnunlyöjä.

Soittokunnan miehistön luku kaksinkertaisena seitsik
kona tuli olemaan kahdeksantoista miestä jotka olivat jär
jestetty seuraavasti:

V. Katajavuori, Ess-Kornetisti.
O. Koskinen, samoin.
A. Björkling, samoin.
A. Nyman, samoin.
V. Pietikäinen, I. B-Kornetisti.
E. Ahlberg, samoin.
K. Lindfors, Il B-Kornetisti.
L. Lindqvist, samoin.
G. Lassila, Ess-Altisti.
K. Helin, samoin.
K. Räsänen, B-Tenoristi.
E. Ylimys, samoin.
E. Uitto, B-Barytonisti.
E. Kovanen, samoin.
A. Kannukene, Ess-Basisti.
A. Helminen, samoin.
J. Pietilä, B-Basisti.
E. Miettinen, samoin.

Soittokunta esiintyi iltamissa y. m. tilaisuuksissa 30 
kertaa, joista tuloja yhteensä oli 1,770 Smk. Tulot ovat 
jaetut tasan miehistön kesken, paitse säännöissä määrätty
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prosentti on joulukuulta tilitetty yhdistykselle torvi prosent
tia 13 Smk.

Soittokunnan ylläpitämiseksi nostettu yhdistyksen ra
hastonhoitajalta yhteensä 394 Smk.

Soittokunta ei tällä ajalla ole toimeenpannut iltamia, 
eikä konsertteja omalla nimellään, aikomus kyllä oli, mutta 
suuren työttömyyden ja kaikellaisen huonon ajan takia jä
tettiin tuonnemmaksi.

E. A. Helminen E. J. Miettinen
puheenjohtaja. kirjuri.

Me allekirjoittaneet olemme tarkastaneet H:gin Työ
väenyhdistyksen Torvisoittokunnan tilit viime vuoden 
ajalta ja olemme huomanneet ne oikeiksi jonka perusteella 
toivomme, että rahastonhoitajalle ja soittokunnalle myön
nettäisiin täydellinen tilivapaus.

Helsingissä 13 p:nä maaliskuuta 1907.

]. H. Konttinen K E. Ahlberg
H gin Työv. Yhd. valitseman Soittokunnan puolesta

komitean puolesta. tilintarkastaja.
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K a s s a t i 1 i
Tamtnik. 1 p:stä Jouluk. 31 päivään 1906.

Tuloja: Debet:
Saldo v:ta 1905 . 
Yleinen rahasto tili . . . 579: 36

16,921: 22

Rakennusrahasto » . . . 31,251: 98
Ravintola »' . . . 6,000: —
Vuokra » . . . 360:
Korko » . . 1,876: 29
Jäsenmaksujen tili . . 16,157: 30
Sisäänkirjoitus » . . . 4,420: 10
Ilmoitus » . . . 1,892: 10
Kirjasto » . . . 1,200: —
Soittokunnan » . . . 31: 10
Uutisrakennus » ... 9: —
Arpajaistoimik. » . . . 6,000: —
Laina » ... 50: —
Kansallispankin » . . . 53,400: —
Suomalaisen säästöpank. tili 13,000: -
Työv. Sanomalehti Osak.

yhtiön tili . . . . . 10,000: 146,227: 23
Smk. 163,148: 45

Menoja: Kredit:

Kustannustili . . . . . 11,622: 07
Kustannus tili Albertink. 24 2,888: 32
Talon kustanus ja korj. tili 2,850: 70
Uutisrakennus tili . . . 21,102: 54
Lukutupa » . . . 376: 48
Kirjasto » . . . 1,071: 97

Siirto 39,912: 08
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Siirto 39,912: 08

Kalusto tili . . .
Arvopaperien » . . .
Korko » . . .
Laina » . . .
Soittokunnan » . . .
Arpajaistoimikunnan tili 
Työv. Sanomalehti o. yht. tili 
Kansallispankin tili . . .
Suomat säästöpankin tili 
Saldo vuodelle 1907 . .

70:
150: -

2,400:
50: —

653: 70
6,000: 

30,000: — 
50,273:

145,768: 15 
17,380: 30

Smk. 163,148: 45

Pääomatili.
Vastaa vaa: Deb et:

An Kassa tili . . ... 17,380: 30
Kansallispankin tili . . 6,706: 46
Suomat Säästöpankin tili 5,692: 08
Kiinteimistö Yrjönk. 27 . 84,169: 96
Uutisrak. Saariniemenk. 5 136,258: 92
Kalusto tili...................... 14,794: —
Kirjasto »...................... 3,500:
Arvopaperien tili . . . 1,695: —
Työv. Sanomat o. yht. tili 20,000: -
F. Hartliinin tili . . . 1,000: —
W. F. Grönrosin tili . . 225: —
Voim. ja urh.seur. Jyryn tili 200: —

Smk. 291,621: 72
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Vastattavaa: Kredit:

Yleinen rahasto tili . .
Rakennusrahasto » . .
Opetuskomitean tili . .
Rahasto kertomuks. antam. 

varten työv. asian kä
sittelystä valtiopäivillä .

Rahasto tilastollisen tiedon 
hankkimista varten työv. 
oloista ...........................

Rahasto kansakoululasten 
suvilomaa varten maalla

Th. Lagerbomin rahasto 
köyhäin koululasten 
vaatetusavuksi . . .

Helsingin säästöpankin tili 
Helsingin kaupungin »

79,902: 13
57,626: 55

329: 89

59: 64

285: 53

247: 62

121: 73
40,000: —

113,048: 63

Smk. 291,621: 72

Helsingissä 15 p:nä maalisk. 1907.

F. M. Orrela.
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Helsingin Työv. yhd. ja siihen kuuluvien ammattiosastojen 
ja yhdistysten jäsenluku 31 p. joulukuuta 1906.

Uusia jäseniä 
yhtynyt 

MiehiäJ Naisia

Eronneita Jäsenluku
31 p. jouluk.

Y
hteensäMiehiä Naisia Miehiä Naisia

1 Yhdistyksen jäseniä . . 158 12 185 2 68 8 76
2 Leipuri ja Kondittori a. o. 94 _ 99 — 98 _ 98
3 Konetehtaalaisten a. o. . 124 _ 272 4 56 __ 56
4 Uunintekiäin a. o. 87 __ 38 _ 95 __ 95
5 Kirjansitotain a. o. . . 18 85 33 99 12 18 30
6 Läkki-, Pelti- ja Vaski- 

seppä a. y....................... 90 132 103 103
7 Maalarinliiton osasto N: 1 182 — 273 __ 273 __ 273
8 Suutarin a. y..................... 203 — 144 — 146 _ 146
9 Kivenhakkaajain a. o. . 56 — 62 — 54 _ 54

10 Muurarin a. o................... 248 — 106 — 359 _ 359
11 Puuseppäin a. y. . . . 79 — 123 — 145 — 145
12 Satulaseppäin a. y. . , 9 — 24 — 14 — 14
13 Kirvesmiesten a. o. . 451 — 436 __ 322 __ 322
14 Seppäin a. o...................... 51 — 109 — 43 _ 43
15 Pannu- ja Levysep. a. o. 81 — 303 — 34 _ 34
16 Kaakeli- ja Fajansi a. o. 88 47 70 37 36 11 47
17 Kulta- ja Hopeasep. a o 7 — 13 1 30 — 30
18 Naisosasto...................... — 245 4 187 _ 180 180
19 Ompeliatar a. o. . . . — 88 — 82 — 58 58
20 Palvelijatar a. o. . . . — 72 — 178 — 97 97
21 Torvityöntekiäin a. o. . 63 — — — 100 — 100
22 Tehtaaleisnaisosasto . . — — — — _ __ —
23 Malliveistäjäin a. o. . . 4 — 11 — 18 — 18
24 Nahkurien a. o. ... 25 — 33 — 35 __ 35
25 Rapparien a. o. ... 76 — 39 — 170 — 170
26 Verhoiliain a. o. . . . 25 4 30 — 41 4 45
27 Puunjalostus konetyönte- 

tekiäin a. o.................... 22 49 33 33
28 Ulkotyöläis naisosasto . — 408 — 233 1 208 209
29 Räätälin a. y...................... 249 41 329 39 170 18 188
30 Lasinleikkaajain a. o. . — ■ — — — — — —
31 Nuohojain a. o. ... 9 — 4 — 27 — 27
32 Tupakkatehtaalaisten a. o. 1 38 1 82 1 48 49
33 Koneenkäyttäjäin a. o. . — — — — — — —
34 Oppilasosasto .... 7 — 25 — 9 1 10
35 Silittäjäin a. o.................... — 24 — 46 — 30 30
36 Tilkitsiäin a. o. ... 23 — 16 — 12 — 12

Siirretään 2,530 1,064 2,963 990 2,505 681 3,186
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Uusia jäseniä 
yhtynyt

Miehiäj Naisia

Eronneita Jäsenluku
31 p. Jouluk.

Miehiä! Naisia

Y
hteensäMiehiä Naisia

Siirto 2,530 1,064 2,963 990 2,505 681 3,186

37 Pesiätär a. o...................... _ 17 __ 33 33 33
38 Talonmiesten a. o. . . 12 — 5 — 26 — 26
39 Valajain a. y..................... 25 — 46 — 35 — 35
40 Asfaltti- ja Sementti a. o. 181 3 135 1 126 2 128
41 Sähkömiesten a. o. . . 17 — 68 — 18 — 18
42 Sairashuone palvel. a. o. 7 22 — 24 16 32 48
43 Tiilenkantajain a. o. . . — — — — — — —
44 Karkeankivityöntek. a. o. 293 — 258 — 93 — 93
45 Satamatyömiesten a. o. IL 42 — 150 — 57 — 57
46 Kylvettäjäin a. o. . . . — 14 — 49 — 9 9
47 Paperi- ja Kartonkityön- 

tekiäin a. o.................... 15 24 12 30 31 40 71
48 Helsingin kunnan työ

väen a. o........................ 600 7 545 7 210 210
49 Valaistus a. o.................... 10 — 9 — 1 — 1
50 Vj Näyttämömiesten a. o. 24 — 3 — 21 — 21
51 ’/i Rauta- ja Metallisor- 

varien a. o..................... 134 50 84 84
52 x/i Kadunlaskiain a. o. . 29 — 19 — 10 — 10
53 1/1 Venäläisosasto . . . 79 5 60 5 19 — 19
54 Vi Naisleipurien a. o. . — 40 — 19 — 21 21
55 V2 Lämmittäjäin a. o. . 56 — 30 — 26 — 26
56 V, Veneenveistäjäin a. o. 38 — — — — — —
57 Vo Harjantekiäin a. o. .. 11 4 6 1 5 3 8
58 */, Varastotyömiest. a. o. 52 — 14 — 38 — 38
59 Vb Kotelotyöntekiäin a. o. 5 42 3 17 2 25 27

Yhteensä 4,160 1,242 4,376 1,176 3,323 846 4,169

Huom,! Helsingin Työv. yhdistyksen jäseniä ovat ylläolevan 
taulun mukaan ainoastaan ne joiden jäsenmaksut on suoritettu vuoden 
loppuun.


