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Vuosi 1907 liittyy läheisesti siihen ajanjaksoon, joka seu
rasi suurlakkoa ja jonka myrskyisin kohta kiihkeine 

äänioikeustaisteluineen oli jo sivuutettu, kun kulunut vuosi 
alkoi. Ensimäiset yleisellä äänioikeudella suoritetut edus
kuntavaalit, joista nuori sosialidemokratinen puolueemme 
niin kunniakkaasti selviytyi, tekevät tämän vuoden huomat
tavaksi maamme työväenliikkeen historiassa. Mitä kuiten
kin meihin helsinkiläisiin tulee, niin meillä ei tässä kohdin 
vielä toistaiseksi ole lainkaan kehumisen varoja. Täällä 
maan pääkaupungissa, työväenliikkeen keskustassa, saimme 
tyytyä toiseen sijaan ja ruotsalainen n. s. »kansanpuolue», 
suurkapitalistien ryhmäkunta, anasti ensi sijan. Toivotaan 
ettei moista häpeää enää ensi vaaleissa tapahdu, vaan että 
silloin punanen armeija jo vallottaa pääkaupungin ja voi
daan paraillaan valmistuvan komean yhdistyksemme talon 
harjalle silloin kohottaa voiton merkkinä punalippumme 
liehumaan.

Toinen merkkitapaus kuluneen vuoden aikakirjoissa on 
koko maata käsittävän ammattijärjestön perustaminen Tam
pereen kokouksessa huhtikuun 14—17 p. Vihdoinkin 
päästiin laiminlyödyn ammatillisen järjestäytymisen alalla 
niin pitkälle, että saatiin tämä välttämätön elimistö luoduksi 
liikkeen keskittämiseksi ja yhtenäisen toimintatavan aikaan
saamiseksi. Keskinäiset riitaisuudet, jotka v. 1900 saattoi
vat ammattijärjestön perustamisyritykset raukeamaan ja joissa 
huomattavasti pohjalla piili eriävät näkökohdat valtiollisen 
ja ammatillisen liikkeen tärkeydestä ja niiden suhtautumi
sesta toisiinsa, olivat routavuosien sorron aikana, jolloin 
ammattijärjestön perustaminen ylhäältäpäin tehtiin mahdot
tomaksi, menettäneet maaperänsä. Ammattijärjestön toimi-
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kunnan asuinpaikaksi määrättiin Helsinki. Uusi järjestäyty
minen ammatillisella alalla on luonnollisesti suuresti vaikut
tanut Helsingin työväenyhdistykseenkin, jonka ympäri ryh
mittyneenä täkäläiset ammattiosastot ovat olleet, mutta jotka 
nyt yhtyvät liittoihinsa ja siten jäävät useinkin ainoastaan 
vuokralaisen asemaan yhdistykseen nähden. Tästä tarko- 
tuksenmukaisemmasta järjestäytymisestä ei tietysti ole muuta 
kuin hyvää sanottava.

Toukokuun lopulla kokoontunut kansaneduskunta, 
jossa sosialidemokratialla on vankka 80-henkinen ryhmänsä, 
on ollut suuren huomion alaisena ja mielenkiinnolla on 
seurattu asiain kulkua siellä. Suuret joukot, jotka tärkeim
piä kysymyksiä käsiteltäessä ovat kärsivällisesti säästä huoli
matta odottaneet palokunnantalon edustalla päästäkseen leh
teriltä kuulemaan lausuntoja, ovat olleet todistuksena siitä 
suuresta harrastuksesta, mitä kansa tuntee uutta eduskuntaa 
kohtaan. Työväen mieliä ovat etenkin jännittäneet väli- 
kyselyt polisiasiassa ja Laukon kysymyksessä, joissa porva
rilliset ainekset, miten erikarvaisia ovatkin, muodostivat rin
taman sosialidemokrateja vastaan ja antoivat heikkouskoi- 
simmillekin todistuksen siitä, että vaaliaikojen koreat lu
paukset yhteisen parhaan ajamisesta unohtuvat, kun kysy
myksessä on luokkavastakohdat, jolloin porvarilliset ainek
set kauniisti löytävät toisensa taistelussa työväen maailmaa 
vastaan.

Työväen kansainvälinen vappujuhla vietettiin kauniin 
sään vallitessa Mäntymäelle tehdyllä mielenosotusretkellä, 
johon osanotto oli harvinaisen runsas. Sitäpaitsi on vuo
den kuluessa toimeenpantu eri aikoina mielenosotuksia 
Laukon häätöjen, Venäjän toisen duuman hajotuksen ja 
rautatiehallituksen rautatieläisten yhdistymisvapautta sortavien 
toimenpiteiden johdosta. Yhdistyksen rakennusrahaston 
kartuttamiseksi pidettiin myöskin kesällä suuret arpajaiset, 
joiden tuottama voitto nousi neljännellekymmenelle tuhan
nelle.

Ettei yhdistymisvapaus vielä ole likimainkaan turvattu 
maassamme siitä sai yhdistyksemme kokea heinäkuulla, joi-
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loin kenraalikuvernööri kiertokirjeellä kääntyi Uudenmaan
läänin kuvernöörin puoleen pyytäen tätä ryhtymään toimen
piteisiin yhdistyksen venäläisen osaston lakkauttamiseksi. 
Tuskin tarvinnee lisätä, että kenraalikuvernööri sai tyydy
tyksellä nähdä miten tavattomalla innolla suomalaiset viran
omaiset riistivät venäläisiltä tovereilta yhdistymisvapauden.

Työväen taideharrastuksista lienee paikallaan mainita 
tässä vuosikertomuksessa. Kuten tunnettu päätettiin tämän 
edellisenä vuonna lakkauttaa työväenyhdistyksen teatteri, 
joka menestyksellä oli pitemmän ajan tyydyttänyt työväen 
näyttämötaideharrastusta. Asia sai kuitenkin onnellisen 
käänteen kun helmikuun 2 p:nä perustettiin Kansan näyt
tämö, joka otti jatkaakseen Työväen teatterin tehtäviä ja on 
kuluneen vuoden aikana osannut kiinnittää työväen mielet 
puoleensa vaihtelevalla työväenoloja käsittelevällä ohjelmis
tollaan, siitä ovat olleet parhaana todistuksena täpötäydet 
katsomot.

Työväenyhdistyksen soittokunta on ollut vilkkaassa 
toiminnassa koko vuoden. Viittaamme lähemmin sitä kos
kevaan selostukseen. Vuoden kuluessa on vielä perustettu 
laulu- ja soittoseura toimimaan yhdistyksen keskuudessa.

Ammatillisen liikkeen alalla ei suurempia työtaisteluja 
ole kuluneena vuonna käyty. Erikoisuudellaan herätti kui
tenkin huomiota ajurien toukokuun 22 p:nä puhjennut 
lakko, jonka aiheutti viranomaisten omavaltainen menettely 
ajurien taksakysymyksessä ja se riippuva suhde, mikä sitoo 
ajureja kaikenkaltaisten poliisi määräysten alaisina harjoitta
maan ammattiaan. Uusia ammattiosastoja on perustettu ja 
liittynyt yhdistykseen, kuten sekatyöntekijäin, asfalttityönteki- 
jäin, hattutyöntekijäin, makkaratyöntekijäin, kipsityöntekijäin 
ja liikeapulaisten ammattiosastot. Aijotusta juutalaisten työ
läisten osaston perustamisesta ei tullut mitään, koska ko
koontumisvapaus osottautui, kuten venäläisen osaston hajo
tus selvästi ilmaisi, olevan vielä riittämätön aikeen toteut
tamiseksi. Järjestysvaliokunta ja urheiluseura »Jyry» saivat 
uudet säännöt.

Kun Oulun puoluekokouksessa edellisenä vuonna hy
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väksytyt uudet puoluejärjestyssäännöt tulivat voimaan, niin 
yhdistys nyt niiden mukaan kuuluu alajärjestönä Helsingin 
kunnallisjärjestöön, jonka valitsema toimikunta huolehtii 
koko kuntaa koskevista puolueasioissa. Avustamiseksi suo
rittaa yhdistys kunnallistoimikunnalle kuukausittain 25 mk.

Yhdistyksen uuden talon rakennukseen on Suomi- 
yhtiöltä saatu 500,000 mk. laina.

Yhdistyksen uuden talon (Helsingin Kansantalon) ra
kentamisesta voinee mainita seuraavaa. Tontilla olevaa kal
liota alettiin poislouhia 17 p. syysk. 1906, sekä saatiin lop
pumaan lokak. 1907. Kalliota, joka kaikki on poislouhittu, 
on ollut kaikkiaan 8,300 m3.

Syyskuussa 1906 alotettiin myös talon muut perus- 
tustyöt. Kivityöt tehtiin talven kuluessa siihen kuntoon, 
että päästiin muuraamaan 16 p. huhtikuuta jolloin talo alkoi 
nousta niin että voitiin pitää tavanmukaiset harjakannut 26 
p. lokakuuta, jolloin talossa oli harja päällä. Sen jälkeen 
muurattiin vielä rakennuksen tornia, joka tuli valmiiksi mar
raskuussa. Tornin puutyö joka vielä nousee noin 18 met
riä, jätettiin kylmien ilmojen tähden ensi kevääseen. Tiiliä 
on kiini muurattu kaikkiaan noin 950,000 kpl. Joulukuussa 
saatiin akkunat kiinni, joten voitiin taloa lämmittää ja kui
vata, sekä aloittaa sisävalmistuksia. Puu-, muuraus- ja kivi
työt on tehty tuntipalkalla, paitsi kivihakkausta, joka oli 
urakalla tariffin mukaan. Vuoden kuluessa tapahtuneet kirves
miesten ja ajurien lakot eivät tehneet rakennukselle mitään 
haittaa, sillä yhdistys pääsi kummastakin poikkeusasemaan. 
Mainitsemisen arvoista tapaturmaa ei myöskään ole maini
tussa työssä tapahtunut.

Kaiken talossa tarvittavan peltityön on tehnyt urakalla 
peltis.mestari M. F. Hätinen. Sementtityöt, kuten portaat ja 
vuoliaiskerrokset on tehty rautapetoonista, joten niissä ei 
ole ensinkään käytetty rautavasoja. Vuoliaiskerrokset on 
kaikki tehty ilmatäytteellä. Sementtityön on tehnyt urakalla 
insinööri Aug. Kiökemeister.

Rakennus, joka pinta-alaltaan on 1,520 m2 on viisi
kerroksinen ja rakennettu kadun puolelta harmaasta kirjavasta
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graniitista, arkkitehti Karl LindahPin tekemien piirustuksien 
mukaan, tulee täysin valmiiksi ensi kesänä. Työnjohtajina 
ovat olleet rakennusmestarit J. K. Koskinen ja K. R. Linde
man. Isännöitsijänä on toiminut Kaarlo Korander. Raken
nuskomiteaan ovat kuuluneet Kaarlo Korander (puheen
johtajana), Emil Perttilä (kirjurina), S. Hellstén, F. M. Or
rela, E. Valpas, M. Paasivuori, Mimmi Kanervo, J. A. Ylén 
ja H. Lähde. Kahden viimeksi mainitun tilalle on valittu 
E. H. Lainio ja K. J. Wallin.

Yhdistyksen johtokuntaan ovat v. 1907 kuuluneet: E. 
Perttilä puheenjohtajana, S. Nieminen varapuheenjohtajana, 
A. Järvenpää sihteerinä, F. M. Orrela rahastonhoitajana ja 
jäseninä: B. Haarala, O. Lähde, M. Paasivuori, V. Perttilä, 
Y. Sirola ja E. Valpas. Eroamisvuorossa ovat Lähde, Or
rela, E. Perttilä, Sirola ja Valpas.

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat A. Karjalainen, M. 
Korhonen ja H. Lähde sekä varalta A. Halme ja S. Suo
malainen.

Yhdistyksen lukusaliin on ollut tilattu 44 suomalaista, 
4 ruotsalaista, 1 saksalainen, 1 norjalainen ja 1 tanskalai
nen sekä 1 ruotsinmaalainen sanomalehti. Siis yhteensä 
52 eri sanomalehteä ja aikakauskirjaa.

Kirjalainoja yhdistyksen kirjastosta on annettu 5,990 
suomalaista ja 105 ruotsalaista, joten lainojen yhteinen luku 
on 6,095. Kirjasto on saanut kaupungin anniskeluvoitto- 
varoista avustusta 600 mk. Kirjastonhoitajina ovat olleet 
A. Järvenpää suomalaisella ja E. Valpas ruotsalaisella osas
tolla.

Ravintolaa on edelleen hoitanut neiti Hilda Virta.

Johtokunnan puolesta 
A. Järvenpää

y. m.
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H. T. Y. Juhlatoimikunnan toimintakerto
mus vuodelta 1907.

Juhlatoimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: 
Kaarlo Korander, A. Wormula, W. Leino, Hj. Korander, 
Hanna Alkunen, Olga Leino ja Aino Korander. Virkaijlioina 
ovat olleet seuraavat: puheenjohtajana Kaarlo Korander, 
joka kuitenkin vuoden kuluessa erosi, ja hänen tilalleen 
valittiin W. Leino, rahastonhoitajana on ollut A. Wormula, 
taloudenhoitajana Olga Leino ja kirjurina allekirjoittanut.

Juhlatoimikunta on kuluneena vuonna toimeenpannut 
kaksi lasten-joulujuhlaa ja niiden yhteydessä kaksi aikuisten 
iltamaa, H. T. Y:n vuosijuhlan, yhden kesäjuhlan ja seitse
män teatterinäytäntöä Työväen teatterin nimellä.

Kuten edellisenä vuonna toimi Työväen teatteri Yli
oppilastalolla näyttelijätär Hilma Rantasen johdolla, vaan 
kannattavaisuuden puutteessa oli Juhlatoimikunta pakoitettu 
ilmoittamaan asiasta yhdistyksen kuukausikokoukselle, joka 
kokouksessaan 1 p. helmikuuta 1907 päätti lopettaa Työ
väen teatterin, joten viimeinen näytäntö annettiin 27 p. 
helmikuuta 1907.

Kaikille niille henkilöille, jotka ovat olleet avustamassa 
Juhlatoimikuntaa sen toimeenpanemissa juhlissa y. m. pyyde
tään lausua vilpitön kiitos.

Aino Korander. 
kirjuri.

Kertomus Helsingin Työväenyhdistyksen 
Järjestysvaliokunnan toiminnasta vuonna 1907.

Vuoden alussa katsottiin tarpeelliseksi lisätä järjestys- 
valiokunnan jäsenlukua, niin että valiokuntaan on kuulunut 
24 miestä (ennen 12). Käytännöllisiä seikkoja silmällä pi
täen on valiokunta jaettu 3:een 8-miehiseen osastoon, sillä 
tavoin on saatu järjestyksenpito sopivammin järjestetyksi.

Mitä tulee järjestysvaliokunnan jäseniin ja jäsenlukuun, 
on niissä vuoden kuluessa tapahtunut muutoksia yhtämittaa,
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niin että vasta vuoden lopulla on valiokunta saatu täysi
lukuiseksi.

Järjestysvaliokunnan kokouksia on pidetty säännölli
sesti joka viikko paitsi kesä-, heinä- ja elokuun ajalla, jol
loin valiokunta kokoontui tarpeen vaatiessa. Kaikkiaan on 
valiokunnalla vuoden kuluessa ollut 42 kokousta.

Valiokunnan tehtäviin on kuten edellisinäkin vuosina 
kuulunut pääasiassa seuraavaa: jäsenkirjain tarkastus iltasin 
yhdistyksen huoneustolla, järjestyksen valvominen yhdistyk
sen huoneustoissa pidetyissä perheiltamissa, työväenyhdis
tyksen kokouksissa, iltamissa ja juhlissa. Valiokunta on 
myöskin toimeenpannut 1 yleisen ja 1 perheiltaman.

Järjestysvaliokunnan virkailijoina ovat toimineet seuraa
vat jäsenet: puheenjohtajana W. Soininen ja hänen erot
tuaan valiokunnasta K. Rajala, varapuheenjohtajana K. Ra
jala ja E. Grönlund, pöytäkirjurina R. Mäntynen, varapöytä- 
kirjurina K. H. Oila ja sittemmin Oilan erottua valiokun
nasta J. Suominen, rahastonhoitajana K. Rajala. Valiokun
taan jäseninä kuuluivat vuoden lopussa seuraavat henkilöt: 
O. Laine, A. Salonen, K. Ruoho, J. Ekström, A. Suomela, 
T. Tuominen, H. Nousiainen, E. Ikäheimo, K. Karila, J. V. 
Sivén, A. Haaparinne, F. Laine, A. Sinivaara, A. Alho, K. 
Peltola, T. Korhonen, J. Leppä, E. Leino, K. Arvio, U. 
Wierikko. Sitäpaitsi mainittakoon vielä seuraavat jäsenet 
jotka vuoden kuluessa ovat kauemman aikaa toimineet valio
kunnassa: Aho, Mäkinen, Ukkonen, J. Konttinen, V. Koski
nen, E. Turunen, Hj. Tammilehto ja S. Wirtanen.

Helsingin Työyäenyhdistyksen Järjestysvaliokunnan puolesta: 
AT- Mäntynen.

Seppien ammatti-osaston 12:sta vuosikerto
mus toimintavuodelta 1907.

Osasto on kokoontunut vuoden kuluessa 13 kertaa. 
Toimikuntaan ovat kuuluneet: B. Haarala, W. Pantzar, K.
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Rapp, J. Hyyppä, T. Kansanen ja U. W. Pietiläinen, vara
jäseninä E. Miettinen ja P. Keränen. Toimet ovat jaetut 
seuraavasti: puheenjohtajana B. Haarala, varalta K. Rapp, 
pöytäkirjurina U. W. Pietiläinen, varalta T. Kansanen, ra
hastonhoitaja U. W. Pietiläinen, jäsenkirjureina ja kantomie- 
hinä W. Pantzar ja J. Hyyppä. Tilintarkastajat: O. Pylk
känen ja J. Nylund, varalta Gröndahl ja Henrikson. Huvi- 
toimikuntaan on kuulunut 11 jäsentä.

Työväen Sanomalehti O. Y:n osakkeita edustanut B. 
Haarala ja Turun Työmiehen K. Rapp.

Osastolla on ollut kaksi piiriä eli alaosastoa: Kivikalu- 
seppien piiri ja Kengittäjäin piiri sekä kaksi hautausapuren
gasta N:o 1 ja 2.

Osaston jäsenluku vuoden alussa 151 ja lopussa 125, 
uusia vuoden kuluessa liittynyt 36. Tuloja 1,989:46, me
noja 1,818:99.

Karamellitehtaalaisten ammatti-osasto vuo
tena 1907.

Karamellitehtaalaisten ammatti-osasto on ollut tienrai
vaajana karamellityöntekijäin keskuudessa, niin henkisen kuin 
taloudellisenkin kehityksen alalla, kuluneena ensimäisellä 
toimintavuodellaan. Osaston tärkeimpänä tehtävänä on ollut 
saada ammattitoverit ymmärtämään yhteenliittymisen tarkoi
tusta.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtajana 
Mimmi Nieminen, varalta Sohvi Tuhkanen, pöytäkirjurina 
Lyydi Laatikko, jäsenkirjurina Olga Tuhkanen, rahastonhoi
tajana Riikka Laitinen ja jäseninä Lempi Toivonen, Hilma 
Lehmusvaara, varajäseninä Elsa Koponen, Ida Lindros, Aino 
Nousiainen ja Hilda Mast. Osaston tilintarkastajat ovat 
Vendla Kangasluoma ja E. Nykvist, varalta Hilda Roinesalo 
ja Olga Waisänen.

Osaston huvitoimikuntaan on kuulunut 11 jäsentä.
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Osaston varsinaisia kuukausikokouksia on ollut 11 ja 
2 ylimääräistä. Toimikunta on kokoontunut 19 kertaa.

Osaston tulot 2,052 mk., menot 1,638 mk., säästö 
414 mk.

Osaston puolesta: 
Lyydi Laatikko.

Silittäjien ammatti-osaston toimintakerto
mus vuodelta 1907.

Silittäjien osasto on tänä viidentenä toimintavuotenaan 
toiminut jokseenkin vilkkaasti, sen vähäiseen jäsenlukuun 
nähden.

Osastoon on täysinmaksaneina jäseninä kuulunut vuo
den alussa ainoastaan 26 ja lopussa 36 jäsentä.

Osasto on koettanut tänä vuotena saada enemmän 
ammattitovereita järjestymään, toimimalla yleisen silittä- 
jäinkokouksen ja jakamalla painettuja lentolehtisiä, joilla 
tahdottiin silittäjien huomioon saattaa, että ainoastaan jär
jestymisen kautta voidaan oloja korjata.

Kuukausikokouksia on osasto pitänyt vuoden kuluessa 
10 ja toimikunnan kokouksia 12.

Osaston toimikunnassa ovat toimineet puheenjohtajana 
Ida Sepponen ja varalta Emmi Laine, pöytäkirjurina Olga 
Timonen ja varalta Maria Wäisänen, jäsenkirjurina Elsa 
Kannisto, rahastonhoitajana Emmi Laine ja muina jäseninä 
Paulina Rantanen, Mari Wenhola, Anni Antikainen ja Mimmi 
Pohja.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 11 jäsentä.
Tilintarkastajoina: A. J. Rissanen ja K. Timonen.
Iltamia on osasto toimeenpannut 3 yleistä ja 1 perhe- 

iltaman sekä kansanjuhlan.
Tuloja on osastolla ollut 733 mk. 81 p., menoja 316 

mk. 40 p., siis säästö 417 mk. 41 p.
Olga Timonen. 

kirjuri.
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Ompelijatar a.-osaston toimintakertomus 
v. 1907.

Kuten vuosikertomus tulee näyttämään on osaston toi
minta tänäkin vuonna ollut hiljaista ja supistunut enempi 
omiin sisäisiin asioihin. Mitään ammattikunnallisia paran
nuksia ei ole huomattavassa määrässä saavutettu, ainoastaan 
2 Iakkotapausta, jotka molemmat ammatti-osaston välityk
sellä ratkaistiin työntekijäin eduksi. Syynä on luonnollisesti 
kehittymättömyys ja haluttomuus ammattilaisissa ymmärtä
mään yhteenliittymisen merkitystä, ja niin ollen myöskin 
jäsenluku järjestyneissä ompelijattarissa siksi pieni, että niillä 
voimilla, jotka nykyään muodostavat ompelijatar a.-osaston, 
emme kykene mitään suuria luomaankaan.

Toimikuntaan ovat kuluneena vuonna kuuluneet: Emmi 
Huttunen puheenjohtajana, Anni Pöysä varapuheenjohtajana, 
Sissi Sironen rahaston- sekä taloudenhoitajana, Mandi Säilä 
jäsenkirjurina, allekirjoittanut pöytäkirjurina, Helena Makko
nen varajäsen- sekä pöytäkirjurina, muina jäseninä Lyydi 
Lahtivirta sekä varalta Maria Oila ja Evi Hyvärinen.

Tilintarkastajina on ollut Matti Paasivuori ja Ida Kan
tanen sekä varalta Maria Laine ja Fiina Onkinen.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 8 jäsentä. Huvitoimi
kunta on toiminut menestyksellä osaston rahavarojen kar
tuttamiseksi. Huvitoimkunta on vuoden kuluessa toiminut 
vuosijuhlan, 4 yleistä ja 3 perheiltamaa, kävelyretken sekä 
yhden huvimatkan. Tuloja on ollut 751 mk. 35 p., me
noja 422 mk. 95 p., puhdas voitto vuodelle 1908 328 
mk. 40 p.

Seuraaviin yleisiin rientoihin on osasto edustajain kautta 
ottanut osaa: Suomen ammattijärjestön perustavaan kokouk
seen Tampereella huhtikuun 14, 15 ja 16 p., Työväen sa- 
nomalehtiosakeyhtiön vuosikokoukseen, Osuuskunta työläis
naisen yhtiökokouksiin ja Helsingin paikallisjärjestöön. Myös
kin on osasto Ompelijatarien liiton kautta päättänyt liittyä 
Suomen ammattijärjestöön.

Lakkoja ja muita edistysrientoja on osasto suoranaisesti 
avustanut luovuttamalla Uudenmaan vaalipiirin naisten vaali-
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agitatsioonirahastoon 25 mk., samoin myöskin työväenyh
distyksen arpajaistoimikunnalle työväentalon rakennusrahas
toon. Ompelijattarien liiton agitatsioonirahastoon kerätty 
vapaehtoisena kolehtina 10 mk. 11 p. sekä Porin T. yhd. 
ompelijatar a.-osaston arpajaistoimikunnalle 5 mk. Keräys- 
listoilla ovat osaston jäseneet keränneet varoja lakkoihin y. m.

Verotuksia osastolla ollut leipurien ja räätälien lakon 
johdosta pakollinen verotus 12^2 P- viikolta, joka kannettiin 
kumpaankin 4 viikon ajalta, Ompelijattarien liitolle liitto- 
veroa 10 p. sekä työttömyysrahastoon 10 p. kuukaudessa 
jäseneltä, Paikallisjärjestölle 5 p., Uudenmaan vaalipiirin 
naisten agitatsioonirahastoon 5 p. sekä yhteisen vaalipiirin 
rahastoon 5 p. kuukaudessa jäseneltä kuhunkin.

Osaston sisäisiä asioita on toimittu seuraavia: tilattu 
Suomen sosialidemokraattisen naisliiton julkaisemaa vaali- 
kehotusta 500 kpl., vaalilippuja Ieikkivaaleja varten 200 kpl., 
paikallisjärjestön toimintakertomuksia 25 kpl., myönnetty 
palkkiota rahastonhoitajalle sekä pöytäkirjurille 15 mk. ja 
jäsenkirjurille 25 mk., toimittu leikkivaalit ompelijattanne 
sekä 10 p. helmikuuta suuri kokous, johon puhujaksi oli 
saapunut ompelijatarliiton agitaattori, rouva Sally Dufva. 
Myöskin on osaston vilkastuttamiseksi toimineet seuraavat 
komiteat: 10-henkinen kehoituskomitea, tilastokomitea, kappa- 
ompelijattarille valittiin kehoituskomitea, joka työhuonekun- 
nittain valvoo asioita yhdessä toimikunnan kanssa; komiteaan 
on kuulunut 7 jäsentä, kesäsiirtolakomitea, johon kuului 
5 vakinaista sekä 2 varajäsentä. Kesäsiirtolaksi vuokrasi osasto 
Herttonääsin saarelta pienen rakennuksen, johon kesäsiirtola
komitea parhaansa mukaan valmisti osaston jäsenille tila
päisen kesäasunnon. Rakennuksessa oli 2 huonetta ja vuokra 
näistä 3 kuukauden ajalta 100 mk. Ikävä vaan, että niin 
harvat osaston jäsenet käyttivät kesäsiirtolaa hyväksensä, jo
ten komitean työ meni miltei turhaan. Kesäsiirtolakomi- 
tealla on ollut tuloja 284 mk. 58 p., menoja 266 mk. 43 p.

Arpajaiset päätti osasto panna toimeen maalis- tahi 
huhtikuussa v. 1908, sitä vasten on toiminut 10-henkinen 
arpajaistoimikunta ja on osasto luovuttanut yllämainittuun
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tarkoitukseen 116 mk. aineiden ostoa varten käsitöihin. 
Arpajaiset täytyy kuitenkin lykätä vuodeksi eteenpäin, syystä 
että valmistukset edistyvät siksi hitaasti ettei ne ajoissa joudu 
valmiiksi.

Vuoden lopulla ilmoittivat kappaompelijattaret perusta
vansa oman osaston; hekin tähän asti ovat toimineet om
pelijatar a.-osaston yhteydessä, paitsi kuukausikokoukset ovat 
he pitäneet erikseen ammatillisista syistä, valtiolliset asiat on 
keskusteltu ompelijatarosaston yhteydessä. Eroamisensa om- 
pelijatarosastosta perustelivat he sillä, että heidän toimintansa 
on tarkoitustaan vastaavampi, jos heillä on oma osasto.

Kappatyöalalla on ollut lakko 2:ssa liikkeessä, jonka 
johdosta on pidetty ylimääräisiä kokouksia sekä annettu 
tarpeellista apua, joten myöskin lakot ovat onnistuneet. 
Toimikuntia on ollut tariffikomitea, kehoituskomitea ja työ- 
huoneedustajat. Mitään erityistä toimikuntaa ei ole ollut 
koska toiminta on ollut Ompelijatarosaston toimikunnan 
valvonnan alaisena. Puheenjohtajana on toiminut Helena 
Makkonen, varapuheenjohtajana Hilda Mäkinen, pöytäkirju- 
rina Siiri Salovaara. Huvitoimikuntaan valittiin alkujaan 10 
henkilöä, mutta vuoden lopussa oli ainoastaan 5. Iltamia 
4, joista yleinen tulo on 756 mk. 15 p., menot 502 mk. 
93 p., puhdas voitto 253 mk. 22 p.

Osastolla on ollut vakinaisia kokouksia 12 sekä toimi
kunnan kokouksia 14, myöskin on osastolla ollut 4 yli
määräistä kokousta.

Osastolla on ollut tuloja 1,109 mk. 27 p., menoja 
794 mk. 57 p., säästö 314 mk. 70 p.

Vuosikokouksen puolesta: 
Mandi Lehtosalo.

Tupakkatehtaalais a. osaston toimintaker
tomus vuodelta 1907.

Ammattiosaston toiminta on kuluneena vuotena ollut 
laimeata. Tärkeimpänä tehtävänä on ollut ammattitoverien
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kehittäminen näkemään oman taloudellisen olonsa ja elä
mänsä ja että ainoastaan yhteenliittymisen avulla voidaan 
poistaa ne epäkohdat, minkä alaisina työntekijät saavat kestää 
kaikenlaista sortoa ja puutetta.

Osaston toimikuntaan on kuulunut: Anni Walakka 
puheenjohtajana, Aliisa Sistonen varapuheenjohtajana, jäsen- 
kirjurina, sekä rahastonhoitajana, allekirjoittanut pöytäkirju
rina; muina toimikunnan jäseninä Ida Lahtinen, Mimmi 
Iivonen, Amanda Kanerva, Maiju Kanerva ja Emmi Kärki. 
Tilintarkastajina ovat olleet: Mandi Ahrenius, A. Lehtonen, 
varalta Olka Lehtonen ja H. Salko.

Toimikunta on pitänyt 22 kokousta, osasto 10. Sitä
paitsi on osaston toimesta pidetty 4 yleistä kokousta ja on 
näissä kokouksissa keskusteltu ammatillisista, valtiollisista 
sekä terveydellisistä kysymyksistä. Osasto on myös lopulla 
vuotta jättänyt tupakkatehtailijoille kirjallisen työsopimus- 
ehdotuksen hyväksyttäväksi, vaan ei ole vielä tullut vas
tausta siihen. Yleisiin työväen mielenosotuskulkueisiin on 
osasto ottanut osaa, oman, vuoden kuluessa valmistuneen 
lippunsa kanssa ja ovat airueina toimineet Maiju Kanerva ja 
Mandi Ahrenius.

Osasto on useiden eri yhtiöosakkeiden lisäksi ostanut 
2 osaketta O. Y. Laurilasta ja on osastoa edustanut näissä 
eri yhtiöissä: Aliisa Sistonen, Anni Suomela ja Mandi Ahre
nius. Ammattijärjestön perustavassa kokouksessa Tampe
reella oli Emmi Kärki osaston edustajana.

Osasto oli jaettu 3 piiriin, siten paremmin kehittääk
seen jäseniä, vaan oli osasto pakoitettu lopettamaan koko
naan niiden toiminnan sentakia, kun jäsenillä ei ollut niin 
paljon innostusta että olisi voitu pitää piirikokouksia, en
simmäistä piiriä lukuunottamatta.

Osaston jäsenluku oli vuoden alussa 51 jäsentä, vuo
den kuluessa on liittynyt 50 uutta ja oli vuoden lopussa 
täysin maksaneita jäseniä 66.

Osaston huvitoimikuntaan on kuulunut 10 jäsentä.
Huvitoimikunta on toiminut 8 huvi- ja juhlatilaisuutta 

vuoden kuluessa.



16

Osastolla on ollut tuloja 903: 08, menoja 494: 50, 
säästöksi jää 408: 58.

Osaston puolesta:
Rosa Liukkonen.

Puunjalostuskonetyöntekijäin ammattiosas
ton vuosikertomus seitsemänneltä toimintavuo
delta 1907.

Vuoden kuluessa osastolla on ollut kokouksia kerran 
kuukaudessa. Toimikunta on kokoontunut 3 kertaa, ja sen 
puheenjohtajana on toiminut J. Koskinen, hänen erottuaan 
A. Åström, rahastonhoitajana V. Leino, pöytäkirjurina alle
kirjoittanut. Paitsi yllämainittuja ovat toimikuntaan kuuluneet 
O. Syrjänen, M. Lindell ja K. Raunio. Osaston tilintarkas
tajina ovat olleet K. Mäki ja J. Ahonen, varalta J. Karjalainen 
ja J. Laitinen

Osasto on ollut edustettuna kahdessa edustajakokouk
sessa, nimittäin Suomen puuntyöntekijäin liiton yleisessä 
kokouksessa Terijoella ja Suomen Ammattijärjestön perusta
vassa kokouksessa Tampereella, kummassakin yhdellä edus
tajalla. Osasto päätti liittyä Suomen Ammattijärjestöön pitä
mässään kokouksessaan kesäk. 9 p. Puutyöntekijäin liittoon 
osasto edelleenkin kuuluu.

Vuoden kuluessa osasto on suorittanut kaksi ylimää
räistä verotusta, joista toinen Viipurin lakossa olleitten kir
vesmiesten avustamiseksi, ja toinen Enson tehtaan sulkuun 
joutuneiden puutyöntekijäin hyväksi, joista edellämainituille 
1: 50 ja jälkimäisille 1 mk. jäseneltä.

Vakinaista kuukausveroa on osasto kantanut 75 p. jäseneltä, 
paitsi viime marraskuun 10 p. pitämässään kuukausikokouk
sessa päätti osasto korottaa sen 25 p. viikolta, joka pää
tös pannaan käytäntöön 1908 v. alusta.

Suoranaista avustusta osaston kassasta on annettu kaksi 
eri kertaa, nimittäin 35 mk. Viaporin kapinan johdosta
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työttömäksi joutuneen osaston entisen jäsenen A. Niemelän 
perheen avustamiseksi ja 10 mk. asianajaja Hirvikannan 
jälkilaskun suorittamiseksi.

Vuoden ajalla on huvitoimikunta pannut toimeen kaksi 
perheiltamaa.

Uusia jäseniä osastoon vuoden kuluessa on liittynyt 
20 ja eronnut 16, joista yksi kuoleman kautta, joten täy
sinmaksaneita jäseneitä vuoden lopussa oli 59.

Osastolla oli tuloja edellisen vuoden säästön kanssa 
774 mk. 38 p. menoja 613 mk., siis säästö vuodelle 1908 
161 mk. 38 p.

Osaston puolesta:
J. Leino.

Kipsityöntekijäin ammatti-osaston toiminta
kertomus vuodelta 1907.

Kipsityöntekijäin ammatti-osasto on kuluneen vuoden 
lapsi. Kuluneen vuoden tammik. 20 p:nä kokoontui joukko 
kipsityöntekijöitä keskustelemaan ammatti-osaston perustami
sesta, jonka avulla voitaisiin paremmin valvoa ammatillisia 
työ- sekä palkkausoloja. Toveri W. Pekosen lyhyen amma
tillista työväenliikettä valaisevan puheen jälkeen päätti ko
kous yksimielisesti perustaa ammatti-osaston, sekä valitsi to
verit G. Lehenin, E. Grönlundin Ja E. Ikäheimon laati
maan sääntöehdotusta. Säännöt hyväksyttiin 24 p:nä tam
mik. sekä valittiin väliaikainen toimikunta, johon tulivat E. 
Ikäheimo puheenjohtajana, A. Grönlund varalta, allekirjoit
tanut pöytäkirjurina, E. Saarinen varalta, K. Alho rahaston
hoitajana, E. Lehén jäsenkirjurina, sekä muina toimikunnan 
jäseninä A. Aromäki, O. Hakanen, J. Maja, T. Tuomi
nen ja B. Sirén. 14 p. helmik. valittiin vakinainen toimi
kunta ja ovat siihen kuuluneet: E. Saarinen, G. Le
hén, pöytäkirjurina, allekirjoittanut, varalta, K. Alho, rahas-

2
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tonhoitajava, O. Hakanen, jäsenkirjurina, allekirj. lappuvuo- 
della sekä muina toimikunnan jäseninä A. Aromäki ja T. 
Tuominen, varajäseninä K. Molander ja E. Grönlund, joka 
Lehénin erottua on toiminut pöytäkirjurina. Vuoden ku
luessa on toimikunnasta eronnut E, Saarinen, A. Aromäki 
sekä varajäsenet G. Lehén, K. Molander ja E. Grönlund. 
Heidän tilalleen on valittu K. Aromäki joka on toiminut 
varapöytäkirjurina loppuvuoden sekä J. Hukkila, T. Halinen 
ja P. Siekkinen.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 9 jäsentä. Tilintarkasta
jina on ollut K. Andersson ja A. Kivistö, varalta Häyrynen 
ja Kivinen.

Kokouksia on ammatti-osastolla ollut 12, toimikunnalla 
9 sekä yleisiä kokouksia 12, joissa on etupäässä keskusteltu 
ammatillisista ja taloudellisista asioista. Kurjat palkkaus- ja 
työolot pakoittivat nuoren ammatti-osaston ryhtymään toi
menpiteisiin työsopimuksen aikaansaamiseksi, jonka avulla 
voitaisi saada turvattua työntekijäin asemaa. Tämä kohtasi 
työnantajan puolelta niin jyrkän vastuksen, että täytyi hänet 
1 viikon kestäneen yksimielisen lakon avulla pakoittaa hy
väksymään työntekijäin vaatimukset. —

Ammatti-osaston toimintaa on vaikeuttanut toimihenki
löiden muutokset, joita on, niinkuin edelläolevasta huomaa, 
sangen useita. Osaston jäsenmäärä on 120, joista täysin- 
maksaneita 65 jäsentä.

Huvitoimikunta on vuoden kuluessa toiminut 1 kan
sanjuhlan, 2 perheiltamaa sekä 3 yleistä iltamaa, joista on 
ollut tuloja Smk. 1,058: 55, menoja 750: 85, voitto 307:74.

Osastolla on ollut tuloja 480: 50, menoja 158: 45, 
säästö vuodelle 1908 322: 05.

Lakkorahastoon on vapaana verona kerätty 62: 25.

Ammatti-osaston puolesta 

J. Suominen.
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Torvityöntekijäin ammatti-osaston kerto
mus vuodelta 1907.

Kulunut vuosi on ollut osastollemme rauhallisen kehi
tyksen vuosi, ainakin edelliseen vuoteen verraten. Toiminta 
on ollut ulkonaisesti hiljaista ja laimeaa, mutta kuitenkin 
on otettu tärkeitä askeleita etenkinpäin.

Ammattikunnan liittoutuminen kautta koko maan yh
deksi kokonaisuudeksi on ollut jo kauemman aikaa osas
tomme tärkeimpiä pyrkimyksiä. Kuluneen vuoden ajalla 
kehittyi tämä puuha niin pitkälle että jo joulukuun 6 ja 7 
päivänä pidettiin Suomen putkityöntekijäin ensimmäinen 
edustajakokous Helsingissä. Osastomme puolesta alustettiin 
tässä kokouksessa useampia kysymyksiä, jotka pidettiin välttä
mättöminä lähemmin perustella. Päätulos tästä kokouksesta 
oli se, että siinä yksimielisesti päätettiin perustaa Suomen 
Putkityöntekijäin Liitto.

Tämä on osaltaan vaikuttanut sen, että osastomme toi
minta kuluneen vuoden viime neljänneksellä on vilkastunut 
enemmän kuin vuoden alkupuolella.

Kokouksia on vuoden kuluessa pidetty kaikkiaan 23, 
joista 1 vuosikokous, 12 kuukausikokousta, 6 väliaikaista 
kokousta ja 4 toimikunnan kokousta.

Osastolla on ollut jäseniä vuoden ajalla 145, joista 
kokovuoden maksaneita 90. Jäsenluku vuoden lopussa 
oli 110.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: W. Helminen puheen
johtajana, A. Ottelin rahastonhoitajana, J. Iivarinen kirjurina, 
W. Heinonen varalta sekä jäsenenä I. Perälä.

Toimikunnasta eroamisvuorossa ovat A. Ottelin, W. 
Heinonen ja I. Perälä.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 11 jäsentä.
Työväen Sanomalehti o. y. kokouksissa on osaston 

edustajana ollut E. Mäkinen sekä O. Y. Laurilassa K. J. 
Valin.
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Osastolla on ollut tuloja yhteensä 2,197 mk. 18 pen
niä.

Sitäpaitsi on osaston varoja arvopapereissa 75 mk.

Osaston puolesta:
J. Iivarinen.

Kertomus Ulkotyöläisnaisosaston toimin
nasta vuonna 1907. Osastomme toiminta on ollut 
jotensakin tasaista. Kokouksia on ollut 23, siihen luettu 
toimikunnan kokoukset, ja yksi yleinen ulkotyöläisnaisten 
kokous on pidetty osaston toimesta, jossa keskusteltiin si- 
veellisyyskysymystä, jota on osastonkin kokouksissa usea 
kerta jauhettu ja toisena keskustelukysymyksenä on ollut 
naisen naimaijän korottaminen. Muuten on osaston ko
koukset olleet ohjelmallisia ja on etupäässä keskusteltu am
matillisista asioista. Rahalahjoja on osastosta luovutettu 
Helsingin työväenyhdistyksen arpajaistoimikunnalle 50 mark
kaa ja Tampereen sekatyöläisten keräyslistaan 5 mk. ja Vii
purin lakkolaisille 50 mk., joka summa kuitenkin on lis
toilla kerätty takaisin, että se ei ole jäänyt osaston vahin
goksi, On herännyt kysymys kesäsiirtolan perustamisesta, 
joka on päätetty perustaa ja varojen kartuttamiseksi on pää
tetty pitää arpajaiset. On perustettu käsityöseura ja siihen 
on luovutettu 100 mk. pohjarahaksi ja on annettu 5 mk. 
näyttelyseura »Kasvattajalle», joka myöskin on ulkotyöläis
naisosaston ja tiilenkantajain a.-o. keskuuteen tänä vuonna 
perustettu. Osasto on ollut edustettu koko maata käsittävän 
sekatyöntekijäin liiton perustavassa edustajakokouksessa Tam
pereella ja on yhdytty liittoon ja liiton perustamaan lakko- 
kassaan. Osaston virkailijoina ovat olleet puheenjohtajana 
Ida Hellstedt, varapuheenjohtajana ja pöytäkirjurina Ida 
Laine, varalta Mimmi Syrjänharju ja rahastonhoitajana V.
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Aarnio. Toimikuntaan ovat kuuluneet Aliina Wirtanen, 
Mimmi Syrjänharju, Elin Sola, Mari Wenni, Hilma Kärki
nen, Alma Käpy, varalla Mari Lindroos ja Ida Laine. Väli
aikaisiksi tilintarkastajiksi valittiin F. Johansson ja Aurora 
Kärensilta.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 12 jäsentä. 
Kokovuoden maksaneita jäseniä on osastossa 117 ja

vuoden kuluessa liittyneitä 218; joista oli vuoden lopussa 
95 jälellä, jotenka jäseniä oli osastossa vuoden lopussa 212.

Ida Laine. 
kirjuri.

Kertomus Helsingin Satulaseppäin a. y. toi
minnasta vuodelta 1907.

Toimintamme kuluneella vuodella alettiin toivomuksella 
että saadan työntekijäille edullisempi palkkasopimus, tässä 
toivomuksessa kuitenkin petyttiin, sillä myöhemmin ha
vaittiin voimasuhteemme riittämättömän pieniksi sillä ker
taa ajamaan niin suurta kysymystä, kun vastuksen työn
antajain tahoilta arveltiin olevan ankaran. Voimamme 
heikkouteen taisi osaksi vaikuttaa väsymys edellisen vuoden 
taistelusta. Syyskesästä otettiin tämä asia taas uudestaan 
esille, jolloin se saavutti kaikkien jäsenten yksimielisen kanna
tuksen. Parannuksia on saatava. Tässä ollaankin päästy 
jo niin pitkälle, että Paikallisjärjestön suostumuksella on 
sanottu voimassa oleva työ- ja palkkasopimus irti, sekä 
jätetty uusi sopimusehdotus työnantajain tarkastettavaksi, jos 
sitte suvaitsevat ruveta noudattamaan meidän perin koh
tuullisia vaatimuksiamme.

Uuden sopimuksen pitäisi astua voimaan huhtikuulla 
1908.

Paikallisjärjestön kehoituksesta on veroitettu jäseniä 25 
p. viikossa räätälien ja leipurien lakon aikana, 4 viikkoa 
kumpaisellakin kertaa.
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Lahjoituksia on vuoden kuluessa tehty H. T. yhdist. 
arpajaistoimikunnalle 25 mk., a. y. huvitoimikunnalle vuosi
juhlan pitämistä varten 50 mk., a. y. kirjaston kirjojen os
toa varten 25 mk., toveri Antikaisen perheelle 25 mk. sekä 
Valde Hirvikannan palkkion lisäksi 1 mk. täysin maksa- 
neeltä jäseneeltä.

Seuraavat kokoukset on a. y. pitänyt vuoden kuluessa: 
1 vuosikokouksen, 11 kuukausikokousta ja 1 ylimääräisen 
kokouksen, joista kaikkiaan on pöytäkirjaan merkitty 102 
pykälää. Toimikunta on kokoontunut 4 kertaa.

Toimikuntaan ovat kuuluneet M. Torvi puheenjohta
jana, E. Wäyrynen varapuheenjohtajana, rahastonhoitajana 
A. Kinnunen, talouden- ja kirjastonhoitajana O. Seppänen 
ja pöytäkirjurina J. Lumivuokka.

Tampereella Ammattijärjestön perustavassa kokouksessa 
edusti a. y:tä E. Wäyrynen.

Helsingin Paikallisjärjestössä edustajana on ollut E. 
Wäyrynen vakinaisena ja varalta J. Lumivuokka.

Yhdistyksessä oli jäseniä vuoden alussa 18 ja lopussa 27.
Huvitoimikuntaan on kuulunut 10 jäsentä. Huvitoimi

kunta on vuoden kuluessa pannut toimeen 1 maksuttoman 
perheiltaman sekä 2 yleistä iltamaa, joista oli puhdasta voit
toa 478: 76.

Yhdistyksen tilit osoittavat: säästö v:lta 1906 440: 99, 
tuloja vuoden ajalla 853: 02 ja menoja 531: 50, säästö 
vuodelle 1908 762: 46, koko omaisuus 962: 71.

Yhdistyksen puolesta:
J. Lumivuokka.

Laulu- ja Soitannollinen osasto.
Tuskin mikään osasto on syntynyt hämäräperäisimmissä 

oloissa kuin tämä osasto. Soittajat samoinkuin laulajatkin 
ovat aina kuuluneet niihin luokkiin, missä ei minkäänlainen
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yhdistyminen ole sallittu. Se soittaja tai laulaja, joka on 
huomannut yhdistymisen merkityksen, on aina liittynyt jo
honkin muuhun sopivaan osastoon, eikä ole ajatellutkaan 
oman osaston perustamista. Meillä, niinkuin useassa muussa
kin maassa, kansallinen soitto on ollut amatöörillisenä eli 
sivutoimena, niin sekin on kai ollut yhtenä syynä asian 
välinpitämättömyyteen. Mutta sittemmin, kun vapauden 
virtaukset ovat saaneet enemmän jalansijaa ja tuoneet roh
keutta moneen uuteen yritykseen, niin alkoi tämänkin osas
ton perustamisen johdosta kuulua sieltä täältä ääniä asian
omaisten kesken. Niinpä viime vuotena tammikuun 27 
päivänä oli ensimäinen kokous osaston perustamista varten. 
Siinä tuotiin jo osiksi esille niitä mädännäisyyksiä, jotka 
olisivat yhteisvoimin poistettavat. Ja huolimatta kokouksen 
osanottajien vähälukuisuudesta päätettiin perustaa yhdistys 
soittajien ja laulajien keskuuteen ajanvaatimuksen mukaan 
sosialidemokraattiselle pohjalle. Samalla päätettiin muka
vuuden vuoksi liittyä alaosastona H. T. yhdistykseen.

Kun näin oli päästy alkuun, niin valittiin 7-henkinen 
toimikunta, jonka huoleksi tuli sääntöehdotuksen laatiminen 
ja uuden perustavan kokouksen kokoonkutsuminen.

Sääntöehdotuksen valmistettua kutsuttiin uudelleen, maa
liskuun 10 p:nä laulajia ja soittajia kokoon erityisellä kierto
kirjeellä, joita jokaiselle lauluköörille ja soittokunnalle lähe
tettiin; myös ilmoitettiin pienellä ilmoituksella »Työmies»- 
lehdessä. Tähän kokoukseen saapuikin enemmän osanottajia 
kuin edelliseen kokoukseen. Kokoukselle luettiin sääntö
ehdotus, joka myöskin hyväksyttiin. Tässä kokouksessa 
valittiin jo osaston toimikunta. Toimikunnassa ovat toimi
neet toverit: Filip Laine puheenjohtaja alkupuolella vuotta, 
vaan hänen pyydettyään siitä vapautusta, valittiin puheen
johtajaksi E. Savela; varapuheenjohtajana Nikolai Kaiku; ra
hastonhoitajana K. Särkilahti; jäsenkirjurina K. Helminen; 
pöytäkirjurina Pekka Manner; muina toimikunnan jäseninä 
V. Kannisto, M. Kärkäs ja Hilma Palmgren. Varajäseninä 
toimikunnassa ovat olleet: Kalle Räsänen ja E. J. Miettinen.

Huvitoimikunnassa on ollut 6 jäsentä.
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Tilintarkastajina olivat: E. Liljeblad ja H. Poutiainen 
ja varalle P. Pöyhönen ja A. J. Kuusisto.

Osasto on toimeenpannut 2 perheiltamaa ja 1 yleisen 
iltaman.

Osastolla on ollut tuloja Smk. 311: 60 ja menoja 
Smk. 283: 31. Säästö v:lle 1908 Smk. 26: 29.

Jäsenluku oli osastossa vuoden lopussa 92 henkeä. 
Yleisiä kokouksia osastolla oli 4 kertaa, paitsi toimi

kunta on kokoontunut useammin, aina tarpeen mukaan. 
Osaston toiminta muuten on ollut hyvin vaihtelevaa.

Kesänaikana kun paljon jäseniä ja moni toimihenkilökin oli 
paikkakunnalta poissa, niin osaston toimintakin oli laimeam
paa, mutta talven tullessa päästiin taas virkistymään. On 
saatu kuntoon laulukööri, johon kuuluu sekä naisia että 
miehiä yhteensä noin 80 henkeä. Kööriä on johtanut 
soittotaitelija A. Ikonen. Tämä sekakööri, joka on syntynyt 
entisen, hajonneen H. T. Y. sekaköörin tilalle, on saanut 
T. Yhdistykseltä apurahaa harjoitushuoneen vuokraamista 
varten 25 mk. kuukaudessa, sekä entisen T. Y. sekaköörin 
nuotit käytettäväkseen.

Osaston puolesta: 
Pekka Manner.

Vuosikertomus Rappari ammatti-osaston 
yhdeksänneltä toimintavuodelta v. 1907.

Kulunut vuosi on ammattiosaston elämässä ollut ver
rattain sekavaa. Jo vuoden ensi päivinä käytiin kovaa sana
sotaa veljesammattikunnan kanssa, joka on perustanut it
selleen liiton nimeltä Suomen muurarien liitto ja kosivat 
kaikkia vierusammattikuntia liittoonsa. Mutta ammattikunta 
luotti enempi vanhaan Työväenyhdistykseen ja siinä riidan 
aihe, palsta määriä sanomalehtikirjoituksia ammatillisen asian 
kunniaksi.

Mainittakoon että ammattiosaston keskuudessa pidettiin 
vanhaa hinnoittelua alhaisena ja niin se 1 p. heinäkuuta
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sanottiin irti l:stä tammikuuta 1908 ja laadittiin uusi hin- 
noitteluehdotus. Mutta tämä nosti kauhun Muurari Lii
tossa joka päätti, että liiton jäsenet tekevät vanhan hinnoittelun 
mukaan, josta osastolle lähetettiin pöytäkirjan ote ja uutinen 
sanomalehteen, samana iltana kun rakennusmestariliitolla 
oli kokous. Tästä vähääkään välittämättä osasto piti ryh- 
tinsä ja onnistui sovinnolla Rakennusmestariliiton kanssa 
saamaan kohtalaisen korotuksen hinnoitteluunsa.

Osaston keskuudessa on toiminut luottamusmieslaitos, 
johon vuoden loppukuukausiksi palkattiin K. Nieminen 4 
päivää kuukaudessa kiertämään rakennuksilla, josta oli se 
hyötä että osastoon saatiin liittymään jäseniä. Osasto on ku
luneen vuoden kuluessa lahjoittanut työväen rakennuksia ja 
pyrinnöltä tarkoittavia asioita varten 243 mk. 50 p. Jäsen- 
luku vuoden jäsenkirjan mukaan osoitti kaikkiaan 213, joista 
koko vuoden maksaneita 139, sekä uusia kirjoitettu 16, siis 
vuoden loppuun maksaneita 155.

Kuoleman kautta on poistunut 3, nim. Nestor Sy
dänmaa, Antti Kaivola ja E. Mäki. N. Sydänmaan suru
saattoon otti ammattikunta osaa ostamalla seppeleen.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtajana J. K. 
Wirtanen, varapuheenjohtaja J. W. Taiminen, rahastonhoita
jana H. Markkanen, pöytäkirjurina G. W. Karhumaa, J. A. 
Ylén, Hj. Pohjavuori ja K. Nieminen, varajäseninä Karl 
Wirtanen, A. Majala, A. V. Malm, A. Ketola ja J. V. Rajala.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 6 jäsentä.
Airueina ovat toimineet E. Nordgren ja A. Lahtinen.
Lipunkantajina: Huhtala, Viherjä, Olin ja K. Nieminen.
Edustajana Työväen Sanomalehti Osakeyhtiön kokouk

sissa on ollut J. K. Wirtanen edustaen 10:tä osaketta ja 
l:tä ääntä.

Tilintarkastajina: E. Elo ja E. Nordgren.

Rappariammattiosaston puolesta:
G. W. Karhunen.

t
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Lämmittäjä A. O. Puheenjohtajana on koko vuo
den toiminut O. Ahokangas, pöytäkirjurina O. Koskinen ja 
rahastonhoitajana E. Alanne. Kokouksia: 11 kuukausi- ja 
5 toimikunnankokousta. Niissä keskusteltu etupäästä amma
tillisia, oman ammattikunnan taloudellista asemaa koskevia 
kysymyksiä. On koitettu tehdä herätystyötä merellä työs
kentelevien lämmittäjäin keskuudessa, josta kuitenkaan ei ole 
tahtonut olla toivottua tulosta.

Vuoden kuluessa on osasto liittynyt Helsingin Pai
kallisjärjestöön ja senkautta myöskin Ammattijärjestöön. 
Huvitoimikunta on toimeenpannut 2 perhe- ja 2 yleistä 
iltamaa. Tuloja on osastolla ollut 432 mk. 98 p. Menoja 
223 mk. Säästö tulevalle vuodelle 209 mk. 28 p.

Täysinmaksaneiden jäsenten luku vuoden lopussa 40.

A. Itkonen.

Helsingin T. Y. soittokunnan vuosi- ja tili- 
kertomus vuodelta 1907.

Soittokunnan toimikuntaan kuului kuusi henkilöä, joista 
toinen puoli oli T. Y:n johtokunnan ja toinen soittokunnan 
valitsemia. Johtokunnan puolesta kuuluivat: Maria Hella- 
vuori, Kaarlo Korander ja Viktor Gatski ja soittokunnan 
puolesta Nikolai Kaiku, Edvard Ylimys ja Erik Miettinen.

Puheenjohtajana toimi M. Hellavuori ja kirjurina E. 
Miettinen. Toimikunta kokoontui 5 kertaa.

Johtajana soittokunnassa toimi N. Kaiku ja rahaston
hoitajana E. Ylimys.

Soittokunnan miehistön luku oli kahdeksantoista, jotka 
oli järjestetty seuraavasti:

Es-kornetissa N. Kaiku ja W. Katajavuori, 1 B-korne- 
tissa W. Pietikäinen ja A. Björkling, II B-kornetissa K. Lind
fors ja G. Lassila, Es-altossa K. Helin ja A. Artsikoff, 
B-tenorissa E. Ylimys ja K. Räsänen, B-barytonissa J. For- 
stén ja E. Kovanen, Es-bassossa A. Kannukene ja A. Hel
minen, B-bassossa J. Pietilä ja E. Miettinen.

«
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Soittokunta esiintyi iltamissa y. m. tilaisuuksissa 162 
kertaa, siihen laskettu myöskin soittokunnan omat iltamat, 
joista tuloja yhteensä oli 8,615: 20.

Tulot ovat jaetut tasan miehistön kesken, paitsi joh
tajan palkka 50: — kuussa 7 kuukaudelta ja säännöissä 
määrätty prosentti yhdistykselle, jota on tilitetty 170: 28.

Soittokunnan ylläpitämiseksi on nostettu yhdistyksen 
rahastonhoitajalta yhteensä 500: —.

Vapaita soittoja on soittokunta suorittanut yhdistyk
selle kahdeksan, samoin yhdistyksen valitsema tilapäinen 
huvitoimikunta on toimeenpannu huveja soittokunnan lisä- 
kaluston hankkimiseksi 5 iltamaa ja kansanjuhlan, joista oli 
tuloja yhteensä 917: 31, josta soittokunnan kalustoon meni 
673: —, muita menoja 244: 31.

E. J. Miettinen. 
soittokunnan kirjuri.

Kertomus S. muurarien lm Helsingin osos- 
ton 17 toimintavuodelta 1907.

Toimikuntaan ovat kuuluneet E. Nyqvist varsin, pu- 
heenjoht. ja M. Tuomala varap., rahastonhoitajana J. Neva
lainen, jäsenkirjurina A. J. Leivo, kirjurina T. Uski ja varak. 
J. G. Nyman, muina jäseninä W. Laine, E. Leino, S. Nie
minen, K. Koljonen ja A. Seppänen.

Tilintarkastajina Severi Kiijalainen ja Jalo Wesanen, 
varalta S. Lindeman ja J. Karvinen.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 8 henkilöä, joista pu
heenjohtajana on ollut G. Grönlund, rahastonhoitajana J. 
Paananen ja kirjurina J. Karvinen.

Kokouksia osastolla on säännöllisesti ollut kaksi kuu
kaudessa, samoin johtokunnalla ja asianhaarain mukaan 
useamminkin. Jäsenluku on osastossa viime vuoden aikana 
tuntuvasti lisääntynyt, korkein numero vuoden lopussa oli
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072. Jäsenmaksu on ollut kuukaudessa 1 markka ja sisään- 
kirjoitus 10 markkaa, oppilaille ja muuten työkykynsä me
nettäneille on annettu alennusta.

Luottamusmieslaitosta on osasto pitänyt yllä siten että 
on yksi pääluottamusmies, joka tarpeen tullen käy kaikilla 
rakennuksilla mitä kaupungissa on ja kullakin eri raken
nuksella on 1 luottamusmies. Luottamusmiehet valvovat 
että työsopimuksia molemmin puolin noudatetaan sekä työn
antajain että -tekijäin taholta.

Uuden työhinnoittelun sai osasto Suomen rakennus
mestari liiton H. osaston kanssa viime huhtikuun 27 päi
vänä allekirjoitettua ja se kestää voimassa vuoteen 1909 
toukokuun 1 päivään. Siinä saatiin eri ammattialaan kuu
luvat työt pois, kuten teline ja apurit talon eli työnteettäjäin 
kontolle. Muurareille kuuluu vaan oma työnsä, muuraus. 
Alin tuntipalkka siinä on määrätty 65 penniin tuntitöissä 
vaikka sellaisilla työmarkkinoilla kuin viimekuluneena kesänä 
oli, niin nousi tuntipalkka 1 markkaan tunti. Valtion työt 
on tehty tuntipalkalla, joka periaate on osastolla ja siten 
kaikkialla tulis menetellä, vaan kun urakkakiima on ammat
tilaisiin ja mestareihin niin piitynyt niin ei ole voitu jyrk
kää rajoitusta vielä tehdä. Vaan siitä huolimatta viime kesänä 
suhteellisesti tehtiin tuntipalkalla enempi kuin ennen. Lak
koja ei ollut kuluneena kesänä kun yksi ainoa kunnan ra
kennuksella Tehtaankadun kansakoululla.

Avustuksia ulkopuolelle omaa osastoa on osasto toi
minut Turun, Tampereen ja Viipurin rakennustyöväen päi- 
vänlyhennystaisteluissa, jotka eivät siinä onnistuneet, päivä 
jäi 10 tuntiseksi. Viaporin juttuun sekoittuneiden lainopil
lisen lakimiehen palkkioksi on osaston varoista myönnetty 
sekä vangittujen perheitä avustettu, ja Laukon torppareita 
ottamalla muutamia osakkeita O. Y. Laurilasta.

Paljon muita komiteoita on osastolla vuoden kuluessa 
ollut, joita tässä ei mainita. Työpäivän pituus on ollut pisin 
9-tuntinen.

T. Uski.
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Tiilenkantajain ammattiosaston toiminta
vuonna 1907 on ollut jotenkin vilkasta. Innolla otti 
osastomme osaa Suomen Sekatyöntekijäin Liiton perusta
miseen ja yhtyi Liiton osastoksi heti kuin sen toiminta 1 
p:nä huhtikuuta alkoi.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: K. Syrjänen puheenjoh
tajana, J. Leppä varapuheenjohtajana, K. Vuorinen rahaston
hoitajana, K. Salanen jäsenkirjurina ja W. Walo pöytäkir
jurina, sekä muina toimikunnan jäseninä A. Wirtanen ja 
E. Auranen, varalta Sirén, Andersson ja Jokinen.

Tilintarkastajina ovat olleet W. Wiheriäkoski ja A.Lehto.
Kokouksia on pidetty säännöllisesti joka kuukausi.
Jäseniä on ollut osastossa 243 ja vuoden loppuun 

maksaneita 63.
Osaston puolesta:

W. Walo.

Suutariani mattiyhdistyksen toimintakerto
mus vuodelta 1907.

Vuosi 1907, joka on 20 vuosi yhdistyksen perusta
misesta, on jalkinetyöntekiäin keskuudessa ollut virkeä 
toimintavuosi ammatillisten kysymysten ratkaisussa ynnä 
valtiollisen toiminnan toteuttamisessa. Eipä siltä, vaikka 
virkeästikin on toimittu, ole saatu ammattiin suuriakaan pa
rannuksia! Siihen on montakin syytä. 1) Suuri osa am
mattilaisista on ollut ulkopuolella järjestön, joten palkka- 
y. m. parannusvaatimukset ei olisi lakonkaan kautta saaneet 
sitä kantavuutta mikä sillä pitäisi olla. 2) Kun ammatilli
nen liike kokonaisuudessaan on juuri syntynyt sille pohjalle 
millä se nykyään on. Sekä myöskin on meidän ammatti
yhdistys järjestäytynyt uudemman ammatillisen liikkeen 
kannalle, liittymällä Suomen Jalkinetyöntekijäin liittoon, sekä 
sen kautta kuuluu Suomen ammattijärjestöön (Liittojen-liitto). 
Paikallisjärjestöön on yhdistys kuulunut sen perustamisesta
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saakka. Näin järjestöjen juuri synnyttyä ei yhdistys katso
nut voivansa ruveta lakkoakaan tekemään, vaikka olosuhteet 
olisivat kipeästi parannuksia kaivanneet, (kipeämmästi kuin 
juuri minkään muun ammattikunnan) sillä se olisi vaan 
omiaan ollut heikentämään nuoria järjestöjämme.

Siitä huolimatta oli kumminkin ammattiyhdistyksen 
ja työnantajain liiton välillä palkkaus- y. m. kysymyksiä 
keskusteltavana, alkaen jo v. 1906 syksyllä ja päättyen v. 
1907 toukokuussa, siten kun se oli alkaissakin s. o. »en
tiset mieskohtaiset ehdot työpalkkojen määräyksessä jäi voi
maan» paitsi rautalestityöalalla saatiin työntekiäin yhdistyk
sien ja työnantajain liiton yhteisillä allekirjoituksilla varus
tettu hintalista käytäntöön yhden vuoden ajaksi alkaen tou
kokuun 1 p. v. 1907 kestäen toukokuun 1 p. 1908 ja 
aina vuosittain yksi vuosi edelleenkinpäin ellei ylössanomi- 
nen tapahdu puolelta taikka toiselta yhtä kuukautta ennen 
määräajan loppua.

Tämä lista tuli käsittämään jonkunverran muodollisia 
parannuksia, etupäässä kuitenkin sen että se tuli sopimuk
seksi, jota ei saisi rikkoa ja onhan sekin hyvä!

Toimikunta on kuluneella vuodella kokoontunut 10 
kertaa ja ovat siihen kuuluneet: A. Hämäläinen puheenjoh
tajana, F. E. Mäki varapuheenjohtajana, K. Hartikainen kir
jurina, J. Kemilä varakirjurina, J. Viikari rahastonhoitajana 
sekä muina jäseninä J. Laine, Tähkä, K. Huurrekoski, K. 
Hietanen ja O. Kilpinen, varajäseninä ovat olleet Vuonne 
aho ja K. Kakriainen.

Paitsi varsinaisia kuukausikokouksia on yhdistyksellä 
ollut vuosikokous, 3 väliaikaista sekä 4 yleistä H:gin jal- 
kinetyöntekiäin kokousta.

Yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa on keskusteltu 
yleensä ammatillisesta toiminnasta aina ajan vaatimusten 
mukaan, niinkuu toisten ammattikuntain avustamisesta hei
dän työtaisteluissaan niin kaupungeissa kuin maaseudullakin, 
osakkeiden ostosta, y. m. listoista ja kirjelmistä joita kaik
kia yhdistys miltei poikkeuksetta tavalla tai toisella on avus
tanut. Myöskin on yhdistys lähettänyt 2 edustajaa Turussa
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pidettyyn Suonien jalkinetyöntekiäin yleiseen edustajako
koukseen, joka oli 2, 3 ja 4 päivä huhtikuuta 1907, sekä 
yhden edustajan Tampereella pidettyyn ammattijärjestöjen 
perustavaan kokoukseen 17 päivä huhtikuuta 1907.

Huvitoimikunta on toiminut 3 yleistä ja 2 perheilta
maa sekä vuosijuhlan ja on siihen kuulunut 10 jäsentä.

Tuloja on yhdistyksellä ollut kalenterivuonna 1907 
Smk. 1,528: 85 ja menoja Smk. 1,528: 85, saldo vuodelle 
1908 Smk. 103: 85, omaisuus Smk. 950: 90, omaisuuden 
lisäys vuodelle 1907 Smk. 13: 45.

Täysin maksaneita jäseniä oli yhdistyksessä tammikuun 
1 p. 1908 120 jäsentä, joten on paljo toivomisen varaa 
järjestäytymisen suhteen ennenkuin voimme edes päästä 
keskustelemaankaan palkkauskysymystä työnantajain kanssa. 
Tässä lyhyesti mainittu yhdistyksen toiminta kuluneelta vuo
delta.

Yhdistyksen puolesta 
K- Hartikainen.

Palvelijatarosaston vuosikertomus vuodelta 
1907.

Osastomme toiminta on viimeksi kuluneena vuonna 
ollut jotensakin vilkasta, vaikka taloudellisessa suhteessa ei 
tulokset näytä olevan suuremmat kun edellisinäkään vuo
sina. Mutta henkisessä kehityksessä olemme koettaneet pyr
kiä eteenpäin.

Osaston tärkeimpänä tehtävänä on edelleenkin ollut 
saada palvelijattaret ymmärtämään yhteenliittymisen tärkeyden 
ja selvästi tuntemaan, että nykyinen asemamme voidaan pa
rantaa ainoastaan yhteenliittymisen avulla.

Osaston toiminnasta mainittakoon lyhyesti seuraavaa: 
Vuoden kuluessa on pidetty vuosikokous, 11 kuukausi- 
kokousta, 2 yhteistä kokousta H:gin Palvelijataryhdistyksen 
kanssa. Edellisessä näistä kokouksista keskusteltiin H:gin
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Emäntäliiton päätöksen johdosta. Lausuttiin jyrkkä pahek- 
sumislause Emäntäliiton tekemää^ päätöstä vastaan. Liitto 
nimittäin oli päättänyt ottaa käytäntöön vuosipalkkajärjes- 
telmän, sekä vuosipestaamisen. Toisessa kokouksessa kes
kusteltiin paikanvälitystoimistoista, vaadittiin niitä pois yksi
tyisiltä siirrettäviksi kunnille. On edelleenkin pidetty viikko- 
kokouksia osaston jäsenien kehittämiseksi, joissa on keskus
teltu ammatillisista sekä yhteiskunnallisista asioista. Näiden 
kokouksien ohessa on jäsenet toimineet viikkokokoukseen 
julkaisun nimeltä »Palvelijatar», jonka sisällöstä jäsenet ovat 
pitäneet huolen. Osasto on kuulunut H:gin paikallisjär
jestöön ja Suomen palveliain liittoon. Paikallisjärjestössä 
on osastoa edustaneet Tilda Oksanen, Riika Paakkulainen 
ja Vappu Mäkinen. Tampereella pidetyssä palveliain edus
tajakokouksessa edusti osastoa Ruusa Julkunen.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: Tilda Oksanen puheen
johtajana, varalta Emmi Kolehmainen, kirjurina Edla Tai
nio ja varalta Aina Forstén, jäsenmaksujen kantajana Ruusa 
Julkunen, rahastonhoitajana A. Halme ja taloudenhoitajana 
Hilda Virta, sekä muina toimikunnan jäseninä Sigrid Törn
qvist, Hilma Jalkonen ja Kirsti Inkinen. Toimikunta on 
kokoontunut 13 kertaa. Huvitoimikuntaan on kuulunut 
12 jäsentä.

Huvitoimikunta on toimeenpannut 3 yleistä iltamaa, 
4:jä perheiltamaa, vuosijuhlan ja kävelyretken, sekä yhden 
yhteisen iltaman H:gin palveliataryhdistyksen kanssa, joka 
pidettiin liiton hyväksi. Työväen yleiseen kävelyretkeen va
punpäivänä otettiin myös osaa lippuinemme.

Osaston jäsenluku oli vuoden lopussa 152 jäsentä, 
joista koko vuoden maksaneita 94.

Osaston varat ovat seuraavat: kokonaistulot 1,446: 82 p., 
menot 1,181: 95 p. ja osaston koko omaisuus inventaarion 
mukaan 1,148: 11 p.

Toimikunnan puolesta:
Edla Tainio.
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Helsingin räätäliammattiyhdistyksen toimin
nasta vuodelta 1907.

Kulunut vuosi on ollut yhdistyksellämme vaiherik- 
kaampi useita edellisiä, sentähden että on taisteltu yhteisten 
työhuoneiden aikaan saamiseksi.

Jo edellisenä vuotena oli asiaa valmisteltu, kerätty ti
lastoja, pidetty kokouksia ja selvitelty työhuonekunnittain. 
Lähetettiin kirjelmä, jossa toivottiin saatavan asialle rauhalli
nen ratkaisu, selvitettiin ne epäkohdat, jotka tekevät kotona 
työskentelyn epäedulliseksi työntekijöille sekä työnantajille. 
Kirjelmäämme saimme vastauksen 6 p. maaliskuuta 1907, 
jossa työnantajat koettivat kumota esittämiämme epäkohtia, 
koettivat selittää niitä siiveellisesti ja aineellisesti työnteki
jöille epäedullisiksi. Asian johdosta lähetetiiin työnantajille 
toinen kirjelmä, jossa toivottiin päästävän suullisiin keskus
teluihin heidän kanssaan, johon he suostuivatkin.

Asian johdosta valittiin komitea, jossa kumpaakin riita- 
puoluetta edusti neljä valtuutettua jäsentä.

Työnantajain puolelta herrat Branck, Aalto, Pesonen ja 
Salmi sekä työntekijäin puolelta Auer, Lehmusvirta ja Nissi
nen, pöytäkirjurina Nissinen ja puheenjohtajana Salmi. Ko
mitea piti kaksi kokousta, pääsemättä mihinkään tuloksiin, 
sentähden kun työnantajat koettivat saada aikaa kulumaan 
saadakseen asian myöhästytetyksi.

Heidän juonensa kuitenkin huomattiin joten keskuste
lut lopetettiin ilman minkäänlaisia tuloksia.

4 p. huhtik. piti yhdistys ylimääräisen kokouksen, jossa 
päätettiin ottaa ratkaiseva askel työhuonekysymykseen näh
den. Kokouksessa oli saapuvilla kolmattasataa jäsentä, käy
tettiin 35 puheevuoroa, joista 32 puhujaa vaativat kysy
mystä ratkaistavaksi lakkotaistelulla.

Koska asiasta ei oltu yksimielisiä, täytyi toimittaa ää
nestys, jonka tulos oli 193 äänellä 7 vastaan päätti yhdistys 
ratkaista kysymyksen työlakolla. Vaatimuksena oli yhteiset 
työhuoneet kaikille räätälintyöntekijöille Helsingissä 1 p:stä 
kesäk. 1908.

Ylössanominen toimittetiin kirjeellisesti 6 päivä huhtik., 
3
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työstä lakattiin saman kuun 28 päivä, ja kokoonnuttiin yh
distyksen talolle, jonne saapui noin 500 räätälintyöntekijää. 
Samassa kokouksessa valittiin lakko- ja avustuskomiteat sekä 
45-henkinen valvojakomitea.

4 päivän kuluttua lakon alusta oli työntekijäin vaati
muksiin suostunut 75 työnantajaa, lakossa oli ainoastaan 41 
liikkettä, niistäkin 29 suostui noin 3 viikon sisällä. Lakossa 
olevain luku väheni 12. Niidenkin kanssa saatiin sovinto 
aikaan 5 päivä kesäkuuta.

Lakko kesti kaikkiaan 46 päivää.
Avustuksina jaettiin lakkolaisille 2,686 mk.
Yhdistyksen toimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat: 

puheenjohtajana K. Lehmusvirta, varapuheenjohtajana F. 
Aalto, rahastonhoitajana A. Auer, kantomiehenä, H. Fors
ström, sihteerinä W. Sominen, taloudenhoitajana E. Sirola 
sekä muina toimikunnan jäseninä A. Luhtala, A. Soini ja 
O. Mäkelä. Soininen erosi heti vuoden alusta sihteerin toi
mesta, johon valittiin Otto Mäkelä. A. Soinin kieltäydyttyä 
toimikunnasta kutsuttiin tilalle varajäsen A. Nurhonen. P. 
Auerin erottua toimikunnasta, valittiin rahastonhoitajaksi W. 
Soininen. Kutsuttiin toimikuntaan varajäsen A. Terho vaki
naiseksi. A. Murhosen erottua, kutsuttiin vakinaiseksi vara
jäsen E. Kilpeläinen. K. Lehmusvirran erottua puheenjoh- 
tajantoimesta, valittiin puheenjohtajaksi M. Ahokas. E. Siro
lan erottua toimikunnasta, kutsuttiin hänen tilalleen varajä
sen Y. Nissinen. Taloudenhoitajaksi valittiin A. Luhtala.

Toimikunna kokouksia on pidetty 18 kertaa, joissa on 
keskusteltu enimmäkseen yhdistyksen taloutta koskevista 
asioista, ja on niissä osanottajien lukumäärä vuoden alussa 
ollut hyvinkin runsas, loppupuolella vuotta laimentunut. 
Kokouksissa on keskusteltu Puoluehallinnolta, Ammattijär
jestöltä, Liittohallinnolta ja Paikallisjärjestöiltä sekä yhdis
tyksiltä ja osastoilta saapuneiden kiertokirjeiden ja kirjelmien 
johdosta.

Yhdistys on tänäkin vuonna kuulunut paikallisjärjes
töön, jossa valtuutettuna ovat olleet Kilpeläinen, Mäkelä, 
Lohikoski ja Julén.
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Yhdistys on päättänyt edelleenkin kuulua Suomen rää
tälintyöntekijäin liittoon. Vuoden alusta otettiin käytäntöön 
liiton jäsenkirjat, entisten yhdistyksen jäsenkirjain tilalle. 
Uuudenmaan läänin sosialidemokraattisen vaalipiirin mää
räyksen mukaan on yhdistyksen jäseniä verotettu 10 pen
nillä miehiä ja 5 pennillä naisia kuukaudelta, kahden kuu
kauden ajalta.

Paikallisjärjestön kiertokirjeen johdosta on jäseniä vero
tettu 25 penniä miehiä ja 12 1/2 penniä naisjäseniä viikolta 
lakossa olevien leipurien hyväksi, verotusta kannettiin nel
jältä viikolta.

Puoluetoimikunnan kiertokirjeen johdosta päätti yhdis
tys pitää vaalipäivän vapaana, jonka johdosta lähetettiin 
työnantajille kirjelmä.

Työväenyhdistyksen arpajaisia on avustettu lahjoitta
malla kaksi Tharthonin leikkuu-oppikirjaa ja 20 mk. rahaa.

Paikallisjärjestön kiertokirjeen johdosta päätti yhdistys 
avustaa Paikallisjärjestön vuosikertomuksen painattamista, 
lunastamalla 100 kappaletta mainittua vuosikertomusta.

Räätälintyöntekijäin edustajakokouksen pöytäkirjoja vuo
delta 1907 on yhdistys lunastanut 200 kappaletta.

Laurila Osakeyhtiön osakkeita viisi kappaletta on yh
distys ottanut. Yhdistyksen edustajana mainitussa yhtiössä 
on Y. Nissinen.

Raittiuden ystäväin toimikunnan kiertokirjeen johdosta 
päätti yhdistys pitää iltamansa sellaisissa paikoissa missä ei 
ole kapakkaa, ja tanssia rajotettiin yhteen tuntiin.

Liittohallinnon kiertokirjeen johdosta, jossa kehotettiin 
yhdistystä iltamain pidolla y. m. kartuttamaan liiton työttö
myys rahastoa, yhdistys päätti luovuttaa rahastostaan liiton 
työttömyys rahastoon 2,000 markkaa.

Tovereille Niemiselle ja Aukust Lehdon perheelle on 
yhdistys antanut avustusta sairauden tähden 50 mk. kum- 
paisellekin ja A. Patalalle 15 mk.

Enson puuhiomon sulkulaisia on yhdistys avustanut 
50 markalla.

Yhdistys on ottanut osaa Ammattijärjestön perustavaan
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kokoukseen, jossa edustajina olivat H. Koivuniemi ja P. 
Auer.

Liittohallinnon kiertokirjeen johdosta päätti yhdistys 
liittyä liiton kautta Suomen Ammattijärjestöön.

Ylimääräisiä kokouksia on pidetty 17, joissa on kes
kusteltu ja päätetty lakkoa koskevista asioista.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 11 jäsentä.
Yhdistyksen keskuudessa on toiminut kehotuskoinitea.
Yhdistyksen tilit osottavat kassakirjan mukaan tuloja 

9,463 markkaa 65 penniä, menoja 8,617 markkaa 47 pen
niä, rahaa kassassa 840 markkaa 18 penniä.

Puhdas omaisuus 3,407 markkaa 59 penniä.
Yhdistyksen omaisuus on vakuutettu tulipalon varalta 

4,000 markasta.
Jäseniä vuoden mittaan on ollut: miehiä 582, naisia 

64, yhteensä 642. Kokovuoden maksaneit: miehiä 149 ja 
naisia 21 jäsentä.

Helsingin Räätäli A.-Y. puolesta:
Otto Mäkelä.

Naisosaston toimintakertomus vuodelta 
1907. Toimikuntaan on kuulunut 10 henkeä, puheenjoh
tajana Maria Laine ja varapuheenjohtajana Liisi Rantanen. 
Alma Luhtala pöytäkirjurina, sekä varalta Elfriida Salmi. 
Aino Eronen rahastonhoitajana. Taloudenhoitajana sekä 
jäsenkirjurina Olga Leino. Muina johtokunnan jäseninä 
Emmi Huttunen, Maria Venhola, Naima Itävuori, sekä yh
distyksen puolesta Eva Juuri-Oja. Varajäseninä ovat olleet 
Lydia Lempinen ja Augusta Nyberg. Tilintarkastajina Ida 
Karppinen ja Tilda Kajaslampi, varalta Sohvia Salo ja Hanna 
Lindeman.

Toimikunta on pitänyt 12 vakinaista ja 2 ylimää
räistä kokousta, joissa on keskusteltu osaston sisäiset sekä
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taloudelliset asiat, valmisteltu kuukausikokouksille tehtävät 
ja ehdoteltu keskustelukysymykset. Kuukausikokouksia on 
pidetty 11 vakinaista ja 2 ylimääräistä.

Alkupuolella vuotta oli osaston toiminta vilkkaampaa, 
etenkin ennen vaaleja, vaan nyt loppupuolella on ollut lai- 
meempaa niin kuin yleensä on ollut koko työväenliike.

Keskustelukysymyksillä on osasto eniten koettanut ke
hittää jäseniään ja ne ovat olleet seuraavat:

Miksi naiset niin vähän ottivat osaa puolueen edustaja- 
ehdokkaitten asettamiseen?

Eikö pitäisi saada tulevat vaalit juhlapäiviksi?
Millä tavalla pantaisiin agitatiooni käymään ennen vaalia?
Kauppa-apulaisten osaston perustamisesta.
Lakkautetusta prostitutioonista, eli mitä olisi tehtävä 

niille onnettomille siskoille, joidenka ammatin on senaatti 
lopettanut?

Mitenkä saataisiin sanomalehti »Työläisnainen» enempi 
leviämään?

Vastaako sosialistinen oppikoulu tarkoitustaan?
Useat keskustelut näistä kysymyksistä ovat olleet erittäin 

vilkkaita ja asiaa valaisevia. Puheita on pidetty myöskin 
joitakuita.

Yleisiä naisten kokouksia on pantu toimeen ja niissä 
keskusteltu kunnallisesta äänioikeudesta, sekä lakkautetusta 
prostitsoonista. Yleisiin rientoihin on otettu osaa, niinkuin 
Vapunpäivän mielenosotuskulkueeseen sekä muihin yleisiin 
mielenosotuskokouksiin.

Sanomalehti osak. yht. vuosikokeuksessa on osastoa 
ollut edustamassa Liisi Rautanen, samoin osuuskunta »Elan
nossa» Aino Eronen. Sanomalehti »Työläisnaista» Uuden
maan naisten piirikokouksessa Liisi Rautanen ja Hilma 
Vikman.

Lähetystöjä on käyuyt kaksi, nimittäin Hermannin 
T. Y. Naisosastosta toivat keskusteltavaksi »Mitä voitaisiin 
vaikuttaa oluen vähittäinmyyntiin tehtaalta», josta asiasta 
osasto keskusteli ja valitsi pari henkilöä, nimittäin Hanna
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Rannan ja Ida Oksasen, jotka lähetystön kanssa ryhtyvät 
läheisimpiin toimenpiteisiin.

Toinen lähetystö oli tohtori Tannerin aloittamasta 
sosialistisesta oppikoulusta, jotka pyysivät osastolta aineel
lista kannatusta. Samaisesta asiasta oli osastossa jo ennen 
keskusteltu ja päätetty maksaa 25 mk., jota maksettiin 3:me 
kuukautta eli kaikkiaan 75 mk.

Veroja on osasto maksanut 5 p. kk. Uudenmaan pii
rin agitatiooni- sekä naisten agitatioonikassaan 5 p. kk. jäs. 
Samoin agitatioonikassaan kerta kaikkiaan 25 p. jäs. Naisten 
liittohallinnolle liittoveroa 5 p. kk. jäs. Lahjaksi on annettu: 
Naisten agitatioonikassaan lahjoitettu 200 mk., Ihanne-liiton 
komitealle käytettäväksi vaatetusrahastosta annettu 125 mk., 
Kansan Näyttämön arpajaisiin 10 mk., Helsingin T. Y. 
arpajaisiin 25 mk., Lakivaliokunnalle 50 mk., Porin T. Y. 
Naisosastolle 20 mk., Helylän T. Y. talon rakentamista 
varten 3 mk. Naisten liittohallinnolta ostettu lentolehtisiä 
nimeltä »Naiset vaalitoimintaan» 300 kpl. 6 mk. ja jaettu 
ne osaston kesken, Laurilan osakeyhtiön osakkeita on 
ostettu 2 kpl., Kansan Näyttämön osakkeita 1 kpl. Vielä 
on osaston jäsenet listoilla, sekä muuten keränneet rahaa 
avun tarpeessa oleville tovereille, joista eräskin summa 
nousi kolmattakymmentä mk. Iltaman on osasto pannut 
toimeen naisten agitatioonin hyväksi. H. Raittiusseurain 
yhteiseltä toimikunnalta tulleen kiertokirjeen johdosta pää
tetty tanssin pito iltamissa supistaa mahdollisen vähään ja 
lopettaa iltamat k:lo 12 yöllä. Vielä on muita kiertokirjeitä 
sekä keräyslistoja tullut osastolle eri tarkoituksia varten ja 
on keräyslistat jaettu osaston jäsenille kerättäväksi.

Paikallisjärjestöstä on osasto eronnut katsoen sen tar
peettomaksi.

Sisäänkirjoltusmaksut on korotettu 1 p. tammik. 1908 
75 pistä 2 mk:aan. Korottaminen on johtunut siitä, että 
toivotaan sillä lailla saatavan osastoon enemmän pysyväisiä 
jäseniä. Niinkuin jäsenkirjasta näkyy, on osastossa pieni 
määrä koko vuoden maksaneita jäseniä.
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Valtuustolta on tänäkin vuonna pyydetty viinavoitto
varoja vaan ilman tuloksetta.

Arpajaistoimikunta valittiin vuoden alusta. Arpajaiset 
pidettiin 1 p. Syysk. samaa tarkoitusta varten kuin edelli
senäkin vuotena, vaan onnistuivat huonosti. Ja näin ollen 
päätti osasto hakea uuden arpajaisluvan, koska jäi voitto
jakin edellisistä arpajaisista.

Osastolla on ollut myöskin käsityöseura, joka toimi 
innokkaasti arpajaisiin saakka, valmisteli kauniita ja arvok
kaita käsitöitä arpajaisiin, Erosen, Venholan ja Pehkosen 
johdolla.

Ihanneliitto on toiminut edelleen ja on sen komiteaan 
valittu seuraavat henkilöt Ida Korpela puheenjohtajana, 
Betty Valkonen pöytäkirjurina, Hilma Palmgren rahaston
hoitajana, Olga Merisaari taloudenhoitajana, sekä muina 
jäseninä Fanny Venhola, Hanna Rauta, Martta Leino ja 
Laurila, joista kolme viimeksi mainittua ovat eronneet 
vuoden kuluessa. Lisävoimia tarvittaessa valittiin komiteaan 
rvat Aalto, Ronkanen ja Kivekäs.

Ihanneliiton toiminta on tällä vuodella ollut hyvin 
hajanaista, kun on ollut puute kokoushuoneista.

Kevättalvella pidetyillä kursseilla oli lapsia noin 50 — 
60 vaiheilla. Opettajana toimi Olga Merisaari.

Liittoja oli kevät-talvella kolme ja niissä kussakin oli 
lapsia noin 50 vaiheilla. Liittojen johtajina toimi Olga 
Merisaari I ja lii ja Elin Fagerholm II liiton. Syyskau
della ei voitu ollenkaan toimeenpanna lasten kursseja. 
Liitotkin on täytynyt jakaa kahteen osaan, joista kumpikin 
on voinut kokoontua ainoastaan kerran kuussa. Niissä 
kummassakin on ollut lapsia noin 50 paikoilla. Molem
pain liittojen johtajana on ollut Olga Merisaari. Kokousten 
ohjelmana on ollut kertomuksen lukua, runon lausuntoa 
ja sadun kertomista, joita on aina arvosteltu lasten arvos
telukyvyn kehittämiseksi. Myös ovat lapset saaneet itse 
valita keskustelukysymyksiä. Liittojen yhteinen iaulukunta 
on ollut lakkautettuna melkein koko vuoden. Keväällä oli 
Ihanne-liitolla viisivuotinen juhla ja sitten Joulujuhla.
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Kesällä toimeenpantiin kaksi kävelyretkeä ja työväen 
retkillä ovat lapset myös olleet mukana.

Komitea on saanut osastolta 125 mk. lasten vaatetus- 
avustukseksi.

Rahastoa varten, jonka lapset ovat keskuudestaan ke
ränneet, on komitea hankkinut kolme säästölaatikkoa ja 
niihin kerääntyneet rahat, 16 mk. 55 p., ovat viedyt Suo
malaiseen Säästöpankkiin.

Komitealla on ollut tuloja 231 mk. 73 p.
Huvitoimikuntaan on kuulunut 12 jäsentä. Huvitoimi

kunta on toiminut tänä vuonna arpajais-iltaman, kaksi 
yleistä iltamaa, perhe-iltaman, kansanjuhlan ja kävelyretken. 
Huvitoimiknnnalla on ollut yhteensä tuloja 881 mk. 1 p. 
ja menoja 674 mk. 54 p., joten on voittoa tullut 206 mk. 
47 p.

Jäseniä on osastossa ollut 215, koko vuoden maksa
neita 90.

Osastolla on ollut yhteensä tuloja 2,275 mk. 15 p.

Osaston puolesta
Alma Luhtala.

Uunintekijäin ammattiosaston toimintakerto
mus v. 1907, joka on viidestoista toimintavuosi.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet J. Latvio pu
heenjohtajana, A. Ekqvist rahastonhoitajana, K. Lindholm 
sihteerinä sekä muina jäseninä A. Stenvall, V. Kataja, R. 
Joki, O. Partio sekä J. A. Peltonen, joka viimemainittu sit
temmin erosi toimikunnasta sentähden, että hänet valittiin 
K. F. ja Uunintekijäin liittoneuvoston jäseneksi. Hänen ti
lalleen valittiin varajäsen K. Lindholm. Varajäseninä ovat 
olleet R. Salonen, S. Nieminen, E. Taipale, K. Heino, sekä 
S. Niemisen erottua J. Laakso. Nieminen erosi sentähden, 
että hänet valittiin Suomen muurarien liittohallinnon pu
heenjohtajaksi.
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Tilintarkastajina ovat olleet V. Rusloff ja N. Aho, va
ralta H. Virtanen ja K. Järvinen.

Järjestysvaliokuntaan ovat kuuluneet K. Seikkala, H. 
Niemi ja R. Takkinen.

Kokouksia on kaikkiaan ollut 29, joista kuukausiko
kouksia 12, toimikunnan 10, väliaikaisia kuukausikokouk
sia 3 ja vuosikokouksia 4.

Osastossa on kokovuoden maksaneita jäseniä ollut 71, 
suurin luku jäseniä 108. Uusia on liittynyt 15.

Oppilasosastossa on ollut jäseniä 12.
Kokouksissa on keskusteltu puhtaasti ammatillisista 

asioista, ammattikunnan etuja silmälläpitäen. Muutoin on 
kokouksiin osanotto ollut tavallista laimeampaa, paitsi vuo
den ensimäisenä kuukautena, jolloin oli pieniä erimieli
syyksiä. Laimeeseen osanottoon lienee vaikuttamassa ny
kyinen suuri työvoimain kysyntä sekä se suuri velttous, 
joka yleensä suurta osaa uunintekijöistä vaivaa, silloin kun 
vaan tietävät, että ei juuri nykyhetkellä heitä ulkoapäin ki
ristetä. Mutta toivottavaa olisi, että uunintekijät yleensä al
kaisivat katsella ammatillista järjestymistä vähän vakavam
malta kannalta, kun mitä tähän asti ovat tehneet. Siitä 
syystä, että kaikesta päättäen on tulossa järkyttäviä tapauk
sia meidän yhteiskuntaruumiissamme. Siis liittykää järjes
töihin ja käykää kokouksissa, että uudistustyön taakka tu
lisi kaikkien eikä ainoastaan muutamien kannettavaksi, koska 
kerran tulokset yhteisesti nautitaan.

Mutta onhan sitä sentään toimittukin niillä vähillä voi
milla, mitä meillä on ollut käytettävissä itse ammattikunnan 
suuruuteen nähden. Kevättalvella ensin perustettiin oppi- 
lasosasto, vaan sen toiminnasta ei tällä kertaa voida tar
kempaa selkoa tehdä, sen virkailijat kun ovat lyöneet lai
min selonteon koko osaston toimikunnalle osastonsa toi
minnasta.

Sen lisäksi on meillä ollut hinnoittelukomitea, joka 
on tehnyt korjauksia ja lisäyksiä nykyiseen hinnoitteluun 
sekä laatinut oppilaskysymysehdotuksen, mutta kun työn
antajat eivät vielä ole kutsuneet hinnoittelukomiteaa kokoon,
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vaikka sellainen on jo molemmin puolin valittu, niin ei 
näitä edellämainittuja ole voitu virallisesti vahvistaa.

Sitten on meillä ollut komitea, joka on tutkinut Uunin- 
tekijä-osuuskuntaliitto r. l:n suhdetta ammattiosastoon, koska 
sen hyödyllisyydestä oli erimielisyyttä a.-o:ssa vuoden ensi- 
mäisellä puoliskolla, vaan tuli edellämainittu komitea siihen 
tulokseen, että osuuskunta on vahva tuki ammattikunnalle, 
kun siihen vaan miehissä liitytään, ja tähän katsoen päätti 
a.-o. kannattaa osuuskuntaa edelleenkin. Liittykää siis mie
hissä siihen, sillä onhan se selvää, että kun otamme tuo
tannon välikappaleet käsiimme, niin ei kapitalistit joka kään
teessä pääse meitä kiristämään. Työhinnoittelu myöskin 
sanottiin irti siinä löytyvien puutteellisuuksien korjaamista 
varten 1 p:stä tammikuuta 1908.

Huvitoimikunta on pannut toimeen yhden perheilta- 
man sekä toisen K. F. ammattiosaston kanssa yhteisesti.

Vakuudeksi:
K- Lindholm, 

sihteeri.

Sementtityöntekijäin ammattiosaston toi
mintakertomus ensimäiseltä toimintavuodelta itsenäisenä 
osastona.

Osasto perustettiin 9 p. tammikuuta 1907. Silloin 
valittiin puheenjohtajaksi E. Lindén sekä muiksi johtokun
nan jäseniksi O. Virtanen, H. Janhonen, V. Rosnell, M. Le
hikoinen, J. Mäkinen, E. Lindberg. K. Saarinen sekä vara
jäseniksi A. Ruohonen, V. Kontio ja A. Kinnunen. Nämä 
kaikki paitsi H. Janhonen, jonka on täytynyt sairauden ta
kia erota pois toiminnasta, ovat toimineet ahkerasti vuoden 
loppuun saakka.

Johtokunta ensimäisessä kokouksessaan valitsi keskuu
destaan kirjuriksi M. Lehikoisen, jäsenkirjuriksi O. Virtasen 
sekä näitten molempien varakirjuriksi V. Rosnellin ja ra
hastonhoitajaksi E. Lindénin.
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Tilintarkastajina ovat toimineet kuluneena vuotena A. 
P. Laitinen ja K. Koivisto.

Järjestysvaliokunnassa ovat toimineet K. Nikula, V. 
Manninen, T. Arenius, H. Arola ja V. Vikman.

Huvitoimikunta on toimeenpannut 2 yleistä tanssi- 
iltamaa sekä 2 perhe-iltamaa. Näistä on ollut tuloja 434 
mk. 90 p. sekä menoja 220 mk. ja siis säästöä 214 mk. 
90 penniä.

Osasto on kuulunut H:gin paikallisjärjestöön ja edus
tajana on ollut A. P. Laitinen.

Työväen sanomalehtiosakeyhtiössä on osastoa edusta
nut A. P. Laitinen ja Työväenyhdistyksen rakennustoimi
kunnassa E. Lindén.

Oaston toiminta kuluneella vuodella on ollut yleensä 
hyvä. Kun ei mitään työriitoja eikä selkkauksia ole tapah
tunut vuoden kuluessa, on osasto kohdistanut toimintansa 
siihen, että saataisiin kaikki tällä alalla työskentelevät hen
kilöt liittymään osastoon. Siinä onkin jo onnistuttu taval
lisen hyvin.

Perustavassa kokouksessa liittyi jäseniä 47. Vuoden 
varrella liittyi lisää 176. Täysin maksaneita oli vuoden lo
pussa 124. Jos näihin lisätään 19, jotka eivät ole maksa
neet joulukuun maksuja, on jäsenluku 143. Naisia on ol
lut 3, joista 2 täysin maksanutta.

Osasto on vuoden kuluessa pitänyt 27 kokousta, joista 
on pöytäkirjaan merkitty 178 pykälää.

Osaston yliluottamusmiehenä on toiminut P. Nevalai
nen, jonka ansioksi on luettava se, että osastoon on saatu 
näinkin runsaasti jäseniä.

Tampereella pidetyssä ammattijärjestön perustavassa ko
kouksessa huhtikuun 15—17 p:nä edusti osastoa M. Lehi
koinen.

Kaikkiin järjestyneen työväen toimeenpanemiin mielen- 
osotus- ja juhlakulkueihin on otettu osaa sekä valittu niihin 
järjestyksen valvojia.

Jäseniään on osasto verottanut seuraaviin tarkotuksiin: 
Työväentalon rakennusrahaston hyväksi kaikkiaan 233 mk.
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80 p., Helsingin räätälien lakon avustamiseksi 52 mk. 15 p., 
Leipurien lakon avustamiseksi ? mk. ? p., Tampereen 
sementtityöntekijäin lakon avustamiseksi 19 mk. 75 p., En
son sulkulaisten avustamiseksi 25 mk., H:gin kirvesmiesten 
lakon avustamiseksi 4 mk. 75.

Tämän ohessa on osaston jäsenet keränneet varoja 
keskuudessaan vapaaehtoisilla keräyslistoilla useihin muihin 
työväen hyviin tarkotuksiin.

Tarkastettu tilikertomus osottaa seuraavaa: säästöä edel
liseltä vuodelta 231 mk. 95 p., tuloja 1,716 mk. 90 p., 
menoja 1,236 mk. 85 p., säästöä siis seuraavalle vuodelle 
480 mk. 05 p. Sen lisäksi vielä kalusto, jonka arvo on 
71 mk. 80 p. sekä arvopapereita 50 mk. arvosta.

Tässä lyhyesti mainittu Sementtityöntekijäin ammatti
osaston toiminta kuluneena vuotena.

Tuokoon alkava uusi vuosi yhä enemmän intoa ja 
toimintakykyä yhteisen asian edistämiseksi.

Ammattiosaston puolesta:
M. Lehikoinen, 

pöytäkirjuri.

Varastotyömiesten ammattiosaston toimin
nassa 1907 alkupuolella vuotta oli vilkasta etenkin osaston 
sisäisissä asioissa. Tammikuussa pantiin toimeen rahan
keräys n. s. kymmenen pennin listoilla sekä pidettiin ilta
mia, joilla rahoilla saatiin osastolle noin 400 mk. mak
sava lippu.

Kansan Näyttämöön on osasto ottanut 1, Työläisnai
seen 1 ja Laurilan talon osakeyhtiöön 2 osaketta.

Työväentalon rakennusrahaston hyväksi verotettiin osas
ton jäseniä 3 markalla sekä kerättiin voittoja mainitun ra
haston hyväksi pidettäviin arpajaisiin.

Osastolla on ollut 12 kuukausi- ja 3 ylimääräistä ko
kousta. — Toimikunta on kokoontunut 4 kertaa.
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Toimikunnassa ovat olleet vakituisina toverit J. F. Meri
virta puheenjohtajana, A. Ranta varapuheenjohtajana. K. 
Louhi rahastonhoitajana, A. Tikkanen rahankantomiehenä, 
A. Ansio pöytäkirjurina, K. Saksell ja J. Laaksonen muina 
jäseninä sekä varalta toverit K. Tamminen, J. N. Koskinen, 
A. Aaltonen ja V. Portimo. — On myös ollut 5-miehi- 
nen järjestysvaliokunta.

Jäseniä on osastossa ollut 67, joista vuoden kuluessa 
on tullut lisää 18 sekä poisjäänyt 7, joten siis osaston jä
senluku vuoden lopussa oli 60.

Tilintarkastajina on ollut toverit G. Eskolin ja K. 
Ojansuu.

Vielä on ollut 8-henkinen huvitoimikunta, joka on 
toiminut 1 perheiltaman ja 2 yleistä iltamaa, joista on ollut 
puhdasta tuloa 269 mk. 9 p. — Kaikkiaan on osastolla ol
lut tuloja 1,420 mk. 45 p. ja menoja 1,089 mk. 90 p.; 
siis puhdas tulo on ollut 330 mk. 55 p. sekä jäännös 
edelliseltä vuodelta 85 mk. 87 p., joten säästö seuraavalle 
vuodelle on 416 mk, 42 p.

Osaston puolesta:
A. Ansio.

Tehtaiden aputyöläisosaston vuosikertomus 
v. 1907.

Tehtaiden aputyöläisosasto on kuluneen vuoden lapsi. 
Sen toiminta on alkavaista ja vuosikertomuskin tulee sen- 
tähden lyhyt ja yksinkertainen.

Osaston toiminta on ollut sen nuoruuteen ja pienuu
teen nähden jotenkin vilkasta. Kokouksia on osastolla ol
lut ahkeraan. Perustava kokous oli helmikuun 10 p:nä. 
Sen jälkeen on pidetty kokouksia 10 varsinaista ja 2 väli
aikaista. Tärkeimpänä kysymyksenä on ollut tehtaissa työs
kentelevien aputyöläisten aseman parantaminen.

Huveja on osasto vuoden kuluessa toimeenpannut 3 
yleistä ja 2 perheiltamaa sekä 1 veneretken.
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Johtokuntaan ovat kuuluneet: T. Haarala puheenjoh
tajana, V. Vainio varapuheenjohlajana, O. Gröönroos ra
hastonhoitajana, sihteerinä on alkuvuodesta ollut J. Iivari
nen ja loppupuolella vuotta J. E. Aalto, kantomiehenä on 
ollut T. Sintonen, muina jäseninä J. Heinonen ja K. Leh
tonen.

Osastolla on ollut tuloja: sisäänkirjoitus-, ilmoitus- ja 
jäsenmaksuista, iltamista y. m. yhteensä 902 mk. 15 p. 
Menoja on ollut 787 mk. 10 p. Säästö vuodelle 1908 
115 mk. 5 p. Muuta omaisuutta on 60 mk. 75 p. arvosta.

Osastoon liittyi vuoden kuluessa 96 jäsentä.
Vakuudeksi:
J. E. Aalto.

Sairashuonepalvelijain ammattiosaston toi
minta v. 1907.

Osastomme toiminta kuluneena vuotena ei ole ollut 
suuremmoista, sillä varsin suuria parannuksia ei se ole saa
vuttanut olojemme korjaamiseksi. Tosin on pieniä paran
nuksia saavutettu, mutta paljon on vielä toivomisen varaa 
siinä suhteessa. Suurimpana vastuksena on muiden lisäksi 
se, että eivät likikään kaikki palvelijat käsitä yhteenliittymi
sen suurta merkitystä.

Vuoden kuluessa on osastolla ollut 1 vuosikokous 
sekä 12 kuukausikokousta. Toimikunta on kokoontunut 17 
kertaa.

Toimikunnan jäseninä ovat olleet: puheenjohtajana V. 
Hirvonen, varapuheenjohtajana J. Taisto, pöytäkirjurina K. 
Kanerva, rahastonhoitajana A. Rinne, kantomiehenä ja jä
senkirjurina K. Koski sekä muina jäseninä H. Kumpulai
nen, Iida Aaltonen ja Tyyne Mäenpää, varajäseninä Tilda 
Rinne, Ulla Huttunen ja Lyydi Mäenpää.

Huvitoimikunnassa ovat olleet A. Rinne, H. Kumpu
lainen, Hilda Rinne, E. Koski, Helmi Tamminen, Olga Hie
talahti ja Ulla Huttunen.
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Jäseniä on ollut osastossa vuoden ajalla 72, joista koko 
vuoden jäsenmaksunsa maksaneita 45.

Osaston keskuudessa on myöskin toiminut näyttely- 
seura, joka on esittänyt näytöskappaleita osaston iltamissa.

Tuloja on osastolla kuluneella vuodella ollut sisään
kirjoitus- ja jäsenmaksuista 309 mk. 35 p., menoja 287 
mk. 45 p., säästö 21 mk. 90 p.

Huvitoimikunnalla on ollut tuloja 1,157 mk. 95 p., 
menoja 651 mk. 32 p., säästö 506 mk. 63 p., säästö vuo
delta 1906 249 mk. 39 p., yhteensä siis säästöä 777 mk. 
92 p. Näiden lisäksi on osastolla arvopapereita 66 mkn 
edestä. Siis on nykyään rahastossamme 843 mk. 92 p.

Osaston puolesta: 
Kaarlo Kanerva.

Karkeakivityöntekijäin ammattiosaston toi
mintakertomus v. 1907.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtajana S. Vuo
rio, loppuvuonna O. Meri, varapuheenjohtajana J. N. Kos
kinen, joka myös on ollut rahastonhoitaja, kirjurina F. I. 
Bergman, kantomiehenä H. J. Rantanen, muina johtokun
nan jäseninä N. Räihälä, J. Markkanen ja J. Virtanen, vara
jäseninä A. Seilo, J. Andersson ja A. Halonen.

Tilintarkastajina ovat olleet K. E. Majanen, A. Grön- 
beck, varalta J. Pienimäki ja K. E. Salin.

Järjestysvaliokuntaan ovat kuuluneet J. N. Koskinen, 
A. Grönbeck ja Viitasaari.

Vuoden kuluessa on osasto, paitsi vuosikokousta, pi
tänyt 12 kuukausikokousta, 1 väliaikaisen, 18 johtokunnan 
kokousta ynnä 9 yhteistä kokousta kivenhakkaajain sekä 
porarien ja katukivenhakkaajain kanssa sekä 1 johtokuntain 
yhteinen kokous, yhteensä 41 kokousta.

Jäseniä on osastossa ollut 265, täysinmaksaneita 105.
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Verotuksia on ollut 1 mk. jäsentä kohden lipusta, joka 
laitettiin huhtikuulla ja vihittiin 30 p. huhtikuuta ja oli ensi 
kertaa mukana Vappuna mielenosotuskävelyretkellä. Työ
väenyhdistyksen rakennusrahaston hyväksi verotettiin jäse
niä 1 päivän palkalla, Viipurin kivityöntekijäin lakkolaisten 
hyväksi 25 p. viikolta 6 viikon ajan, palkkataistelurahaston 
täydentämistä varten 50 p. kertakaikkiaan. Avustustukseksi 
on annettu työväenyhdistyksen arpajaisten hyväksi 10 mk., 
sosialistisen koulun ja opiston perustamista varten 25 mk.

Osakkeita on osastomme vuoden ajalla ottanut Kansan 
Näyttämöstä 1 sekä Laurilan talon osuuskunnasta 3.

Vuoden alusta perustettiin osastoomme lakko- ja työt- 
tömyysrahasto, johon veroitettiin jäseniä 25 p. kuukaudelta.

Huveja on pantu toimeen 3 yleistä iltamaa, 2 perhe- 
iltamaa, lipun vihkiäisjuhla ja huvimatka Porvooseen. Näistä 
on ollut tuloja 932 mk. 11 p.

Huvitoimikunnan varat 1906 v. säästön kanssa 76 mk. 
24 penniä.

Osaston tilit osottavat tuloja vuoden 1906 säästön 
kanssa 2,803 mk. 88 p., menoja 1,852 mk. 28 p., joten 
säästö vuodelle 1908 on 951 mk. 60 p.

Osaston puolesta:
Fredrik Bergman, 

kirjuri.

Satama-ammattiosasto II:sen vuosikertomus v. 
1907 toiminnasta.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäse
net: puheenjohtajana K. E. Satamavuori, varalta F. Suomi
nen, kirjurina allekirjoittanut, varalta V. Vilenius, jäsenkir- 
jurina V. Vilenius, kantomiehenä vuoden alusta J. A. Väi- 
nölä, tämän poistumisen jälkeen F. Suominen, rahaston
hoitajana J. Laaksonen sekä muina toimikunnan jäseninä 
A. Brandenburg, J. Kähkönen, E. Landell, eronneen Käh
kösen tilalla J. Sjöberg ja Väinölän tilalla F. Lundström.



49

Tilintarkastajina ovat olleet E. Manninen (Este) ja F. 
Palmroos, varalta J. Jokinen ja K. Kirkman.

Järjestysmieliinä ovat toimineet E. Linna, K. Palmgren,
H. A. Koskinen, K. Crönholm, E. Nurminen ja lisäksi va
litut toukokuun kokouksessa J. Jokinen, K. Mäenpää, F. 
Lundström, J. Lepistö ja H. Söderlund.

Huvitoimikunnan puheenjohtajana J. Kähkösen jälkeen, 
joka eroitettiin leväperäisyytensä tähden, on ollut E. Mäki
nen, pöytäkirjurina F. Suominen, rahastonhoitajana vuoden 
alusta A. Brandenburg, joka sai eron omasta pyynnöstään 
sekä sittemmin V. Vilenius. •

Iltamia on pidetty 6, joista 1 perheiltama, 4 yleisilta- 
maa ja 1 paketti-iltama.

Osasto on pitänyt kokouksia 38, 12 varsinaista, 5 yli
määräistä ja 21 toimikunnan kokousta. Ylimääräisistä on 
kaksi pidetty järjestymättömiä varten, että olisi ne saatu jär
jestymään ja suunnittelemaan lakkoa Hårdin töissä, mutta 
turhaan nekin. Varsinaisissa kokouksissa on käsitelty ja 
päätetty monia eri asioita, joista tärkeimpiä on Laukon hää
dettyjen torpparien puolesta ponnet referaattiin ja keräys- 
avustukseen.

Osasto veroitti jäseniään 2 rnkdla Helsingin Työväen
yhdistyksen rakennusrahaston kartuttamiseksi, jonka veron 
toiset ovat suorittaneet, vaan ei kaikki.

Valittiin lippukomitea hommaamaan lippua toukokuun 
1 p. 1908.

Jäseniä on ollut osastossa 184, joista on v:lta 1906 
55. Vuoden ajalla on osastoon liittynyt 129 ja eronnut 
96. Osaston jäsenluku v. 1907 lopussa 88.

Osaston rahaston tila seuraava: jäännös y. 1906 244 
mk. 96 p., tuloja v. 1907 1,763 mk. 96 p., yhteensä 
2,008 mk. 92 p., menoja v. 1907 1,974 mk., säästö 34 
mk. 24 p.

Osaston puolesta:
K- Palmroos, 

kirjuri.

4
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Hattutyöntekijäin ammattiosaston vuosikerto
mus v:lta 1907. Osasto on kuluneen vuoden lapsi.

Osaston perustava kokous pidettiin 13 p. tammik. 1907.
Ensimäisessä kuukausikokouksessa valittiin toimikunta, 

johon tulivat valituiksi jäsenet J. A. Nylund, V. Suvanto,
1. Fagerström, Hilda Vainio, Olga Laakso, A. Åberg ja K. 
Plym sekä varajäseniksi Miina Pulma, Naimi Virtanen, Hilma 
Pihlajaranta ja O. Sjöblom. Osaston puheenjohtajana on 
toiminut J. A. Nylund, varalta V. Suvanto. Rahastonhoi
tajana K. Plym, pöytäkirjurina Hilda Vainio, varalta I. Fa
gerström.

Osasto on toimintansa aikana pitänyt 9 kuukausi- 
kokousta ja 6 ylimääräistä. Toimikunta on kokoontunut 
kaikkiaan 13 kertaa.

Maaliskuussa valittiin huvitoimikunta, järjestysvalio- 
kunta ja airuet.

Huveja on osastolla ollut 2 perheiltamaa.
Kirjevaihdossa on osasto ollut Skandinaavialaisen Hat

tutyöntekijäinliiton sihteeristön kanssa, syystä että täällä ole
vat Tanskalaisen liiton jäsenet eivät tahtoneet alistua Suo
men ammattijärjestön sääntöjen mukaan. Kirjevaihdosta oli 
osastolla se hyöty, että asiat saatiin täydelleen selville ja 
sopimus koko Skandinaavian Hattutyöntekijäinliiton kanssa. 
Sopimus astui voimaan elokuun 1 p. 1907.

Marraskuun kuukausikokouksessa päätettiin liittyä kan
sainväliseen liittoon. Siihen ovat kaikkien maiden hattu- 
työntekijät liittyneet, onnetonta Venäjää lukuunottamatta. H. 
t. y. Hattutyöntekijäin a.-o. liittyi liittoon tammik. 1 p:nä 1908.

Rettelöitä on sattunut elokuun alkupuolella Uudella 
tehtaalla; siellä erotettiin kaksi työntekijää ilman ylössano- 
mista. Rettelöistä selvittiin sovittelulla.

Osastoon on vuoden kuluessa liittynyt 59 jäsentä, 32 
mies- ja 27 naisjäsentä. Eronnut on 2 miesjäsentä mat
kustamisen tähden ja 1 naisjäsen siirtynyt toiseen ammat
tiin, joten jäsenluku vuoden vaihteessa oli 56, niistä mies- 
jäseniä 30 ja naisjäseniä 26.

Osaston puolesta: 
Hilda Vainio.
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Hattutyöntekijäin ammattiosaston tili v:lta 1907.

Tulot:
Sisäänkirjoitusmaksuista miesjäseniltä 70: —

» naisjäseniltä 36: —
Kuukausimaksuista miesjäseniltä . . 206: —

» naisjäseniltä . . 95: —
Huvitoimikunnan kautta . . . . 64:30
Verotuksien kautta...........................  47:50 Smk. 518:80

Saatava on jäsenmaksuja ynnä veroja ...» 27: 50
Summa Smk. 546: 30

Rahaa on kassassa........................... 111:88
Sekasaatavaa................................. ..... 27: 50 Smk. 139: 38

Summa Smk. 139: 38

Menot:
Työväenyhdistykselle, Paikallis- ja ammattijär

jestölle veroja sekä avustusta lakossa ole
ville räätäleille ja leipureille y. m. kaikki 
yhteensä...............................................................Smk. 406: 92

Rahaa kassassa....................................................... » 111:88
Saatavat........................................................................» 27: 50

Summa Smk. 546: 30

K- Plym, 
rahastonhoitaja.

Tilit olemme tarkastaneet ja havainneet ylläolevan 
kanssa yhtäpitäviksi.

Ernst Emanuelson. Ottilia Järvinen.
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Kirvesmies ammattiosaston kertomus toiminta
vuodelta 1907.

Taas on yksi toimintakausi loppuun kulunut. Vuosi 
1907 on muuttunut menneisyyden luetteloon. Yhteiskun
nallinen toiminta on ollut mitä jännittävintä tälläkin ajalla. 
Sillä aikakausi on sellainen, että kaikkialla vaan on ristirii
taisuutta menettelytavoista. Yksi ryhmä tahtoisi toimia yh
dellä, toinen toisella tavalla ja tämä saa aikaan sen mieltä- 
kiinnittävän taistelun, jota on käyty jo pitkät ajat ja joka 
tulee yhä edelleen jatkumaan, siksi kunnes köyhälistön ar
meija saavuttaa tarkoittamansa tulokset. Tästä suuresta ar
meijasta pienenä joukkona on kirvesmies ammattiosastokin 
taas mukana temmeltänyt. Eikä sen toiminta olekaan ollut 
aivan pienestä merkityksestä. Kaikkiin edellisiin vuosiin 
vertailtuna on tämä vuosi ollut merkillisempi. Tehkäämme 
lyhyt silmäys tärkeimpiin kohtiin sen toiminnasta.

Heti vuoden alkukuukausina osastoa jonkunverran hä- 
tyytteli sisäinen vihollinen, joka esiintyi siinä muodossa, että 
toimikunnan ja osaston välillä ilmaantui erimielisyyttä toi
mikunnan virkailijain palkkiokysymyksen johdosta. Tästä 
osasto selviytyi sillä, että valitsi kokonaan uuden toimikun
nan, koska entisestä ei jäänyt ketään. Tämä vaali tapahtui 
25 p:nä maaliskuuta.

Toimikuntaan ovat kuuluneet ensiksi vuoden alussa;
J. T. Salonen puheenjohtajana ja M. Haikarainen varapu
heenjohtajana, sekä N. Saarinen, A. Rissanen, M. Jussila, S. 
Hellstén, K. Soisalo ja A. Uusioksa vakinaisina ja V. Viita
nen, A. Virtanen ja k. Rajala varajäseninä.

Uuteen toimikuntaan ovat kuuluneet A. Virtanen pu- 
heenjoht. ja O. Vuori varapuheenj., sekä N. Korpela, J. 
Soilu, J. A. Harju, A. Aaltonen, V. Nurmi ja K. Rajala 
vakinaisina ja K. Lehtonen, S. Luoto ja E. Virtanen vara
jäseninä.

Helmikuun 11 päivänä osasto teki päätöksen, että sano
taan rakennusmestariliiton Helsingin haaraosaston ja ammatti
osaston välillä oleva työsopimus irti. Samalla päätettiin 
esittää uusi sopimusehdotus, jossa oli pääasiallisena vaati-
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muksena urakkatyön poistaminen, ja alin tuntipalkka koro
tetuksi 50 p. 60 penniin. Näiden johdosta alkoi taas koet
telemuksen aika. Osasto sai taas varustaa itseänsä taistelu- 
kuntoon, sillä mestarit eivät ensinkään olleet myöntyväisellä 
mielellä. Näin ollen osasto julisti 8 p:nä huhtik. yleisen 
kirvesmiesten lakon Helsingissä. Tämä lakko kesti 7 viik
koa, sekä muuten oli hyvin jännittävää laatua. Lakko julis
tettiin loppuneeksi 27 p. toukok. Parhaana tuloksena tästä 
taistelusta oli, että saatiin alin tuntipalkka kohoamaan siihen 
kun oli vaatimuskin sekä jotain muitakin pienempiä paran- 
nuspykäliä uuteen työsopimukseen. Urakkatyövaatimus jäi 
sille kannalle, että sitä saa tehdä, joka haluaa, mutta ketään 
siihen ei saa pakottaa. Urakkatyössä on tuntipalkka pohja- 
palkkana.

Osasto kuuluu Suomen puutyöntekijäin liittoon, johonka 
on maksettu veroa 25 p jäseneltä kuukaudessa. Tämä vero 
kohoaa 1 päivästä tammik. 1908 40 penniksi kuukaudessa. 
Osasto oli myöskin edustettuna 2:ssa liiton edustajakokouk
sessa, joka pidettiin heinäk. lopulla Terijoella.

Ammattijärjestön perustavassa kokouksessa, joka pidet
tiin Tampereella huhtik. puolivälissä, osasto myöskin oli 
edustettuna. 25 p. huhtik. päätettiin liittyä mainittuun jär
jestöön.

Osaston säännöt on myöskin muutettu paremmin nyky
ajan vaatimuksien mukaisiksi. Nämä muutetut säännöt on 
Suomen puutyöntekijöin liitto vahvistanut. Astuvat voimaan 
1 p. tammik. 1408.

Osastolla on lakosta aikain ollut luottamusmies, joka 
käy kerran kuukaudessa työpaikoilla, sekä väliajoilla on saa
tavissa neuvotteluihin tai muuhun missä hänen apuansa tar
vitaan. Työpaikoilla myös valitaan luottamusmiehiä. Näille 
luottamusmiehille osasto vahvisti toimintaohjeet vuoden lop
pupuolella, ja jotka on painettuna osaston sääntöjen liit
teenä.

Osaston varoista on luovutettu pienempiä eriä, kuten 
esim. Uudenmaanläänin vaalipiirin vaaliagitatsionin hyväksi 
25 p. jäseneltä kerta kaikkiaan, Helsingin Työväenyhdistyk
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sen arpajaistoimikunnalle 50 mk., Järjestyneen työväen laki
valiokunnalle 50 mk., sekä vuoden lopulla myönnettiin Rie- 
tunvuoren työv. rakennusosakeyhtiölle 500 mk. laina y. m.

Osaston jäsenet eivät ole päässeet ylimääräisestä vero
tuksestakaan vapaiksi. Sitä on koottu toisten toverien avus
tamiseksi sekä osittain omien rahastojen kartuttamiseksi.

Osaston kokouksia on ollut säännöllisesti 2 kertaa kuu
kaudessa, siis yhteensä 24; näiden lisäksi on vielä ollut 3 
ylimääräistä kokousta.

Toimikunta on kokoontunut 33 kertaa. Vuoden alussa 
valittu toimikunta 8 kertaa, maaliskuussa valittu 25 kertaa.

Osastolla on myöskin ollut huvitoimikunta, jossa on 
ollut 8 jäsentä.

Osasto on myöskin jaettu piireihin, vaikka niiden toi
minta on ollut enempi laimeata. Toiset niistä ovat jonkun 
verran toimineet, ja toiset ovat olleet aivan hiljakseen.

Osaston laulukunta on ollut toiminnassa, vaikka hil
jaista on senkin toiminta ollut, varsinkin vuoden alussa.

Osastolla on myöskin sairaus-, tapaturma- ja hautaus- 
apurengas.

Osaston jäsenluku oli vuoden lopussa 832, näistä oli 
täysin oikeutettuja jäseniä 620. Vertailemalla täysin oikeu
tettujen lukua edelliseen vuoteen, joka 356, huomaa, että 
osaston jäsenluku on tuntuvasti lisääntynyt, eli 264 jäsenellä.

Toimikunnan jäsenistä on eri tehtävissä toiminut seu
raavat: rahastonhoitajana N. Korpela, pöytäkirjurina J. A. 
Harju, jäsenkirjurina J. Soilu, taloudenhoitajana K. Rajala. 
Arvan kautta aroavat J. Soilu, J. A. Harju ja K. Rajala.

Vakuudeksi :
J. A. Harju, 

a. o. kirjuri.

Suomen läkki-, pelti-ja vaskiseppäin Liiton 
N:o l:den toimintakertomus vuodelta 1907.

Osastomme on kaikista vastuksista huolimatta mennyt 
ripeästi eteenpäin, koettaen voimainsa mukaan seurata niin
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ammatillisia kuin taloudellisia ynnä valtiollisiakin kysymyk
siä. Tehden vuoden kuluessa useita rahallisiakin avustuk
sia, lahjoitti osasto Helsingin Työväenyhdistyksen rakennus
rahastoon 50 mk. ynnä täkäläisten taistelussa olevien leipu
rien avustamiseksi 50 mk. ja tamperelaisten ammattitoverien 
arpajaisiin 10 mk.

Verotuksia on osasto pannut jäsenilleen seuraavat mää
rät: Uudenmaan sosiaalidemokraatiseen vaaliagitatsiooni- 
rahastoon 10 p. kuussa joka jäseneltä. Ja turkulaisten am
mattitoverien lakon aika 50 p. viikossa sekä 25 p. viikossa 
osastomme työttömyysrahastoon.

Tampereella pidetyssä Suomen ammattijärjestön perus
tavassa kokouksessa oli osastomme edustettuna 1 jäsenellä.

Elokuun ylimääräisessä kokouksessa valittiin kotftitea 
laatimaan uutta työsopimusta ynnä kappaletyölista-ehdotusta. 
Voimassa olevan sopimuksen aika loppuu 30 p. huhti
kuuta 1908.

Osaston ja täkäläisten ammattiliikkeiden välisiä ovat 
hoitaneet luottamusmiehet, joita on valittu joka liikkeeseen.

Liiton ja osaston välisenä asiamiehenä on ollut K. Se
lin ja hänen erottuaan O. Rovila.

Osastollamme on vuoden kuluessa ollut 18 kokousta, 
joista 12 kuukausi-, 5 ylimäär.- ja 1 vuosikokous.

Johtokuntaan ovat kuuluneet K. Selin, I. Roinila, E. 
Laine, O. K. Niinivirta, O. Ravila, K. Selmeri, J. Kivistö 
ja J. R. Manninen sekä varalta M. Peltonen ja J. T. Källror.

Osaston virkailijoina ovat olleet: puheenjohtajana K. 
Setin ja varalta E. Laine, sihteerinä I. Roinila ja varalta O. 
Ravila, jolle on kuulunut osaston virallinen kirjeenvaihto 
ynnä pöytäkirjurintoimi. Jäsenmaksujen kantajana O. K. 
Niinivirta, rahastonhoitajana J. R. Manninen, taloudenhoita
jana J. Kivistö, joka on samalla ottanut osaa huvitoimikun
nan tehtäviin. Johtokunta on kokoontunut 22 kertaa, joissa 
on valmistettu osastolle esitettäviä asioita.

Osaston jäsenluku oli vuoden alussa 183, uusia jäse
niä liittyi 94, eronnut on paikkakunnalta poismuuton ynnä
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jäsenmaksujen laiminlyönnin tähden 63. Vuoden lopussa 
oli jäsenluku 214.

Osaston varat ovat: Säästö v:lta 1906 127:01, tuloja 
1,954:46 ja menoja 1,853:33, säästö v:lle 1908 101:13. 
Työttömyysrahaston säästö v:lta 1906 350: 05, tuloja 2,380:87, 
menoja 200:— ja säästö vuodelle 1908 2,180:87. Arvo
paperien ja irtaimiston arvo 1,103: 86. Osaston koko omai
suus 3,385: 86.

Isak R/oinila.

Talonmiesten ammattiosaston toiminnasta v. 
19(f7.

Osastossa toimihenkilöt ovat olleet K. G. Lehto pu
heenjohtajana, varalta O. Meri, V. Nevalainen rahastonhoi
tajana ja kirjurina J. V. Lehtonen, jäseninä V. Ponteva, J. 
Uranio, K. Kolehmainen ja J. Kunnas. Tilintarkastajina 
olivat O. Höök ja Nenonen vakinaisina sekä J. Ruvissalo 
ja K. Lehtonen varalta.

Kokokouksia pidettiin 12 vakinaista kuukausikokousta, 
2 yhteistä kokousta ja 2 toimikunnan kokousta.

Perustettiin hautausapurenkaita vuoden aikana n:ot 
2 ja 3.

Viisi-henkinen huvitoimikunta oli vuoden aikana toi
messa.

Helsingissä 9 p. helmik. 1908.
J. V. Lehtonen, 

kirjuri.

Porari-ja katukivenhakkaajain ammattiosas
ton 9:s toimintakertomus vuodelta 1907.

Porari- ja katukivenhakkaajain ammattiosasto on etu
päässä käsitellyt taloudellisia asioita ammattilaisten eduksi
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ja valvonut sovittelukomitean avulla että voimassa olevaa 
palkkasopimusta on tarkoin noudatettu. Mitään yleistä lak
koa ei ammattikunta ole pitänyt, ainoastaan pienempiä työ- 
selkkauksia on ollut, joista sovittelukomitean välityksellä on 
selvitty ja joiden päättymisestä sovittelukomitean vuosikat
saus ehkä antaa paremman selvän. Osasto on toiminut 
jotakuinkin vilkkaasti ja pysynyt jotenkin kokonaisena elossa 
kaikista suomettarelaisten hajoitushonimista huolimatta. Jäse
net ovat noudattaneet osaston tekemiä päätöksiä täsmälli
sesti, muutamia pieniä poikkeuksia lukuunottamatta. Osasto 
on veroittanut jäseniään työväentalon rakennusrahastoon 5 
mk. jäsentä kohti ja vähemmän työkykyisiä 3 mk., jonka 
verotuksen on jo suorittanut 148 jäsentä ja on mainittuun 
rahastoon siten maksettu 748 mk. Maksamatta on nyky
jään osaston kirjoissa olevista 100 jäsentä. Näissä on kyllä 
osa, jotka ovat jälkeenpäin osastoon liittyneet, joten eivät 
ole sanotun päätöksen alaisia, mutta on niitäkin, jotka ovat 
huolimattomuudesta tai muista syistä jättäneet maksamatta, 
ja joiden olisi mitä pikemmin se tehtävä.

Toveri Antti Jokisen perheelle on ammattikunta hank
kinut varoja osaksi vapaalla keräyksellä sekä myöntämällä 
osaston varoista summan, joka tekee yhteensä 228 mk. 25 
p:iä. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että Jokisen perheen 
avustamiseksi on vielä varoja joita ei ole otettu näihin nu
meroihin. Viipurin lakkolaisille on osasto verottanut jäse
niään 50 p. viikossa, joka verotus on tuottanut 243 mk. 
90 p. Toveri Lehmusvaaralle on avustuksena annettu 36 
mk. Helsingin työväenyhdistyksen arpajaisiin ja lasten joulu
juhlaan 10 mk. kumpaseenkin, Tannerin sosialistiselle kou
lulle 40 mk. Kaikki nämä summat yhdistettyinä tekevät 
1,346 mk. 15 p., joka on suoritettu yli vakinaisten verojen. 
Numerot näyttävät, että rahallista uhrautuvaisuutta ja pää
tösten noudattamista on ammattikunnan jäsenissä ollut.

Osasto on kuulunut Suomen kivityöntekijäin liittoon, 
Sosialidemokratiseen puolueeseen ja kesäkuun 16 p. pitä
mässään kokouksessa päätti osasto liittyä Suomen ammatti
järjestöön.
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Osasto on kustantanut 2 edustajaa Tampereella pidet
tyyn S. k. t. t. 5:nteen edustajakokoukseen, joista toinen oli 
myös ammattijärjestön kokouksessa.

Osastolla on ollut juhlatoimikunta, joka on pannut 
toimeen perhe-iltamia. Osastolla on myös ollut urheilu- 
toimikunta, joka on ottanut osaa köydenvetokilpailuihin, 
joista on tulos 3 pysyväistä ja 1 kiertävä pokaali. Tälläkin 
alalla on osasto saavuttanut kunnioitusta. Osaston jäsenet 
ovat ottaneet osaa kävely- ja mielenosotusretkiin. Vaalipäi
vät päätti ammattikunnan jäsenet viettää työstä vapaina.

Näistä kaikista näkyy, että valtiollinen ja kunnallinen 
toiminta eli n. s. poliittinen toiminta on ollut ammattikun
nan jäsenten harrastuksena, että on oltu yhteistyössä muun 
köyhälistön kanssa taistelemassa alaa uudelle yhteiskunta
järjestykselle.

Osaston hallintona on ollut 9-miehinen toimikunta, 
johon ovat kuuluneet J. Pietikäinen puheenjohtajana vuo
den alkupuolella, H. Koskinen vuoden loppupuolella, rahas
tonhoitajana N. Alati, pöytäkirjurina allekirjoittanut, muina 
toimikunnan jäseninä A. Kivistö, V. Koivula, A. Ekström, 
K. Messulin, V. Manninen ja varajäseninä O. Oinonen ja 
O. Leppänen. Lakko- ja työttömyysrahastoa varten A. Salo 
ja H. Lipsanen.

Osastoon on vuoden kuluessa liittynyt uusia jäseniä 
28 ja on vuoden lopussa osaston jäsenluku 258. Täysin 
maksaneita jäseniä on vaan 114.

Osasto on kokoontunut kuukausikokoukseen 12 kertaa, 
toimikunta on kokoontunut 11 kertaa. Ylimääräjsiä ko
kouksia on ollut 2. Yhteensä on ollut kokouksia 25. Kes- 
kusteluaineina on ollut enimmäkseen ammatillisia asioita, 
joita yksityiskohtaisesti ei voi tässä luetella.

K- Kaikkonen,
kirjuri.
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Konetehtaalaisten ammattiosaston vuosi
kertomus vuodelta 1907.

Osaston toimikunnassa ovat toimineet jäsenet Y. Sep
pänen puheenjohtajana, E. Ruohonen rahastonhoitajana, F. 
E. Johansson sihteerinä, A. Koskinen jäsenkirjurina, V. 
Lindqvist varapuheenjohtajana, Partanen ja Sallinen muina 
jäseninä, kun Lehtonen luopui valittiin tilalle Kalle Jokilehto.

Osasto lähetti myös Suomen ammattijärjestön perus
tavaan kokoukseen 1 edustajan, vaan ei kuitenkaan yhdytty 
ammattijärjestöön.

Kokouksia on ollut: 1 vuosikokous, 1 väliaikainen 
kokous, 11 kuukausikokousta.

Toimikunnan kokouksia on pidetty 11 joista on 3 
yhteistä kokousta viilaajain ammattiosaston toimikunnan 
kanssa.

Huvitoimikunta on pitänyt yhden vuosijuhlan ja perhe- 
iltaman.

Jäseniä on ollut vuoden ajalla osastossa 80. Osaston 
piirit ovat lakanneet ja 5 piiri lupasi samoin lakata toimin
nastansa vuoden 1907 loputtua jäsenien puutteen tähden.

Toiminnassa ovat oileet osaston hautausapurenkaat 
N:ot 1 ja 2.

Osaston puolesta 
F. E. Johansson.

Liikeapulais a. o:n toimintakertomus v:lta 
1907.

Joukko liikeapulaisia oli ilmoittanut kok. kahdessa 
lehdessä omilla varoillaan, saadakseen toimeen kauvan en
nen kaivatun Liikeapulais a. o:n, jota varten oli Torpalta 
saatu iso sali kokousta varten Elokuun 25 p:nä Osan
ottajia oli saapunut runsaslukuisasti. Päätökseksi tuli a. o:n 
perustaminen joten valittiin väliaikainen toimikunta johon 
kuuluvat: Puheenjohtajana V. Perttilä, jäseninä Salo, Ka-
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jaslampi, Liljanen, Manner, Leino, Porkolainen ja Järvisalo. 
Väliaikaiseen huvitoimikuntaan asetettiin 6 jäsentä.

Osaston tilintarkastajia on ollut V. Lappalainen, Anna 
Viherlaakso, sekä varalle Sainia Melin. Puheenjohtajana 
on toiminut V. Perttilä. Varsinaiseen toimikuntaan on 
kuulunut seuraavat toverit: E. Jorvisolo varapuheenjohta
jana, Olga Tuominen rahaston hoitajana, Vilho Poikolainen 
jäsenkirjurina, sekä Antti Salokangas ja S. Juuri-Oja kirju
reina. Näitten lisäksi kuului toimikuntaan Sigfrid Törn
qvist, Tilda Kajaslampi, sekä varalle T. Kurri, O. Leino ja 
Anna Venhovaara. Toimikunnalla on kokouksia ollut 6 ja 
osastolla on ollut 3 kuukausi-, 1 agitatiooni- ja 3 ylimää
räistä kokousta.

Varsinaiseen huvitoimikuntaan on kuulunut 12 jäsentä. 
Kokouksia on huvitoimikunnalla ollut 10, Perhe-iltamia 3 
ja 1 :si yleinen iltama.

Kirjelmiä on saapunut osastolle 2. Suomen Liikeapu- 
laisdiittohallinnolta kiertokirje N:o 4. Toinen myymäläin 
aukioloa rajoittavalta valiokunnalta, jossa osastoa pyydettiin 
valitsemaan 10:n henkilöä mainittuun komiteaan myymälöi
den aikaisemmin sulkemista varten. Osasto valitsi tähän 
komiteaan ehdotuksen mukaan 10:n varsinaista, sekä myö
hemmin 5:si varajäsentä.

Osasto puolestaan suorittaa suhteellisesti jäsenluvun 
perustalla komitean kustannuksia.

Jäseniä on osastossa ollut vuoden lopussa noin 175.
Tuloja on osastolla ollut Smk. 1,110: 40 ja menoja 

Smk. 627: 38, siis jäännös Smk. 463: 02.
Antti Salokangas. 

Osaston kirjuri.

Vuosikertomus Paperi- ja kartonkiammatti- 
osaston toimintavuodelta 1907 on järjestyksessä 
seuraava:

Osasto päätti Tammikuun l:stä päivästä liittyä Suo-
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nien Paperiteollisuustyöväestön Liittoon ja samalla erota 
Helsingin Paikallisjärjestöstä.

Osastolle valmistui komea lippu, joka tuli maksamaan 
viiteen sataan markkaan ja vihittiin tarkoitukseensa 6 p. 
maaliskuuta. Vapunpäivänä se oli ensi kerran mukana työ
väen kävelyretkellä, joka tavanmukaisesti tehtiin Mänty- 
mäelle.

Liiton edustajakokoukseen, joka pidettiin Kymin teh
taalla toukokuulla 18—19 ja 20 päivä, osastoa edusti to
veri A. N. Hurme. Mainitussa kokouksessa päätettiin yh
tyä Suomen ammattijärjestöön 1 päivästä lokakuuta.

Osaston jäsenmaksot, jotka oli 25 p. naisilta ja 50 p. 
miehiltä ylennettiin 1 p. heinäk. 50 p. naisilta ja 1 mk. 
miehiltä. Ylennyksen aiheutti Liiton jäsenmaksojen kohoa
minen.

Osasto on antanut rahaavustusta seuraavat summat: 
H. T. Y. uuden talon rakennusrahastoon 10 mk., lakivalio- 
komitealle 15 mk. ja Liiton arpajaisiin 15 mk.

Valkeakosken ja Inkeroisten lakkoa avustettiin verotta
malla osaston jäseniä, naisia 25 p. ja miehiä 1 mk. viikolta, 
myös keräiltiin listoilla, joilla saatiin neljänäkymmentä 
markkaa.

Enson sulkulaisia avustettiin lähettämällä osaston ra
hoista 30 mk. ensi hätään ja on päätetty jos sulkua jatkuu 
niin jatketaan avustusta.

Laurilan talo-osakkeita lunasti osasto 2.
Ylimalkaan on osasto kaikessa koettanut toimia sosiali- 

demokratisen puolueen viitattamaan suuntaan parhaan ym
märryksen mukaan.

Muuten on osaston jäseniä ruvennut vaivaamaan suuri 
velttous, ensiksi pitävät tapanaan saapua vähälukuisena osas
ton kokouksiin, toiseksi ovat suurilukuisesti ruvenneet eroa
maan osastosta maksunsa laiminlyönnin kautta, vaikka ei 
niitä paljon ole ylimalkaan ollutkaan siihen nähden kun 
mitä niitä mainitulla työalalla työskentelee.

Mainita sopii, että niies-työntekiät jotenkin jo ainakin 
isompi osa kuuluvat osastoon mutta naiset, joita on suuri
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enemmistö mainitulla työalalla, näitä ei kuulu osastoon 
kun noin parikymmentä ja kumminkin heillä on palkat 
mitä kurjimmat olla voi. Saavat vain 20—30 ja harvat 
40 mk. kuukaudessa.

Osasto on kyllä ollut toimissa ruveta vaatimaan nai
sille palkanylennystä, mutta se on ollut voimaton naisjäsen
ten vähälukuisuuden tähden ja niin ollen ne ovat pysyneet 
entisellään.

Osastolla on vuoden kuluessa ollut 12 kuukausiko
kousta ja 1 ylimääräinen. Toimikunta on kokoontunut 11 
kertaa.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: A. N. Hurme puheen
johtajana, U. Laine varalta, alkupuolella vuotta R. Oksa ja 
loppupuolella K. Aaltonen kirjurina, alkupuolen vuotta K. 
Salmela, loppupuolen R. Oksa rahastonhoitajana; muina jä
seninä Elina Rinne, Alina Heinonen, K. Semenius ja E. 
Vuolio.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 7 jäsentä. Järjestys- 
valiokunnassa on ollut 5 jäsentä.

Vuoden lopulla oli täysin maksaneita jäseniä 42 ja 
maksonsa laiminlyöneitä 28. Vuoden kuluessa on ollut 
yhteensä 70 jäsentä.

Osaston varat ja tili v. 1907.
Säästö vuodelta 1906   249: 32
Tuloja Huvitoimikunnalta.............................. 471: —
Muita tuloja......................................  406: 78

Smk. 1,127: 10
Ulosmenoja yhteensä................................. 983: 95
Säästö vuodelle 1908    143: 15

Smk. 1,127: 10
Huvitoimikunnan tili:

Säästö vuodelta 1906   319: 44
Tuloja vuoden kuluessa . .    1,902: 93

Smk. 2,222: 37
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Ulosmenoja yhteensä............................................1,819: 53
Säästö vuodelle 1908 ............................................ 402: 84

Smk. 2,222: 37

Osaston varat vuoden vaihteessa:
Lippu y. m. kalusto................................................. 500: —
5:si Sanomalehti Työmiehen osaketta a 10 mk. 50: —
2:si O. Y. Laurilan å 10....................................... 20: —
l:si O. Y. Elannossa ä 5...................................... 5: —
Rahaa Osaston kassassa........................... : . 143: 15

» Huvitoimikunnan kassassa........................... 402: 84
Yhteensä Smk. 1,120: 99

Osaston puolesta 
Roope Oksa.

Asfaltti ammattiosaston vuosikertomus vuo
delta 1907.

Viime vuoden toiminta on ollut entistä vilkkaampi 
ja ripeästi sitä on mentykin eteenpäin, vaikka tämä oli en- 
simäinen toimintavuosi kuin osasto toimi erillään sillä 1 p. 
tammik. tapahtui eroaminen sementtityöläisistä. Jäsen- 
luku kasvoi vuoden alussa melkoisesti, vaan vuoden lo
pussa oli täysin maksaneita jäseniä 92.

Kokouksia on vuoden kuluessa pidetty 34, toimikun
nan kokoukset siihen luettuna.

Toimikuntaan on kuulunut: J. Kanerva puheenjohtaja, 
varalta A. Nikander, rahastonhoitajana J. Lehtinen, kirjurina 
J. Kajastus, jäsenkirjurina V. Kulmanen, taloudenhoitajana 
J. Ojanperä.

Tilintarkastajoina ovat olleet: Väänänen ja N. Niemi
nen, varalta Rosenberg ja O. V. Vaanila.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 8 henkeä, jotka on pi-
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tänyt 9 kokousta sekä toiminut 2 iltamaa ia yhden kansan
juhlan sekä yhden perheiltaman ja lipunvihkiäisjuhlan joista 
huveista oli tuloja yhteensä 576 mk. ja menoja 392 mk. 
22 p. Siirto vuodelle 1908 183 mk. 78 p.

Järjestysvaliokuntaan on kuulunut 5 henkeä.
Osasto kuuluu paikallisjärjestöön sekä koko maata kä

sittävään ammattijärjestöön.
Ammattiosasto sai uuden työsopimuksen työnantajain 

kanssa, sovittelukomitean ja paikallisjärjestön sihteerin avulla 
toimeen, joka astuu voimaan 1 p. toukok. 1907 ja kestää 
1 p. toukok. 1909.

Osaston jäsenet ovat luovuttaneet yhden päiväpalkan 
miestä kohden työväen rakennusrahastoon. Osasto on ve- 
roittanut jäseniään paikallisjärjestön määräyksestä räätälien 
ja leipurien lakon johdosta 25 p. viikolta, josta on ollut 
tuloja kaikkiaan 91 mk. 10 p.

Vuoden kuluessa on valittu erityisiä luottamusmiehiä 
eri tehtaille.

Lakkokomiteaan sulun varalta on kuulunut V. Kulma- 
nen ja M. Virtanen.

Työmieslehden edustajana on toiminnt A. Nikander, 
Kansan Näyttämön edustajana on toiminut J. Lehtinen, Osas- 
on lipunkantajana on ollut E. Pylkkä ja Sirola, airueina 
J. Lehtinen ja Kajastus.

Osastolla on ollut tuloja vuoden kuluessa 1,897 mk. 
25 p., sekä menoja 1,240 mk. 32 p., siirto vuodelle 1908 
657 mk. 93 p. Osaston talouskalusto sekä lunastetut osak
keet on arvioidu 836 mk. 65 p., siis koko osaston omai
suus tekee yhteensä 1,494 mk. 58 p.

Osaston nimessä on toiminut kaksi hautausapuren- 
gasta n:o 1 ja n:o 2, joista jälkimäinen perustettiin 29 p. 
syysk. 1907.

Osaston puolesta:
J. Kajastus.
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Vuosikertomus Helsingin sähkötyömiesten 
ammattiosaston toiminnasta v. 1907.

Kuten tiedämme, on säkhkötyöammattiosaston työtä 
suureksi osaksi vaikeuttanut viimekuluneenakin vuonna am
matillinen työnlaatu s. o. kun osaston jäsenet enimmäkseen 
tulevat työskentelemään vierailla paikkakunnilla, eivätkä siten 
parhaalla tahdollakaan voi toimia ammattiosaston hyväksi 
siinä määrässä, kuin olisi suotavaa.

Mainittua epäkohtaa voitaisi epäilemättä sentään aina
kin osaksi auttaa, jos kaikki pääkaupungissa työskentelevät 
sähkötyöntekijät olisivat innostuneita asiaan ja liittyisivät 
osaston jäseniksi. Tästä olisi varmaankin seurauksena, että 
entisetkin jäsenet toimisivat reippaammin kun tietävät, että 
on paljon samoinajattelevia, jotka tarvittaissa voivat antaa 
tukea.

Huolimatta siitä, vaikka osanottajain luku kokouksissa 
onkin ollut verrattain pieni, niin on sitä sentään jotain 
saatu aikaan.

Kokouksia, joita kaikkiaan on pidetty 24, niistä on 
johtokunnan osalle tullut 11, (joista 1 ylimääräinen).

Kuukausikokouksia 10, sekä ylimääräisiä kokouksia 3.
Keskustelut yleensä ovat olleet jotakuinkin vilkkaita, 

vaikka kokouksissa kävijäin luku onkin ollut pieni.
Tässä lienee paikallaan mainita ainoastaan muutamista 

toiminnan tuloksista. Tärkeinpäin päätöksien joukkoon voi- 
tanee varmaankin lukea m. m. koko maata käsittävän säh- 
kötyöntekijäin liiton perustaminen. Jo pitemmän aikaa on 
ollut vireillä osaston kokouksissa kysymys, edellämainitun 
liiton perustamisesta.

Huhtikuun 13, 14 ja 15 p. 1907 oli sähkötyönteki- 
jöillä yleinen edustajakokous Helsingissä ja jossa lopulli
sesti ratkaistiin jo kauvan puheena ollut kysymys siten, että 
päätettiin perustaa »Suomen sähkötyöntekijäin liitto».

7 p:nä heinäk. samana vuonna oli ammattiosastolla 
kokous ulkona luonnossa. Silloin päätettiin yksimielisesti 
liittyä äskenperustettuun liittoon.

Joulukuun 8 p:nä pidetyssä kuukausikokouksessa päätti 
5
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ammattiosasto ostaa yhden 10 markan suuruisen osakkeen 
O. Y. Laurilasta.

Kuluneen vuoden toiminnasta voitaisi mainita vielä, 
että on luovutettu osaston varoista järjest. työv. lakivalio- 
komitealle 10 mk., parooni Valde Hirvikannan palkkaa
miseksi.

Toimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: O. 
Oksanen puheenjohtajana, A. Syvänen varalta, A. J. Timo
nen rahastonhoitajana, R. Salo, varakirjuri, Salminen, E. 
Oksa ja H. J. Heininen, viimeksimainittu on toiminut am
mattiosaston pöytäkirjurina.

Näistä tosin muutamat jäsenet ovat myöhemmin tul
leet valittua, syystä että toverit Kauhanen ja Rauhava, 
jotka vuoden alussa ovat toimikuntaan kuuluneet vaan sit
temmin päteväin syitten nojalla pyynnöstä saaneet eron.

Jäseniä on ammattiosastossa vuoden alussa ollut 94, 
vaan nykyään voitanee lukea noin 34.

Niinkuin tästä käy selville, ei osaston jäsenluku nykyään
kään ole suuren suuri, paljon tarvittaisi lisää voimia en
nenkuin voitaisiin johonkin määrin toteuttaa nykyaikamme 
vaatimuksia.

Ammattosastolla on ollut kassakirjan mukaan:

Tuloja............................1,175: 38
Menoja........................... 1,004: 50

Sähkö- ja metalliosuuskunnalle lainattu .... 200: —
F. Rautiolle lainattu...................................... 18: 75
Sähkötyöntek. liitolle lainattu.............................50: —
Pankkikirjan talletus........................................... 100: —
Puhdasta rahaa kassassa . ............................................ 170: 88

Yhteensä Smk. 539: 63

Toimikunnan puolesta:
H. J. Heininen.
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Vuosikertomus Voim. & Urheiluseura „Jy 
ryn“ toiminnasta v. 1907.

Seura on pitänyt voimisteluharjoituksia Suomalaisessa 
Normalilyseossa ja painiharjoituksia »Reippaan» painisalissa. 
Alussa vuotta tuotti vähän hankaluutta se, että voimistelu
ja painiharjoilukset olivat samoina iltoina, mutta keväällä 
saatiin painia varten toiset illat, joten harjoituksia siinä on 
voitu pitää säännöllisesti joka tiistai ja perjantai ja voimis
teluharjoituksia joka maanantai ja torstai, silloin kun kou
lut ovat olleet toimessa; urheiluharjoituksia on pidetty ke
sällä kolme kertaa viikossa.

Seuran omien jäsenten kesken on pidetty kilpailuja 
hiihdossa.

Ennen palkituille 5:n, 10:n ja 15:n km. matkoilla ja 
näistä paraiten suoriutuivat: H. Salakari saaden H. T. Y:n 
lahjoittaman kiertopalkinnon hiihdossa vuodeksi haltuunsa, 
toiseksi tuli A. Auri, 111 F. Tamminen IV Heino ja vasta- 
alkaville 5:n ja 10:n km. matkoilla ja niistä paraiten suo
riutuivat Tervo, Harjanne ja Tamminen.

Urheilussa 9-otteluna käsittäen seuraavat urheilulajit: 
seiväs-, korkeus- ja pituushyppy, kolmiloikkaus, kuulan
työntö, keihään- ja kiekonheitto, 100:n m. juoksu, 400:n 
m. englantilainen käynti. Tulokset olivat seuraavat:

I Palkinto J. Tamminen ...................... 803.87 pisteellä.
II » Takomäki ...................... 796.05

III » H. Åberg ...................... 793.17
IV » Louhi . . . ...................... 782.62
V » Viljakainen . ...................... 773.88
VI » A. Kuitunen . ...................... 770.73

Juoksusarja 3-otteluna 400:n, l,609:n ja 10,000:n m. 
matkoilla. Näissä saivat:

I Palkinnon Kivistö................................. 236.55 pisteellä.
II » A. Kuitunen....................... 232.70 »

III » A. Aho............................ 225.64
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Korkeimman pistemäärän 9-ottelussa ja juoksusarjassa 
1,003.43 pist. saavutti A. Kuitunen, joten hän sai »Jyryn» 
kiertopalkinnon urheilussa vuodeksi haltuunsa.

Painissa 1) raskaampi sarja:
I Palkinto A. Savolainen.

II K. Vainio.
III V. Viljakainen.
IV J. Halme.

2) kevyempi sarja:
I Palkinto O. Niemelä.

II Poutanen.
III Lundman.
IV E. Harju.

»Jyryn» mesturuusarvon painissa saavutti J. Kivimäki, 
saaden kiertävän kunniapalkinnon vuodeksi haltuunsa.

Voimistelussa 1) harjoitusosastossa:
I Palkinto Tuhkanen................................. 66.27 pisteellä.

II » Louhi....................................... 66.00 »
III » Ollila.......................................65.67
IV » Mustonen................................. 61.06 »

Korkein mahdollinen pistemäärä oli 90. Tämän osaston 
joukkuekilpailussa osoittautui parhaaksi joukkue johon kuu
luivat Louhi johtajana, S. Ollila, Lindgren ja Mustonen.

2) Valiojoukossa:
I Palkinto F. Tamminen.

II A. Tanner.
III A. Gren.
IV I. Tamminen.

Kansanjuhliensa yhteydessä on seura järjestänyt yhden 
yleisen voimistelukilpailun helsinkiläisten kesken, jossa seu
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ran jäsen F. Tamminen sai ensimäisen ja A. Tanner nel
jännen palkinnon ja yhdet urheilu- ja painikilpailut, joista 
jaettu kunniapalkinto joutui jäsen H. Åbergille.

Muiden seurojen kilpailuihin on seura ottanut osaa 
verrattain hyvällä menestyksellä. »Reippaan» seurainvälisessä 
hiihtokilpailussa tuli »Jyry» kolmanneksi. Kotkan Työv. 
yhd. Voim. Seuran voimistelukilpailuissa huhtik. 21 p. sai 
jäsen J. Tamminen IV palk. ja painissa J. Kivimäki I palk., 
A. Salonen 11 palk., kevyemmässä sarjassa O. Niemelä 11 
palk. »Ponnistuksen» Helsingin mestaruuskilpailussa oli 
seura lukuisasti edustettuna. J. Kivimäki tuli Helsingin 
painimestariksi saaden mestaruusvyön vuodeksi haltuunsa, 
sitäpaitsi saivat seuran jäsenet 9 muuta palkintoa. »Pon
nistuksen» seurainvälisissä voim.- ja urheilukilpailuissa tuli 
»Jyry» toiseksi ja mieskohtaisissa voim. kilpailussa saivat 
palkintoja jäsenet: F. Tamminen 1 palk., J. Tamminen IV 
palk., A. Tanner VI palk., H. Åberg VIII palk. Viipurin 
»Reippaan» painikilpailuissa 16—17 p. kesäk. sai seura mal
jakon kunniapalkintona, seuraa edustivat: J. Kivimäki saa
den I palk., A. Salonen saaden II palk. ja Metsola saaden 
V palk. mieskohtaisissa kilpailuissa. Sitäpaitsi ovat paini
jamme kunnostautuneet Heinolassa, Porvoossa sekä useissa 
kansanjuhlissa Helsingissä. Tampereen »Yrityksen» voim.- 
kilpailussa marrask. 30 ja jouluk. 1 p. edustivat seuraa: 
F. ja J. Tamminen, A. Gren ja A. Tanner ja tuli seuramme 
molemman päivän kilpailuissa toiseksi, palkintoja saivat: F. 
Tamminen kaksi ensimäistä, yhden neljännen ja yhden V 
palkinnon, A. Gren X palk. ja A. Tanner VII palk. Juok
sukilpailussa pitemmillä matkoilla on jäsen A. Aho kun
nolla edustanut seuraa saaden palkintoja Viipurissa VI palk. 
Reippaan kansainvälisissä kilp. III palk., muissa Reippaan 
kilpailuissa 2 muuta toista palkintoa, Kyminlinnassa III palk., 
Kouvolassa IV palk., Unitaksen kilp. X palk.

Helsingin ulkopuolella on seura esiintynyt toimeen
panemalla erittäin arvokasohjelmaisen iltaman Keravalla ja 
avustamalla rauta- ja konep. työläisten Helsingin osaston 
huviretkeä ohjelman suorituksessa Lohjalla.
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Seuran johtajina ovat olleet: A. Tanner voimistelussa 
ja A. Gren painissa. Heille on seura maksanut 30 mk. 
yhteisesti kuussa. Puheenjohtajana on toiminut A. Nousu- 
vaara ja kirjurina O. Jukarainen.

Yleisiä iltamia on pidetty vuoden mittaan Helsingissä 
4 ja 1 Keravalla, kansanjuhlia 3, pari perheiltamaa sekä 
viisivuotisjuhla, jossa tilaisuudessa annettiin 5 kunniamerk
kiä seuran eduksi enimmin toiminneille jäsenille kuluneella 
5-vuotiskaudella ja niitä saivat: A. Nousuvaara, R. Tammi
nen, K. Merisaari, R. Mustonen ja O. Jukarainen.

Yleisiä kokouksia on pidetty kaikkiaan 15 ja toimi
kunnan kokouksia saman verran.

Hauskana ilmiönä on mainittava, että seurassa on il
mestynyt sanomalehti »Jyryn Pakinoita», vaikkakin sen toi
mitus on syysharjoituskauden aikana ollut lamassa.

Seuran jäsenluku oli keväällä 85 ja syksyllä 154.
Tuloja on ollut jäsenmaksuista, iltamista ja kansanjuh

lista yhteensä 2,772: 15 Smk. ja menoja 2,225: 32 Smk. 
Siirto seuraavalle vuodelle on siis 546: 83 Smk. Seuran 
kalusto on arvioitu 398: 60 Smk. Seura on velkaa Työv. 
yhdistykselle 200 Smk. Tämä vähennettynä kuluneen vuo
den jäännöksen ja omaisuuden arvoa summalta, jää seuran 
omaisuudeksi 745: 43 Smk, josta on lainana jäsen A. Tan
nerilla 300 Smk.

J. Tamminen.

Kertomus Pannu- ja levyseppäin ammatti
osaston toiminnasta v. 1907.

Mennyt vuosi on ollut tasanen kehityksen vuosi, mi
tään erityistä innostavaa virtausta ei täkäläinen ammattiliike 
ole tavannut kuluneen vuoden ajalla, siksi onkin toiminta 
ollut miltei lamauttavan virallista. Harvat ovat välittäneet 
osaston asioista.

Tällaiseen herpoontumiseen lienee osaksi vaikuttanut 
perin huonot työsuhteet ammatissamme, toisia on siirtynyt
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muille ammattialoille ja toisia paennut koko paikkakun
nalta, toisia taas tyydyttäneet ne kaksivuotiset työsopimukset, 
jotka viime sululla saavutettiin. Yksimielisyys on voimaa, 
senhän sulun päättyessä niin monet toistivat ja sillähän 
tulevaisuudessa toivottiin suuria aikaan saatavan. Missä nyt 
on ne yksimieliset joukot, ammattikuntamme proletaari, 
missä on viipyneet tämän kaksivuotisen rauhan ajan. Tällä 
ajallahan päätettiin korvata osastolle sulkuajan tappiot ja 
vastaisen varalta valmistautua voittamattomaksi jättiläiseksi.

Näistä vastuksista huolimatta on osasto toiminut par
haansa mukaan, kuukausikokoukset on pidetty säännöllisesti 
kerran kuukaudessa ja on niissä käsitelty etupäässä amma
tillisia asioita ja lukuisia kiertokirjeitä ja avunpyyntöjä. 
Työnselkkauksia joita ennen tavattiin useita ammattialal
lamme, niistä on pysytty vallan rauhassa lukuunottamatta 
muutamaa kirjevaihtoa työnantajain liiton ja osaston välillä 
koskien työsopimuksia ja niiden tulkitsemista.

Yhteisistä riennoista mainittakoon että ammattijärjes
tön perustavassa kokouksessa Tampereella oli osasto myös
kin edustettuna.

Avustuksista mainittakoon: Työv. yhd. arpajaisiin luo
vutettiin kuten ennenkin 25 mk. Tampereen Metalli a. o. ar
pajaisia avustettiin 15 mk.; naisosaston arpajaisia avustettiin 
10 mk.; osaston 10-vuotisen juhlan toimeenpanoon luovu
tettiin 100 mk.; Kuopion konepaja osuuskunnan täkäläi
sen komitean menojen korvaukseen luovutettiin 15 mk.; 
Järjestyneen työväen valitsemalle lakivaliokunnalle luovutet
tiin 20 mk. lakimiehen palkkaukseen; Laukon lakkolaisia 
avustettiin paitsi muuta keräystä ostamalla kaksi osaketta 
osuuk. Laurilasta. Näiden lisäksi on ollut verotuksia ja ke
räyksiä useampiin eri tarkoituksiin.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet: O. Raunio ra
hastonhoitajana, E. Sinervo puheenjohtajana, A. Laine kir
jurina, muina jäseninä Keinänen, Soininen, Sund, Lempinen 
ja Ristell, viimemainitun erottua K. Virtanen.

Osastolla oli jäseniä vuoden vaihteessa 150 paikoille 
vaan koko vuoden maksaneita ainoastaan 52.
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Rahaston tila 16 p. Helmik. 1908.
Ammattiosaston kassa . . . 1,519: 61
Työttömyysrahasto .... 289: 88
Huvitoiniikunnan rahasto . . 220: 33

Smk 2,029: 82
Kaluston arvo yhteensä 482: 20.

Pannu- ja levyseppäin toimikunnan puolesta: 
A. Laine.

Kunnan työväenosaston toimintakertomus 
vuodelta 1907. On ollut toiminnassa 2 varsinaista 
vuotta, jolla ajalla on innokkaasti toimittu kunnankin työ
läisten elämän mahdollisuuksien puolesta.

Kunnan kirvesmiehet otti myös osaa kirvesmiesten 
yleiseen lakkoon, joka päättyi osittaisella voitolla. Osaston 
varoista annettiin 50 mk. lakkoavustusta kunnan kirves- 
miehille.

Toimikuntaan on kuulunut seuraavat henkilöt: J. 
Vänskä puheenjohtajana, A. Hildén varapuheenjohtajana,
E. Auer pöytäkirjurina, A. Virtanen rahastonhoitajana, K.
F. Koskinen kantomiehenä ja muina toimikunnan jäseninä 
K. E. Satamavuori, J. D. Halonen ja varalta L. M. Hen
rikson ja Tuomaila.

Tilintarkastajat V. Eerola, K. Ahlström ja varalle E. 
Hietanen.

Osaston huvitoimikuntaan on kuulunut 12 jäsentä.
Kokouksia on ollut osastolla 16, paitsi varsinaisia kuu

kausi kouksia, niistä 4 ylimääräisiä, pöytäkirjaan on merkitty 
68 pykälää.

Toimikunta on kokoontunut 13 kertaa, joissa kokouk
sissa on valmistettu asioita ja tehty ehdotuksia osaston 
päätettäväksi, toimikunnan pöytäkirjaan on merkitty 42 py
kälää.
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Osastoon on hankittu lippu, johon verotuksella kan
nettiin rahaa.

J. Vänskä edusti kunnan osastoa ammattijärjestön pe
rustavassa kokouksessa Tampereella.

H:gin T. Y:n Arpajaistoimikunnalle annettiin 25 mk. 
arpojen hankkimista varten.

Osastolla on 5 osaketta O. Y. Laurilassa.
Osasto on liittynyt Suomen ammattijärjestöön paikal

lisjärjestön kautta.
Osaston jäsenluku on kaikkiaan 507, niistä täysin 

maksaneita 151.
Tuloja oli osastolla 2,598: 50 p., menoja 2,252: 30 p., 

jäännös vuodelle 1908 346: 20 p.

Toimikunnan puolesta:
E. Auer.

Vuosikertomus Verhoilijain ammattiosaston 
toiminnasta vuodelta 1907.

Kulunut vuosi on osastollemme tärkein toimintavuosi 
kuin yksikään edellisistä. Kuluneen vuoden ajalla on saatu 
yhteinen työsopimus aikaan työnantajain ja työntekijäin vä
lillä, joka on ensimäinen laatuaan verhoilijain ammatissa. 
Sopimus saatiin lävitse ilman suurempia selkkauksia. Sillä 
työnantajat pitämässään yhteisessä kokouksessa valitsivat so
vittelukomitean, johon kuuluivat John Paischeff, Svensson 
ja Kahelin. Ammatti-osaston valitsemaan sovittelukomiteaan 
kuuluivat G. A. Hurme, S. Böckerman, R. Hirvisuo (Heidän) 
ja E. Väisänen sekä paikallisjärjestön sihteeri A. Halme. 
Kummaltakin puolen valittu komitea kokoontui yhteiseen 
kokoukseen 30 päivä huhtikuuta Kauppaseuran huoneus- 
tossa, jossa päästiin keskusteluissa niin pitkälle, että am
mattiosaston kutsumassa yleisessä kokouksessa 1 päivä tou
kokuuta voitiin hyväksyä sovittelukomiteain yhteisessä ko
kouksessa laatima sopimuskirja. Sopimuskirja allekirjoitet
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tiin 2:nen ja 3:mas päivä toukokuuta, jonka allekirjoitti 
verhoilijain ammattiosaston puolesta yllämainittu komitea, 
sekä työnantajat jokainen itse kohdastaan. Sopimuskirjasta 
ansaitsee mainita 9 tuntinen työpäivä, 60 pennin alin tunti
palkka 4 vuotta ammattityötä tehneelle, ylityöstä 50 % ko- 
roitus, pyhä- ja yötyöstä 100 °/0 koroitus, työhuoneen ul
kopuolella työskennellessä 10 °/0 koroitus, sekä jos työn
tekijä lähetetään ulkopuolelle kaupunkia työhön 4 mk. päi
vässä ruoka- ja asunto-rahaa, sekä saatiin järjestetyksi oppi- 
lasolot. Sopimuskirja pysyy voimassa 15 päivään touko
kuuta 1909, sekä sen jälkeen vuoden kerrallaan, jos ei 
ylössanomista tapahdu puolelta tai toiselta. Sopimuskirjaa 
eivät hyväksyneet Suomen Teollisuuskauppa O.-Y. ja huo- 
nekalukauppias Emil Kivi, jotka julistettiin lakkotilaan ja 
ovat vieläkin lakonalaisina, lakkorikkuria ei näissä liikkeissä 
ole ollut. Näistä liikkeistä joutui lakon takia työttömiksi 
muutainia työntekijöitä, joille maksettiin lakkoavustusta nai
neille miehille 25 mk. ja nuorille miehille 15 mk. viikossa. 
Työssä olleita työntekijöitä veroitettiin 1 mk. viikossa lakon 
avustamiseksi neljän viikon ajalla. Sopimuskirjaa ovat 
noudattaneet kaikki muut työnantajat paitsi H. Ekbom, joka 
ei ole katsonut tarpeelliseksi noudattaa allekirjoittamaansa 
sopimusta, eikä myöskään valinnut jäseniä sovinto-oikeuteen, 
vaikka sopimuskirjan 8 § a) kohdassa niin määrätään ja 
ammattiosaston puolesta sitä vaadittiin, joten ammattiosasto 
julisti mainitun liikkeen lakkotilaan lokakuun 4 p:nä pide
tyssä kokouksessa. Lakonrikkurina on ollut mainitussa 
liikkeessä 3 venäläistä verhoilijaa.

Loppupuolella vuotta perustettiin Sairas- ja Hautaus- 
apukassa.

Lakossa olleita räätäleitä ja leipureita on avustettu 25 
pennillä viikossa. Ja on myöskin annettu suoranaista avus
tusta osaston kassasta useampiin eri tarkoituksiin.

Osasto on pitänyt seuraavat kokoukset: yhden vuosi
kokouksen, kaksitoista kuukausikokousta ja yhden ylimää
räisen kokouksen ja neljä yleistä kokousta, joissa pääasiassa 
keskusteltiin työsopimuksen laatimisesta.
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Toimikunta on vuoden kuluessa kokoontunut 22 
kertaa.

Sisäänkirjoitusmaksu korotettiin ensimäisestä päivästä 
kesäkuuta viiteen markkaan. Ennen ollut 1 mk. 50 p.

Jäseniä osastossa vuodenalussa oli 50 ja uusia liit
tyi 27, joista kuitenkin muutamia erosi, etupäässä 
paikkakunnalta poismuuton tähden.

Koko vuoden maksaneita jäseniä on 33. Jäsen
maksut ovat olleet 1 mk. 10 p:iä ammattilaisilta sekä 50 
penniä oppilailta ja naisjäseniltä kuukaudessa.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: R. Hirvisuo (Heidän) 
puheenjohtajana, J. S. Böckerman varapuheenjohtajana, O. 
A. Hurme rahastonhoitajana, J. T. Forsman kantomiehenä 
sekä kirjurina allekirjoittanut ja A. Jokimies varakirjurina. 
Toimikunnan varajäseninä ovat olleet A. Leimu ja A. 
Karmiz joista vuoden ajalla A. Leimu siirtyi vakinaisen 
jäsenen J. Hakkaraisen tilalle.

Tilientarkastajina ovat toimineet E. Pomel ja Ahlgren, 
varalta Ristseppä ja Lagerström.

Paikallisjärjestössä on osästoa edustanut A. Perdén 
vakituisena ja varalta R. Hirvisuo (Heidän) alkupuolella 
vuotta ja loppupuolella R. Hirvisuo (Heidän) ja varalta E. 
Väisänen.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 5 jäsentä.
Osaston tilit osottavat tuloja Smk. 964: 63, menoja 

Smk. 815: 70. Säästö v:delle 1908 Smk. 170: 93. Lisäksi 
on työttömyysrahastossa varoja Smk. 1,303: 32.

Näin on lyhyesti kerrottu verhoilijaosaston toiminta 
päättyneenä vuonna. Herättäköön uusi vuosi uutta intoa 
osaston jäsenissä toimimaan köyhälistön päämaalin saavut
tamiseksi.

Osaston puolesta 
Felix Heino.
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Toimintakertomus Kivenhakkaajain am
mattiosaston toimintavuodelta v. 1907.

Osastomme on pitänyt 12 toimikunnan kokousta ja 
12 kuukausikokousta sekä 6 ylimääräistä eli yhteensä 30 
ja useita yhteisiä kokouksia porari- ja katukivenhakkaajain 
sekä karkeakivityöntekijäin osastojen kanssa. Niissä on edel
liseltä vuodelta jääneitä kysymyksiä ratkaistu niinkuin Pai
kallisjärjestöstä eroaminen, josta osasto toistaiseksi päätti 
erota, sekä osaston sisäänkirjoitusmaksun korottamisen 
käytäntöön ottaminen ja lakko- ja työttömyysrahaston si- 
säänmaksu, joka päätettiin alottaa tammikuun ensi päivästä 
1907.

Koko maata käsittävään ammattijärjestöön yhtymiskysy- 
mys oli myös alulla jo edellisellä vuodella vaan tuli lo
pullisesti ratkaistua kesäkuulla, jolloin osasto jotensakin yksi
mielisesti päätti yhtyä koko maata käsittävään ammattijär
jestöön.

Helsingin T. Y:n talon rakennustapaan osaston jäse
net eivät ole olleet tyytyväisiä, tästä, kuitenkin selvittiin kes
kusteluilla. Suomen Kiviteollisuus o. y. insinööri Blancketin 
ja osaston välillä ollut päivän pituuskysymys, josta pitkin 
vuotta on saatu keskustella vaan lopulta kuitenkin saatiin 
tyydyttävä sopimus molemmin puolin allekirjoitetuksi syys
kuulla. Patsastyöntekijäin piirin perustamista varten laadit
tiin myös toimintaohjeet, jotka hyväksyttiin patsastyön- 
tekiäin piirin toimintaa varten.

Osasto hyväksyi myös itselleen uudet säännöt. Osas
ton nimeksi uusien sääntöjen voimaan astuttua hyväksyttiin 
S. K. t. t. Liiton osasto n:o 1. Osastomme otti myös osaa 
S. K. t. t. Liiton 5 edustajakokoukseen, joka pidettiin Tam
pereella 11 —14 päivinä huhtikuuta 1907 ja edusti osas
toa siellä K. Lahdenmäki ja J. F. Väänänen.

Osaston varoista on myönnetty avustusta Antti Jokisen 
perheelle 10 mk., sekä 15 mk. etupäässä käytettäväksi, meille 
tietämättä mistä syistä, vangittujen osaston jäsenten per
heiden avustamiseksi, sekä 5 mk. H. T. Y:n Lastenjuhlaa 
varten.
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Veroituksilla on osasto koonnut varoja H:gin T. Y:n 
talon rakennusrahastoon yksi päiväpalkka jäsentä kohti ja 
25 p. viikottain jäseneltä Viipurin ja Hankoniemen lakossa 
olevien kivityöntekijän avustamiseksi, sekä palkkalista rahas
ton täyttämiseksi 50 p. jäseneltä kerta kaikkiaan ja 50 p. 
jäseneltä Enson tehtaalla sulussa olevien avustamiseksi.

Vapaaehtoisella keräyksellä on hankittu varoja Antti 
Jokisen perheen avustamiseksi, sekä Uudenmaanläänin so- 
sialidemokratisen vaalikiihoituksen hyväksi, H:gin T. Y:n 
arpajaisten hyväksi, H:gin T. Y:n naisosaston arpajaisten 
hyväksi, sekä vangittujen perheiden avustamiseksi ja H:gin 
T. Ym lastenjuhlaa varten.

Osasto on päättänyt ostaa 3 kappaletta O. Yhtiö Lau
rilan osakkeita.

Osastolle on vuoden kuluessa hankittu pieni kirjasto 
johon ostettiin puoluejulkaisuja ja lentokirjasia.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat henki
löt: K. E. Majanen paheenjohtajana, F. A. Palm vara
puheenjohtajana, joka Majasen luovuttua puheenjohtajan 
toimesta siirtyi vakinaiseksi puheenjohtajaksi ja varapuheen
johtajaksi valittiin K. Lahdenmäki, hänen tilalleen valittiin 
J. F. Väänänen, J. Nyyssänen rahastonhoitajana ja A. Ilma
virta kirjurina sekä Saarelma varakirjurina, joka kuitenkin 
jo vuoden alussa muutti pois paikkakunnalta, muina toimi
kunnan jäseninä ovat olleet Santtu Vuorio, A. Talvio, Mä
kinen, F. H. Koski ja varajäsenet Salmelainen, joka Saarel
man poistuttua tuli vakinaiseksi ja J. F. Väänänen joka 
valittiin osaston varapuheenjohtajaksi.

Tilintarkastajina ovat olleet Grönlund ja Kiviranta, 
sekä varalta Salajärvi ja Viren.

Osasto on päättänyt sanoa ylös palkkasopimuksensa ja 
valitsi palkkalistakomitean joka tekee muutoksia palkka
listaan.

A. Ilmavirta.
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Kertomus Helsingin puuseppäin amm. yh
distyksen toiminnasta v. 1907.

Vuoden kuluessa on pidetty yhdistyksen kokouksia 
14, joissa on tehty pöytäkirjaan 111 pykälää. Kokouk
sissa on ollut saapuvilla keskimäärin 70 jäsentä.

Toimikunnan kokouksia on pidetty 11, ja on tehty 
pöytäkirjaan 52 pykälää.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: H. Nieminen puheen
johtaja, H. Poutiainen varapuheenjohtaja, K. Salo rahaston
hoitaja, J. V. Kari, jäsenmaksujen kantaja, P. J. Murros kir
juri, K. Heinonen varakirjuri ja A. Väisänen, sekä varalta 
E. O. Vuorinen, F. Terho ja J. Karhu. Vuoden kuluessa 
on toimikunnasta eronnut H. Poutiainen kuoleman kautta 
sekä K. Heinonen puutyöntekiäin liiton toimikunnan jäse
nyyden tähden. Poutiaisen tilalle varapuheenjohtajaksi va
littiin elok. kokouksessa M. Hyvönen, sekä Heinosen erot
tua samaan aikaan siirtyi toimikuntaan ensimäinen varajäsen 
E. G. Vuorinen. Toimikunnan jäsenet ovat olleet toimi
kunnan kokouksissa: Salo ja Murros 11, Nieminen 9, Kari 
ja Väisänen 8, Vuorinen 5, Poutiainen ja Heinonen 3 ja 
Hyvönen 2 kokouksessa.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 10 jäsentä.
Yhdistyksen toiminta kuluneena vuonna on ollut lai

meata, johon lienee osaksi vaikuttanut säännölliset työsuh
teet puusepän ammatissa paikkakunnalla. Mainittavimpia 
selkkauksia tai työsopimuksen rikkomisia ei ole tapahtunut, 
lukuunottamatta M. Huiskon liikkeessä tapahtunutta sopi
muksen rikkomusta, joka liike yhdistyksen puolesta julis
tettiin uudestaan lakkotilaan, samoin on Mannerström’in ja 
Sylvander’in liikkeet yhd. puolesta vielä lakkotilassa. Kun 
mainitut liikkeet ovat pienestä merkityksestä paikkakunnalla, 
joten ne ei voi vaikuttaa häiritsevästi säännölliseen asian 
kulkuun.

Liiton edustajakokoukselle keskustelukysymyksiä ehdot- 
taissa ehdotti yhdistys m. m. työhuoneyhdistysten järjestä
minen liiton osastoissa, joka edustajakokouksessa ei ole 
nähtävästi saanut suurempaa kannatusta. Yhdistys päätti
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toukokuun kokouksessa ruveta valmistaviin toimenpiteisiin 
työhuoneyhdistysten järjestämiseksi, sekä valittiin komitea 
laatimaan sääntöehdotusta, joka sääntöehdotus lokakuun ko
kouksessa hyväksyttiin, sekä päätettiin seuraavassa kokouk
sessa suurempiin työpaikkoihin perustaa työhuoneyhdistyk- 
set tarkoituksella koota eri ammattikuntiin kuuluvat samalla 
työpaikalla työskentelevät työntekiät yhteistoimintaan työpai- 
paikoilla sattuvien epäkohtien poistamiseksi kuin myös to
verihengen ja jalostavan kehityksen luomiseksi! Miten se 
tehtävässään onnistuu, sen tulevaisuus näyttänee.

Yhdistys otti edustajansa kautta osaa ammattijärjestön 
perustavaan kokoukseen Tampereella viime huhtikuulla, 
johon järjestöön yhdistys kuuluu Puutyöntekiäin liiton 
kautta. Liiton edustajakokouksessa Terijoella viime heinä
kuulla oli yhdistys myös edustettuna kahden edustajansa 
kautta.

Vuosijuhlassa viime maaliskuulla vihittiin yhdistyksen 
uusi lippu tarkoitukseensa ja oli se ensikerran hulmuamassa 
toukokuun ensi päivänä mielenosotuskulkueessa.

Täysin maksaneita jäseniä vuoden lopussa oli 196.
Kootkoon nyt alkava vuosi kaikki paikkakunnan puu

sepät yhteisen lipun juurelle yhteisvoimin työskentelemään 
siedettävien olosuhteitten hyväksi!

Helsingissä tammikuulla 1908.
P. J. Murros 

yhd. kirjuri.

Koneenkäyttäjäin ammatti-osaston vuosi
kertomus vuodelta 1907, joka on viides osaston toi
mintavuosi.

Osaston toiminnasta voimme mainita, että maksaneita 
jäseniä on ollut vuoden lopussa 17. Edelliseen vuoteen 
verraten on jäsenluku 15 vähempi.

Kokouksia on ollut vuoden kuluessa, 7 kuukausi- ja
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2 toimikunnan kokousta, joissa on käsitelty pääasiallisesti 
ammatillisia ja osaston yksityisiä asioita.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: A. Sutinen puheenjoh
taja, A. Suhonen varapuheenjohtaja, V. Tuhkanen rahaston
hoitaja, O. Hasa pöytäkirjuri, A. Aho taloudenhoitaja, sekä 
muina jäseninä E. Heikkinen, J. Toivonen, J. Lehtinen, 
varalle A. Helin.

Tilintarkastajina olleet: V. Pohjola ja V. Nyman sekä 
varalta J. Lehtinen ja R. Koivisto.

Paikanvälitystoimistoon ovat kuuluneet: J. Lehtinen, 
V. Tuhkanen ja J. Toivonen; muuten paikanvälitystoimisto 
on ollut jokseenkin laimeata.

Huvitoimikunta on toiminut vuoden kuluessa yhden 
huviretken saaristoon ja yhden pakettiiltaman.

Osaston taloudellinen asema on vuoden aikana ollut 
seuraava:

Tuloja. . . ., . Smk. 114: —
Säästö vuodelta 1906 » 49: 33

Smk 163: 33

Menoja . . . . Smk 95: 25
Säästö vuodelle 1908 » 68: 08

Smk 163: 33

Osaston puolesta
O. E. Hasa 

kirjuri.

Sekatyöläisosaston toimintakertomus vuo
delta 1907.

Sekatyöntekiäin osasto alkoi varsinaisen virallisen, sään
töjen mukaisen toimintansa jouluk. 4 p. 1906 ja on sen
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toiminta kohdistunut etupäässä seka- eli aputyöntekiäin jär- 
jestäytymiskysymykseen ja on osasto tässä asiassa päässyt- 
kin tavallaan edistymään. Osaston toimikuntaan ovat kuulu
neet P. Nevalainen puheenjohtajana, K. Lehtonen varapu
heenjohtaja, pöytäkirjurina j. Suominen, varapöytäkirjurina
J. Koivumäki, rahastonhoitajana A. Suomela, jäsenkirjurina
K. Aromäki, sekä muina toimikunnan jäseninä O. Aaltonen, 
J. Saarimaa ja E. Luja, varalta Nieminen ja Veijalainen. 
Näistä ovat vuoden kuluessa eronneet E. Luja, O. Aalto
nen ja Nieminen.

Vuoden kuluessa on eronneiden tilalle valittu K. Arvio. 
Osaston huvitoimikuntaan on kuulunut 8 jäsentä.

Tilintarkastajoina ovat T. Siivonen ja J. A. Mattila sekä 
varalta K. Kaistinen ja O. Sandgrén. Osaston järjestysvalio- 
kuntaan on kuulunut 4 jäsentä.

Osasto on vuoden kuluessa kokontunut 14 kertaa, sa
moin toimikunta ja on näissä kokouksissa keskusteltu am- 
mattillisista asioista, osasto jo viime talvena ryhtyi 
toimiin työsopimuksen suhteen, saadakseen edes jossain 
määrin turvattua aputyöntekiäin kurjia työ- ja palkkaus- 
oloja, työsopimuksen avulla, vaikka se olikin niin vaikeaa, 
kun osaston jäsenluku oli niin pieni, verrattuna siihen suu
reen joukkoon mitä tällä alalla työskentelee. Osastolla ei 
ollut tarpeeksi voimia viedä tätä työsopimusta osaston hy
väksymässä alkuperäisessä muodossa läpi, vaan täytyi sovit
telujen kautta koettaa saada hyväksytyksi. Osaston edusta
jina sovittelukomiteassa olivat P. Nevalainen, K. Lehto
nen ja J. Suominen. Sovittelujen avulla saatiinkin tämä 
ensimäinen työsopimus H:gin sekatyöntekijöille hyväksytyksi.

Ammatillinen järjestäytyminen on vasta kuluneen vuo
den ajalla saanut jalansijaa Suomen sekatyöntekiäin keskuu
dessa. Osaston sekä Tiilenkantajain a. o. ja Ulkotyöläis-nais- 
osaston alotteesta saatiin Suomen Sekatyöntekiäin edustaja
kokous koolle, keskustelemaan liiton perustamisesta yhdys
siteeksi sekatyöntekiöille. Osaston edustajana tässä kokouk
sessa oli K. Lehtonen, osasto päätti liittyä vastaperustettuun 
liittoon 1 p:stä toukok. ja liiton lakkorahastoon liittyi os.

6
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1 p:stä elok. 20 pennin luokkaan. Vuoden kuluessa on 
osasto perustanut liautausapurenkaan joka toimii osaston 
hyväksymillä säännöillä. Samoin on ryhdytty toimiin lipun 
aikaansaamiseksi.

Osasto on ostanut 2 osaketta Laukon lakkolaisten 
hyväksi muodostetun O. Y. Laurilan osakkeita ja on osastoa 
edustanut sanotussa yhtiössä J. Suominen.

Osaston jäsenten kehittämistä varten on hankittu työv. 
kirjallisuutta osaston varoilla. Kesäkuukausina on osastolla 
ollut kiertävä luottamusmies valvomassa työntekiäin järjes
täytymistä sekä yleensä osaston etuja.

Osaston jäsenluku oli vuoden alussa 72, vuoden ku
luessa on liittynyt 372 uutta jäsentä näistä vuoden loppuun 
maksaneita. Huvitoimikunta on toiminut vuoden kuluessa 
3 perheiltamaa sekä 6 yleistä iltamaa.

Kuten ylläolevasta osaksi voi huomata on osaston toi
minta ollut virkeätä ja elostavaa näin nuoreksi osastoksi. 
Käykäämme kukin innolla työhön nyt alkavana vuotena 
yhteistoiminnassa ja ottakaa kukin asiaksenne toimia osas
ton hyväksi, niin että se todella vastaa niitä toivomuksia 
mitä me sille asetamme.

Juuso Suominen.

Helsingin T. y. Pesijätär a. o:n toimintakerto
mus vuodelta 1907.

Osastomme toiminta on ollut keskulaista. Ko
kouksia on osastolla ollut vuosikokous, kymmenen kuu
kausikokousta, yksi ylimääräinen kokous ja kuusi johto
kunnan kokousta.

Osaston virkailijoina ovat olleet: puheenjohtajana Eva 
Virtanen, varalta Maria Kaario ja Alexandra Anttila, pöytä- 
kirjurina Alexandra Johansson, varalta Ida Leino, jäsenkir- 
jurina Matilda Salmela sekä yhdistyksen puolesta Maria 
Laine, varalta Ida Heino ja Maria Harlin. Rahastonhoita
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jana Maria Kario, tilintarkastajina F. Anttila, K. Vallin, va
ralta K. Leino ja K. Salmela.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 8 jäsentä, järjestysvalio- 
kuntaan 3 jäsentä.

Osastolla on kaksi hautausapurengasta. Jäseniä on 
osastolla 32, täysinmaksaneita 26. Viime vuoden tulot 
222: 25, menot 184: 15. Jäännös 40: 16. Osaston varat 
joulukuun 31 p. 1907 203:79. Huvitoimikunnalla on ol
lut iltamia kolme, joista yksi perheiltama, lastenjuhla, tanssi- 
iltama. Huvitoimikunnan tulot 205: 28, menot 161: 50. 
Huvitoimikunta on osastolle luovuttanut 40 mk. Säästö 
vuodelle 1908 43: 48.

Johtokunta on tarkastanut huvitoimikunnan tilit ja an
tanut sille sekä rahastonhoitajalle täydellisen tilinvapauden 
vuodelta 1907.

Alexandra Anttila, 
kirjuri.
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K a s s a t i 1 i
Tammik. 1 p:stä joulukuun 31 päivään 1907.

Tuloja Debet:
Saldo vuodelta 1906 . . 17,380: 30
Yleinen rahastotili . . 2,557: 94
Rakennusrahasto » . . 42,660: 16
Ravintola » . . 7,700: —
Vuokra » . . 564: —
Vuokratili Sirkusk. 3 . . 2,327: —
Korkotili........................... 1,037: 30
Jäsenmaksujen tili . . . 16,236: 60
Sisäänkirjoitus » . . . 3,376: 05
Ilmoitus >- . . . 1,502: 80
Kirjasto . 705: —
Freskomaalaus » . . . 1,093: 35
Soittok. torvirahastotili . 183: 28
Uutisrakennus » . 3,748: 40
Tilapäinen laina » . 5,436: 37
Vekseli » . 5,000: —
Muurari a. o. » . 3,400: —
Kansallispankin » . 282,750: —
Suomalaisen Säästöp. » . 8,800: —
T. Sanomal. O.-Y:n » . 22,500: —
Kassa Kreditiivi » . 100,000: —
Henkiv. yht. Suomen » . 330,000: — 841,578: 25

Smk. 858,958: 55

Menoja : Kredit:
Kustannustili .... 9,804: 41
Talon kust. ja korjaustili. 1,148: 58
Kustannust. Albertink. 24 788: 68
Kustannustili Sirkusk. 3 . 2,003: 39

Siirretään 13,745: 06
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Siirros 775,789: 12
F. Hartlinin tili.... 1,000: —
V. F. Grönroosin tili 225: —
Voim. ja urh. s. Jyryn tili 200: —
Arpajaistoimikunnan . . 2,000: — 780,214: 12

Smk. 780,214: 12

Vastattavaa: Kredit
Yleinen rahastotili . . 94,557: 74
Rakennusrahasto » . . 100,286: 71
Opetuskomitean » . .
Rahasto kertom. antam.

329: 89

varten työv. asian kä
sittelystä valtiopäivillä . 59: 64

Rahasto tilastollis, tiedon
hankkimista varten työv. 
oloista........................... 285: 53

Rahasto kansakoululasten 
suvilomaa vart. maalla

J. Th. Lagerbomin rahas-
247: 62

to köyhäin koululasten 
vaatetusavuksi . . . 121: 73

Soittokunnan torvirahasto 
Juhlasalin Freskomaalaus-

183: 28

rahasto........................... 1,093: 35
H:gin Säästöpankin tili . 
Kansallispankin Kassakre-

40,000: —

ditiivi tili......................
Kesk. Henkivakuutusyhtiö

100,000: —

Suomen tili .... 330,000: —
Helsingin kaupungin tili 113,048: 63 780,214: 12

Smk. 780,214: 12

Helsingissä 14 p. inaalisk. 1908.
F. M. Orrela.
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Helsingin Työv. yhd. ja siihen kuuluvien ammattiosastojen 
ja -yhdistysten jäsenluku 31 p. joulukuuta 1907.

Uusia jäseniä 
yhtynyt Eronneita Jäsenluku

31 p. Jouluk.

Y
ht

ee
ns

ä

Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia

1
Yhdistyksen jäseniä . 45 3 65 9 48 2 50
Leipuri ja Kondittori a. o. 91 — 65 — 124 — 124

2 Konetehtaalaisten a. o. . 4 — 44 — 16 — 16
3 Uunintekijäin a. o........... 24 — 36 83 — 83
4 Läkki- Pelti- ja Vaski- 

sepp. a. y..................... 65 _ 123 _ 45 _ 45
5 S. Maalariliiton os. N:o 1 144 — 113 — 304 — 304
6 Suutarien a. y................. 98 — 168 — 76 — 76
7 Kivenhakkaajain a. o.. . 18 — — — 72 — 72
8 Muurarien a. o............... — — — — 425 — 425
9 Puuseppäin a. y............. 98 — 131 — 112 — 112

10 Satulaseppäin a. y. ... 15 — 13 — 16 — 16
11 Kirvesmiesten a. o. . . . 304 — 68 — 558 — 558
12 Seppäin a. o.................... 43 — 27 — 59 — 59
13 Pannu- ja Levysepp. a. o. 31 — 6 — 59 — 59
14 Kaakeli-ja Fajanssit, a. o. 13 5 36 15 13 1 14
15 Naisosasto.................... — 63 — 134 — 109 109
16 Ompelijatar a. o.............. — 77 — 67 — 68 68
17 Palvelijatar a. o.............. — 66 — 63 — 100 100
18 Torvityöntekiäin a. o. . . 29 — 30 — 99 — 99
19 Malli-veistäjäin a. o. . . . 9 — 13 — 14 — 14
20 Nahkurien a. o............... 28 — 10 — 53 — 53
21 Rapparien a. o................ 21 — 44 — 147 — 147
22 Verhoiliain a. o.............. 27 — 29 4 39 — 39
23 Puunjalostus työntekiäin 

a. o............................... 16 19 39 39
24 Ulkotyöläis-naisosasto. . — 158 — 234 1 131 132
25 Räätälien a. y................. 104 17 155 19 119 16 135
26 Nuohoojain a. o............. 9 — 18 — 18 — 18
27 Tupakkatehtaalaisten a.o. — 37 1 36 — 49 49
28 Silittäjäin a. o................. — 27 — 8 — 49 49
29 Tilkitsiäin a. o................ 6 — 4 — 14 — 14
30 Pesijätär a.o................... — 3 — 9 — 27 27
31 Talonmiesten a. o. . . 9 — 17 — 18 — 18
32 Valajain a. y................... 45 — 13 - 67 — 67
33 Asfalttityöntekiäin a. o.. 97 — 5 — 92 — 92
34 Sementtityöntekiäin a. o. 17 2 — — 122 2 124
35 Sähkötyömiesten a. o. . 22 — 5 35 — 35

Siirretään 1,432 458 1,258 598 2,887 554 3,441
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Uusia jäseniä 
yhtynyt

Miehiä Naisia

Eronneita Jäsenluku
31 p. Jouluk.

Miehiä Naisia Y
ht

ee
ns

ä

Miehiä Naisia

Siirto 1,432 458 1,258 598 2,887 554 3,441

36 Sairashuonepalvel. a. o.. 1 18 5 12 12 38 50
37 Tiilenkantajain a. o.. . . 194 — 176 — 68 — 68
38 Karkeakivityöntek. a. o. 41 — 32 — 102 — 102
39 Satamatyömiesten a. o. II 118 — 107 — 68 — 68
40 Kylvettäjäin a. o............. — 7 — — — 19 19
41 Paperi- ja Kartonkit. a. o. 1 5 9 24 23 21 44
42 Kunnan työväen osasto 203 — 253 — 160 — 160
43 Valaistus a. o................. 52 — 35 — 18 — 18
44 Näyttämömiesten a. o. . 2 5 10 1 13 4 17
45 Rauta ja Metallisorv. a. o. — — 29 — 55 — 55
46 Kadunlaskiain a. o. (on 

lopullisesti tilittämättä) 5 1 14 14
47 Venäläisosasto lakkaut. . 22 6 41 6 — — —
48 Naisleipurien a. o........... — 32 — — — — —
49 Lämmittäjäin a. o............ 33 — 37 — 22 — 22
50 Varastotyömiesten a. o. 19 — 21 — 36 36
51 Tehtaalais-ulkot. a. o. . . 31 — 21 — 10 — 10
52 1/1 Yövahtien a. o. ... 40 18 — 22 — 22
53 1h Karamellitehtaal. a. o. — 54 — 22 — 32 32
54 1h Kipsityöntekiäin a. o. 42 5 7 1 35 4 39
55 1/1 Sekatyöntekiäin a. o. 371 — 233 118 — 138
56 ’(2 Hattutyöntekiäin a. o. 28 24 4 1 24 23 47
57 Tehtaitten aput. a. o. 93 — 37 — 56 — 56
58 1j8 Laulu ja Soit. osasto 11 8 3 2 8 6 14
59 1/6 Viilaajain a. y........... 63 — — — 63 — 63
60 •fo Virolaisten lukureng. 32 — — — 32 — 32
61 1,9 Liikeapulaisten a. o. . 34 90 — — 34 90 124
62 ^2 Olut- ja virvotusjuo- 

matyönt. a. o.............. •33 15 — _ 33 15 48
Yhteensä 2,901 727 2,328 667 3,933 806 4,739


