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Kuluva vuosikymmen maamme valtiollisessa elämässä on 
ollut mitä vaihtelevinta. Yllätyksinä ovat uudet tapaus- 

sarjat seuranneet toisiaan nopeassa tahdissa. Edellisenä vuonna 
oli ensi kerran käyty eduskuntavaaleihin uusissa olosuhteissa 
ja suoriuduttu niistä kunnialla valtaamalla sosialidemokratialle 
huomattava sija kansaneduskunnassa. Tämä vuosi toi kuiten
kin mukanaan valtiopäivien hajotuksen suurpolitisista syistä. 
Uusi vaalitaistelu oli käytävä. Oli taasen vedottava puolue
toverien uhrautuvaisuuteen ja innostukseen, eikä siinä petyt
tykään. Nytkin oli vaalien tulos osotuksena luokkatietoisen 
köyhälistön yhä etenevän vapautustaistelussaan. Venäjän virka
valta sai eduskuntahajotuksellaan aikaan sosialidemokratisen 
ryhmän vahvistumisen kolmella uudella edustajalla. Todel
lakin hyvä tulos, joka on sitä ilahduttavampi kun se on saatu 
aikaan taantumuksen maassa voittaessa yhä enemmän jalan
sijaa ja porvarisryhmien muodostaessa yhäsuletumman yhteis
rintaman uhattuja luokkaetujaan puolustaakseen.

Helsingin työväenyhdistyksen historiassa on v. 1908 
merkkivuosi. Neljännesvuosisatasen toimintansa tuloksena, 
hedelmänä monesta uhrauksesta pääsi yhdistys syyspuolella 
muuttamaan liian ahtaasta, joskin rakkaaksi käyneestä Yrjön
kadun torpasta upeaan granitiseen miljonataloon Siltasaarella. 
Lokakuun 17 p:nä vietettiin uuden talon upeat tupaantuli- 
jaiset. Silloin vihittiin se vastaisten taistojen tyyssijaksi, 
silloin ennusteltiin niistä ihanista voitoista, mitä sen muu
rien sisällä yhä tulisemmalla innolla työskenneltäessä köy
hälistölle vallotettaisiin. Juhlatilaisuuteen ilmestynyt toveri 
Edvard Valppaan toimittama kuvitettu julkaisu »Torpista kivi
taloon» vapauttaa meidät kertomasta uuden talon rakennus
vaiheista ja sen halvemmista edeltäjistä, jotka kukin ajallaan
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merkitsivät voittoa pääkaupungin työväenliikkeelle. Vank
kana kohoaa nyt uusi talo Töölönlahden rannalla. : Kauas 
näkyy sen kuparitorni. Se on pääkaupungin ja koko maan 
työväen ylpeys. Ihmetellen ja ihaillen katselevat sitä luo
namme vierailevat ulkomaalaiset puoluetoveritkin. Toivo
taan, että tulevaisuus osottaa näissä avarissa suojissa toi
minnan vilkastuvan ja myöskin tulosten vastaavan odotuksia.

Paitsi vaalitaisteluun on yhdistys kuluneena vuonna ot
tanut virkeästi osaa puoluetoimintaan. Tapauksia politisessa 
elämässä on valppaasti seurattu, pidetty tarpeentullen yleisiä 
suuria kokouksia j. n. e. Vappujuhla onnistui kauniin sään 
vallitessa hyvin, osanotto mielenosotuskulkueeseen oli runsas. 
Kesällä toimeenpantiin arpajaiset, jotka tuottivat kauniin sum
man yhdistyksen rakennusrahastoon. Yhdistykseen kuulu
vien osastojen toiminnasta antavat tietoja eri selostukset. 
Niistä näyttää ilmenevän, että usean jäsenmäärä on jonkin 
verran alennut seurauksena tavattoman huonoista työajoista, 
jotka ovat tehneet usealle jäsenmaksujen säännöllisen suori
tuksen vaikeaksi ja usean karkottaneet kaupungista muualle 
työnetsintään.

Yhdistyksen kirjastosta on vuoden kuluessa annettu 
4,390 suomalaista ja 96 ruotsalaista lainaa, siis vähemmän 
kuin viime vuonna, joka johtuu siitä, että kirjasto huoneus- 
ton muuton takia oli suljettuna 3 kuukauden ajan/»jolloin 
se myös uudelleen järjestettiin. Uuteen huoneustoon muu
tettua otettiin käytäntöön amerikalaisen [Deveyn' »kynimen- 
eli lippujärjestelmä, joka jakaa kirjat 10 eri osastoon, kirjo
jen sisällön mukaan. Tämä järjestelmä, joka esim. poistaa 
joka vuosi uudelleen painettavat kirjastoluettelot, on kaik
kialla huomattu sangen käytännölliseksi. Kirjasto on vuo
den kuluessa kasvanut parilla sadalla nidoksella. Nykyään 
on kirjastossa kaikkiaan 1,500 suomalaista ja 1,223 ruotsa
laista nidosta. Kirjaston hoitajina ovat olleet A. Järvenpää 
suomalaisella ja W. Perttilä ruotsalaisella osastolla E. Valp
paan siitä erottua. Kirjaston varsinaisena hoitajana on ol
lut edelleenkin neiti Laura Palomäki. Yhdistyksen luku
saliin on tilattu yhteensä 48 eri sanomalehteä ja aikakaus
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kirjaa, joita yhdistyksen jäsenet ovat ahkerasti käyttäneet 
hyväkseen.

Yhdistyksen johtokuntaan ovat v. 1908 kuuluneet E. 
Perttilä puheenjohtajana, S. Nieminen varapuheenjohtajana, 
A. Järvenpää sihterinä, V. Perttilä varasihterinä, F. M. 
Orrela rahastonhoitajana sekä muina jäseninä E. Walpas, 
K. Heinonen, B. Haarala ja M. Paasivuori. Eroamisvuo- 
rossa ovat Nieminen, Järvenpää, V. Perttilä, Haarala ja 
Paasivuori.

Tilintarkastajina ovat toimineet A. Karjalainen, M. Kor
honen ja A. Halme sekä varalta Sanni Suomalainen ja 
Toivo Salmi.

Yhdistyksen ravintolaa, jolla uudessa talossa on hallus
saan hauska avara huoneusto, johtaa edelleen Hilda Virta.

Helsingissä maaliskuulla 1909.
Johtokunta.

Helsingin Työväenyhdistyksen Juhlatoimi
kunnan toimintakertomus vuodelta 1908.

Juhlatoimikuntaan ovat kuluneena vuonna kuuluneet seu- 
raavat jäsenet: Valter Leino, Albert Wormula, Hjalmar Ko- 
rander, Olga Leino, Hanna Alkunen ja allekirjottanut. Pu
heenjohtajana on ollut Valter Leino sekä hänen erottuaan 
Hjalmar Korander, rahastonhoitajana Albert Wormula, ta
loudenhoitajana Olga Leino ja sihterinä allekirjottanut.

Juhlatoimikunta on kuluneena vuonna toiminut 2 ilta
maa, sekä H:gin Työv. yhd. uuden talon vihkiäiset, joita 
juhlittiin neljänä eri iltana. 23 p:nä elokuuta aijottiin pitää 
kansanjuhla, joka ankaran sateen johdosta peruutettiin.

Aino Korander.
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H. T. Y.n Järjestysvaliokunnan vuosikerto
mus.

Järjestysvaliokunta on vuoden kuluessa pitänyt kokouksia 
34, keskustellen ja päättäen etupäässä järjestyksen pitoa kos
kevista kysymyksistä. Järjestysvaliokunnan tärkeimpänä teh
tävänä on ollut järjestyksen pito yhdistyksen huoneustolla, 
samalla avustaen juhlatoimikuntaa kansanjuhlissa kesällä ja 
talvella iltamissa ja lastenjuhlissa y. m. yhdistyksen huoneus- 
tossa pidettävissä juhla- ja kokoustilaisuuksissa. Vuoden 
lopulla on järjestysvaliokunnan tehtävänä ollut myöskin 
juhlasalissa tuolien järjestäminen ja pilettien vastaanottami
nen yleisöltä yleisissä iltamissa ja konserteissa.

Järjestysvaliokuntaan ovat vuoden alusta kuuluneet K. 
Rajala, H. Nousiainen, A. Sinivaara, K. Karila, F. l aine, K. 
Ruoho, J. Ekström, A. Haaparinne, O. Laine, E. Grönlund, 
K. Arvio, T. Ikäheimo, A. Aho, J. Leppä, A. Salorien, B. 
Vuokko, M. Korhonen, K. Peltola, V. Siven, O. Kannel ja 
E. Leino. Vakinaiseksi puheenjohtajaksi valittiin K. Ra
jala, varapuheenjohtajaksi H. Nousiainen sekä vakinaiseksi 
sihteeriksi A. Sinivaara, varasihteeriksi K. Karila, valiokun
nan rahastoa hoitamaan K. Rajala sekä tilintarkastajiksi O. 
Laine ja H. Nousiainen. Myöhemmin on työväenyhdis
tyksen johtokunta valinnut 6 edellä nimitetyistä jäsenistä 
uudestaan järjestysvaliokuntaan, johtokunnan ehdotuksen mu
kaan nämä hyväksyivät toiset 6 jäsentä. Tässä uudessa 
kokoonpanossa on valiokunnan virkailijoina: toimineet vaki
naisena puheenjohtajana K. Arvio, varapuheenjohtajana J. A. 
Salonen, vakinaisena sihterinä K. Karila, varasihterinä J. Ek
ström, Karilan erottua toimi sihterinä allekirjottanut; valio
kunnan rahastoa on edelleen hoitanut K. Rajala.

Valiokunnan rahastonhoitajalle myönnettiin tilinvapaus. 

Valiokunnan puolesta
J. Lkström, 

silit.
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Vuoden kuluessa on osastossa keskusteltu ammatillisista 
ja taloudellisista asioista. Vuoden alussa esitti osasto teh
taiden isännistölle palkkasopimuksen, jolla olisi saatu työn
tekijäin toimeentuloa varmennetuksi, vaan tehtaiden isännät 
näkivät hyväksi olla vastaamatta esitykseemme, tietäen osas
tomme niin pieneksi, että vaatimuksen takana ei ole taiste
lijoita.

Vuoden kuluessa on osastolla ollut 11 kuukausikokousta 
ja 1 yleinen kokous kunnallisen äänioikeus- ja työväensuo- 
jeluslakikysymyksen johdosta. Osaston johtokunta on ko
koontunut 24 kertaa ja on keskustellut osaston sisäisistä 
asioista sekä valmistanut keskustelukysymyksiä kuukausi
kokouksiin. Puheenjohtajana on toiminut Iida Waahtera, 
varapuheenjohtajana ja rahastonhoitajana Anni Suominen, 
jäsenkirjurina Emmi Kärki, taloudenhoitajana Emmi Lind, 
pöytäkirjurina Iida Toivonen, hänen erottuaan pöytäkirjurin 
toimesta elokuussa on kirjurina toiminut allekirjottanut; 
paitsi yllämainittuja ovat toimikunnassa olleet Maiju Kanerva, 
Aina Ojala ja Rosa Liukkonen sekä varajäseninä Alise Sis
tonen ja allekirjottanut.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 10 henkeä. Tilientar
kastajina ovat olleet J. Suominen ja Hilma Tamminen, va
ralta K. Virtanen ja T. Hyyryläinen. Osakkeita on edusta
nut työväen sanomalehti osakeyhtiön kokouksissa Alise Sis
tonen, Työläisnaisen osuuskunnan kokouksissa Iida L.eski 
nen ja O.-y. Laurilan osakkeita Anni Suominen.

Osaston hautausapurenkaan sääntöjä on muutettu siten 
että nyt maksetaan renkaasta 150 mk., ennen 100 mk. ja 
että jäsenluku on vähintäin 155 ja enintäin 170 henkeä.

Airueina ovat kävelyretkillä olleet Maiju Kanerva ja 
Emmi Kärki.

Paikallisjärjestön kokouksissa on ollut edustajana Anni 
Suominen ja varalta Alise Sistonen. Osasto on verottanut 
jäseniään 2 eri kertaa sementtityöntekijäin lakon johdosta

Tu pakkateh taala isten a. o:n toimintakerto
mus v. 1908.
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12 x/2 penniä ja metallityöntekijäin sulun johdosta 25 pen
niä viikossa.

H. T. y:n hallinnon jäseneksi valittiin vakinaiseksi Iida 
Vaahtera, varalle allekirjoittanut.

Osasto päätti perustaa kesäsiirtolan ja valitsi 2-henki- 
sen komitean. — Päätettiin pitää arpajaiset kesäsiirtola- 
rahaston kartuttamiseksi.

Osastossa oli vuoden lopulla 61 täysin maksavaa jä
sentä. Osastolla on ollut tuloja yhteensä 1,214:83, menoja 
532: 90, jäännös vuodelle 1909 681: 93. Osaston omai
suusarvo tekee 876: 57.

Osaston puolesta
Alma Sinisalo.

S. V. R. Konepajojen T. Y. H:gin osaston toi
mintakertomus v. 1908.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: K. Maaheimo puheenjoh
tajana, A. Lindroos varapuheenj., A. Muhonen kirjurina, 
J. Kivekäs rahastonhoitajana sekä jäseninä V. Holmberg ja 
A. Haapala. Alakomiteoita on osastolla toiminut: Soitto
kunnan ja hautausapurenkaan komiteat ja oli osaston hautaus- 
apurenkaassa jäseniä vuoden lopulla 834. Renkaan rahavarat 
tekivät Smk. 2,076:89. Avustuksia on osaston puolesta 
kerätty Metallisulkulaisille Fredriksbergin konepajalta 695: 45 
ja H:gin konepajalta 570:20. Viaporin leskille jouluksi 
saatiin keräyksellä 127:05.

Osaston varat olivat vuoden lopussa Smk. 1,115:20. Jä
seniä oli vuoden lopulla sääntöjen mukaan täysin maksa
neita 120.

A. Muhonen, 
kirj.
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Osaston toiminta on ollut jokseenkin laimeata. Syynä 
siihen lienee ollut yleinen huono työaika Helsingissä. Vuo
den kuluessa on osasto sentään saanut itselleen uuden palkka- 
sopimuksen ilman lakkoa. Pieniä lakkoja on ollut muuta
milla työmailla, joissa on jokaisessa vähän voitettu.

Puheenjohtajana oli M. Rissanen, rahastonhoitajana J. 
Nyyssönen alkuvuodesta ja M. Rissanen loppuvuodesta. 
Osaston ja toimikunnan kokouksia on ollut yhteensä 26.

Jäseniä vuoden kuluessa kuului osastoon 136.
Osaston varoista mainittakoon: Jäännös v:lta 1907 oli 

676:91, tuloja v. 1908 on ollut 1,822:35, menoja 1,409:86. 
Osaston koko omaisuus oli 31 p:nä jouluk. v. 1908 1,400:03.

S. Kivi työn teki jäi n liiton H:gin osaston toi
mintakertomus v. 1908.

Koneenkäyttäjäin a. o:n vuosikertomus 1908.
Osastossa on jäseniä ollut vuoden lopussa 17. Edelli

senä vuonna oli jäsenluku sama.
Kokouksia on ollut vuoden kuluessa 1 vuosikokous, 7 

kuukaus- ja 2 toimikunnan kokousta, joissa on käsitelty pää
asiallisesti ammatillisia ja osaston sisäisiä asioita.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: O. E. Hasa puheenjohta
jana, J. Lehtinen varapuheenjohtajana, V. Tuhkanen rahaston
hoitajana, J. A. Helin pöytäkirjurina, K. A. Aho talouden
hoitajana sekä muina jäseninä E. Heikkinen ja A. Taite, 
varalta H. Jalkanen. Tilientarkastajina ovat toimineet V. Ny
man ja H. Rantanen.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 8 jäsentä ja on se toi
minut yhden perhe- ja paketti-iltaman.

Osaston taloudellinen asema on vuoden aikana ollut 
seuraava: tuloja Smk. 98:57, säästö vuodelta 1907 Smk. 
68:08, menoja Smk. 163:58, säästö vuodelle 1909 Smk. 
3:07.

Osaston puolesta
O. E. Hasa,
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H:gin ajuripalvelijain a. o:n toiminnasta 1908.
Osaston toiminta on ollut hyvin laimeata, jäsenluku 

vuoden alussa oli 40. Ei ole voinut mitään isompia pa
rannuksia aikaan saada. Suuri osa jäsenistä on jättänyt 
maksunsa suorittamatta. Näin ollen päätti osasto kuukausi
kokouksessaan toukokuun 3 p:nä lakkauttaa toimintansa 
toistaiseksi.

Sitten heräsi toiminnan halu joissakin jäsenissä. Kut
suttiin yleinen kokous koolle marrask. 26 päivänä ja pää
tettiin alkaa toiminta uudelleen. Jäsenluku on nyt 35. On 
toimittu tarmokkaammin ja osastoa tyydyttävästi viety eteen
päin, joten työstämme on parempia toiveita vastaisuudessa.

K.. Pulkkinen.

Karamellitehtaalaisten a. o:n vuosikertomus 
1908.

Ammattiosaston toiminta on kuluneena vuotena ollut 
laimeata. Tärkeimpänä tehtävänä on ollut ammattitoverien 
kehittäminen näkemään oman taloudellisen olonsa ja elä
mänsä ja huomaamaan että ainoastaan yhteenliittymisen 
avulla voidaan poistaa epäkohtia.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtajana 
Mimmi Nieminen, varalta Sofia Tuhkanen ja hänen erot
tuaan Lydia Laatikko, pöytäkirjurina Hilma Lehmusvaara 
ja hänen erottuaan Elli Haanpää, varalta V. Soininen, ra
hastonhoitajana Riikka Laitinen, jäsenkirjurina Olga Tuhka
nen, taloudenhoitajana Elsa Koponen. Osaston tilit ovat 
tarkastaneet E. Nyqvist ja Hilda Rainesalo, varatarkastajina 
ollut J. Lehtinen. Huvitoimikuntaan on kuulunut 12 hen
keä.

Osaston tilit osottavat säästöä edelliseltä vuodelta 529: 87, 
tulot v. 1908 1,762: 10, menot 1,437: 65. Osaston kalus
ton arvo tekee Smk. 882: 40.

Osaston puolesta
Mimmi Nieminen.
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S. Maalarintyöntekijäin liiton H:gin osaston 
toiminnasta v. 1908.

Viime kulunut vuosi oli merkkivuosi osastollemme. 
Maaliskuun 7 p:nä oli kulunut 20 vuotta osaston perusta
misesta.

Ensimäinen vuosikymmen pääasiassa kului herätellessä 
silloin vielä uinuvia voimia. Vasta seuraavalla vuosikym
menellä alkaa yhä selvemmin näkyä tuloksia työstä, jota 
työntekijät itse ehkä usein pitivät sangen vaatimattomana.

Monta ei ole enää riveissämme niitä jotka alusta alkaen 
ovat mukana olleet uudisviljelijäin vaivaloisessa työssä. Niistä 
mainittakoon F. M. Orrela ja D. Sihvonen, näistä Orrela on 
osaston perustamisesta asti ollut johtokunnan jäsenenä ja on 
yhä vieläkin — ollen samalla useat vuodet rahastonhoitajana, 
jossa toimessa hän nykyäänkin on.

D. Sihvonen, on hänkin aikoinaan tarmokkaasti toiminut 
osastossa — ollen m. m. ensimmäinen puheenjohtaja. Pu
heenjohtajan toimeen valitsi osasto jälleen Sihvosen viime 
huhtikuun vuosikokouksessa.

Onnistuneen juhlan vietti osasto 20-vuotisen olemassa
olonsa johdosta 11 pmä maaliskuuta raittiusyhdistys »Koiton» 
salissa. Avara sali täyttyi ääriään myöten jäsenistä ja kutsu
vieraista. Juhlarunon oli sepittänyt tilaisuuteen osaston jäsen 
toimittaja Emil Elo. Juhlassa julistettiin osaston kunnia
jäseniksi F. M. Orrela ja John Källroos, ikävän erehdyksen 
kautta jäi D. Sihvonen sillä kertaa pois kunniajäsenten jou
kosta. Myöhemmin osasto korjasi tämän erehdyksen.

John Källroos’in muistolle omistamme tässä muutaman 
sanan. J. Källroos oli myöskin ollut melkein alusta mukana 
osaston vaiheissa, ja vielä viimeaikoinakin oli hän säännöl
lisesti mukana toiminnassa, m. m. johtokunnan jäsenenä. San
gen monet ovat olleet ne eri toimintamuodot joihin Käll
roos oli ottanut osaa. Vaatimattomana, hiljaisena ja uutterana 
työntekijänä pysyy Källroos kauan niiden muistossa jotka 
hänet tunsivat. Pitkä päivätyönsä päättyi 13 p:nä touko
kuuta. — Källroos kuoli 58 vuoden ikäisenä.
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Tärkeimpänä osaston toiminnassa on mainittava uuden 
työsopimuksen laatiminen ja käytäntöön saaminen. Työ
sopimuksen uudistaminen sattui viimekevänä varsin sopivaan 
aikaan, työvoiman kysyntä näet oli suuri, joka taasen johtui 
siitä että uutisrakennuksia oli verrattain paljon. Hyväksyt
tyyn työsopimukseen voidaan olla tyytyväiset, varsinkin kun 
niinkin hyvät tulokset saavutettiin tarvitsematta sitä lakon 
avulla vaatia.

Tärkeä tehtävä osastolla on ollut valvoessaan sopimus
kirjan rikkomisia, niitä onkin tapahtunut useita, ja on niiden 
selville saaminen usein vaatinut tarmokasta toimintaa luotta
musmiehen ja osaston puolelta. Sovinto-oikeudessa on 
vuoden kuluessa syytetty noin kymmenkuntaa työnantajaa.

Osaston puheenjohtajana ovat olleet: vuoden alussa G. 
V. Mustonen ja huhtikuusta aikain D. Sihvonen. Johtokun
taan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: F. M. Orrela rahaston
hoitajana, A. Nieminen kantomiehenä, A. Koskinen varapu
heenjohtajana ja K. Kaukovaara päytäkirjurina sekä muina 
jäseninä J. Källroos, V. Tamminen, G. V. Mustonen ja F. Sy
vänen sekä varajäseninä L. Miettinen ja E. Pohjankoski.

Vuoden kuluessa on tapahtunut seuraavat muutokset 
johtokunnan kokoonpanossa: Källroos’in kuoltua siirtyi vara
jäsen L. Miettinen vakinaiseksi, samoin Mustosen erottua tuli 
Pohjankoski vakinaiseksi jäseneksi, varajäseninä on sen jäl
keen olleet J. R. Valo ja E. Salminen. Syysyleiskokouksessa 
valittiin eroamisvuorossa olleet Orrela, Koskinen ja Mietti
nen uudelleen sekä E. Salminen ja varajäseniksi J. R. Valo 
ja B. V. Lindgren. Pöytäkirjurina on lokakuusta aikain ollut 
allekirjoittanut. Tilintarkastajina ovat olleet S. Lehtonen ja 
J. Järvelä vakinaisina ja K. Ruoho ja allekirjoittanut vara
jäseninä. Luottamusmiehenä ja yleisenä syyttäjänä sovinto- 
oikeudessa on toiminut P. J. Miettinen, sovinto-oikeuden jäse
ninä ovat olleet I. Manninen ja A. Koskinen sekä varajäseninä 
J. R. Valo ja A. Nieminen. Huvitoimikunta on toimeen
pannut 20-vuotisjuhlan sekä huvimatkan Kotkaan. Järjestys- 
miehinä ovat olleet: E. Pohjankoski, V. Hepomäki, J. Ekström 
ja J. Katajapuro.
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Johtokunnan sekä osaston kokouksia on vuoden ajalla 
ollut kumpiakin 24.

Osaston jäseuluku oli vuoden lopulla 1,050.
H. T. Y:n rakennusrahastoon lainasi osasto 3,000 mk. 

Lakkoavustukseksi Viipurin ammattitovereille lahjotettiin 500 
mk., samoin Kuopioon 200 mk., Sosialidemokraatiseen vaali- 
agit. rahastoon Uudenmaan läänissä 300 mk., H. T. Y:n Laki
valiokunnalle 58 mk. Useita pienempiä rahaeriä on annettu 
erinäisissä tapauksissa osaston jäsenille y. m. Työv. osuus
kaupan ja »Kansan Näyttämön’ osakkeita on ostettu j. n. e.

Osaston alaosastona toimii oppilasosasto, jonka toiminta 
on myöskin verrattain virkeää. Puheenjohtajana oppilas- 
osastossa on A. Hämeensalo. Työväen uudessa talossa on 
osastolla nyt oma kansliahuoneensa, joka onkin välttämätön 
näin suurelle osastolle. Kansliahuoneeseen hankittiin 500 
mk. arvoinen huonekalusto erityisten piirustnsten mukaan.

Toivomme että osastomme yhtä kunniakkaasti kuin tä
hänkin asti on täyttävä velvollisuutensa, taistellessaan henki
sen ja aineellisen vaurastumisen puolesta — siinä toivossa 
alamme kolmannen vuosikymmenen.

Johtokunnan puolesta

Robert Mäntynen.

Räätälien a. y:n vuosikertomus.
Johtokuntaan ovat kuuluneet: M. Ahokas puheenjohta

jana, V. Soininen rahastonhoitajana, H. Forsström kanto- 
miehenä, O. Mäkelä pöytäkirjurina, Y. Nissinen v.-pöytä- 
kirjurina, F. Aalto taloudenhoitajana sekä muina johtokun
nan jäseninä Alma Luhtala ja A. Estemaa. O. Mäkelän 
erottua johtokunnasta kutsuttiin tilalle varajäsen Järvenpää 
sekä valittiin pöytäkirjuriksi F. Aalto.
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Johtokunta on kokouksia pitänyt 13. Niissä on keskus
teltu enimmäkseen yhdistyksen taloutta koskevista asioista. 
Kuukausikokouksia on pidetty 12. Osanotto niihin on ol
lut laimeanpuoleista vaihdellen 40—80 jäsenen vaiheilla. 
Kokouksissa on keskusteltu S. Räätäli t. t. liittohallinnolta, 
Ammattijärjestöltä, H:gin paikallisjärjestöltä sekä osastoilta 
tulleiden kirjelmäin ja kiertokirjeitten johdosta.

S. Räätälin t. t. liittohallinnon kiertokirjeen n:o 14 joh
dosta on jäseniä verotettu Tampereen räätälien lakon avus
tamiseksi 50 p. viikossa. Verotus alkoi 10 p:nä toukok. 
1908 kestäen 6 viikkoa. S. Ammattijärjestön määräyksen 
mukaan on jäseniä verotettu sulkuun joutuneiden metalli 
t. t. avustamiseksi 50 p. täysin- ja 25 p. puolimaksavilta 
jäseniltä viikossa 8 viikon aikana.

H:gin paikallisjärjestössä ovat yhdistystä edustaneet K. A. 
Rautavuori, K. Halonen ja Y. Nissinen. Vuoden lopulla 
on yhdistys päättänyt erota mainitusta järjestöstä.

Uudenmaan läänin s.-deni. vaalipiirin vaaliagitatsioni- 
rahastoon on yhdistys luovuttanut kerta 'kaikkiaan Smk. 
150: —.

Ylim. kokouksia on pidetty 5, joissa on keskusteltu S. 
Räätälin t. t. liiton edustajakokouksen keskustelukysymyk
sistä.

Yhdistystä edustamassa S. Räätälin t. t. liiton 4 varsinai
sessa edustajakokouksessa Kuopiossa elok. 3, 4 ja 5 p:nä 
olivat M. Ahokas, K. A. Rautavuori, M. Turtiainen, M. 
Hyrskymurto, A. Nurmi ja F. Aalto.

Vuoden alussa yhdistys hyväksyi piirijaon, jonka mu
kaan kaupunki jaettiin 12 eri piiriin sekä valittiin piirimies 
joka piiriin. Valituiksi tulivat: Keurulainen, Toivonen, Re
lander, Estemaa, Nurhonen, Pettersson, Heinäsuo, Jäppinen, 
Rautavuori, Karvonen, Heino, Rissanen ja F. Aalto.

Yhdistyksen jäsenluku viime tammikuun kuluessa osotti 
382 jäsentä, joista täysin maksaneita 138.

Yhdistyksen puolesta
F. Aalto.
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H:gin kirvesmies a. o:n toimintakertomus 
v. 1908.

Osastomme toiminta kuluneella vuodella on ollut ta
vallaan vilkasta, sillä edellisen vuoden lakkotaistelut y. m. 
ovat yhä enemmän selvittäneet ammatillisen liikkeen tärkey
den. Myöskin on osasto koettanut edistää valtiollista työ
väenliikettä, varsinkin raha-avustuksilla. Huonon työajan 
sattuessa on osaston pitänyt tarmokkaasti valvoa edellisenä 
vuotena saavutettua työsopimusta, jonka kimppuun on var
sinkin rakennusmestarien puolelta hyökätty. Osasto teki 
edellisenä vuotena työsopimuksen rakennustyönantajain 
kanssa, joista enemmistö oli rakennusmestareita, jotka sen 
hyväksyivät ja sitoutuivat sitä noudattamaan. Sopimuksessa 
myös sanotaan että voivat rakennusm. liiton H:gin haara
osasto ja kirvesm. a. o. tehdä keskinäisen työhinnottelun, 
jos sen ehdoista keskenään sopivat, jos eivät sovi, jää sopi
mus edelleen voimaan. Tämän jälkeen ilmoittikin raken
nusmestarien liitto haluavansa tehdä työhinnoittelun a. o:n 
kanssa. Osasto valitsi heti hinnoittelukomitean mestarien 
valitseman komitean kanssa hinnottelua laatimaan. Tätä 
hinnottelua ei osasto kuitenkaan voinut hyväksyä hintain 
pienuuden tähden, vaan valitsi toisen komitean jonka laa
timan hinnottelun osasto lähetti jo vuoden alussa raken
nusmestarien liiton H:gin haaraosaston hyväksyttäväksi, vaan 
vieläkään ei ole mitään vastausta saapunut. Nyt huonon 
työajan vallitessa varsinkin loppupuolella vuotta alkoivat 
rakennusmestarit toitottaa, ettei heidän tarvitse noudattaa 
sopimusta, joten on syntynytkin muutamia työriitaisu.uksia, 
m. m. Karjalaisen ylioppilasosakunnan talon uutisrakennuk- 
sella Liisankadun varrella, jossa rakennusm. liiton jäsen 
Vainio rikkoi kirvesmiesten työsopimusta maksamalla palk
kaa alle alimman tuntipalkan. Osasto koetti vedota asian 
sopimuksen perusteella sovinto-oikeuden ratkaistavaksi, josta 
kuitenkin työnantajat kieltäytyivät. 7 p:nä joulukuuta pitä
mässään kokouksessa julisti osasto työmaan lakkotilaan ja 
näin joutui lakkoon 12 osaston jäsentä, joita puutyönteki
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jäin liitto on avustanut. Osaston puolesta on annettu lisä
avustusta lakkolaisille.

Osaston varoista on lahjoitettu pienempiä rahaeriä ku
ten H. T. Y:n arpajaistoimikunnalle 150 mk., yhdistyksen 
lastenjuhlan avustamiseksi 25 mk., Uudenmaan vaalipiirin 
sosialid. naisten agitationin hyväksi 10 mk., myöskin on 
eri yhdistysten ja osastojen keräyslistojen hyväksi jäsenien 
keskuudessa koottu vapaaehtoista avustusta. Osastolla on 
myöskin ollut ylimääräisiä verotuksia, kuten Uudenmaan 
vaalipiirin vaaliagitationia varten 10 p. jäseneltä kuukau
dessa kolmen kuukauden ajan, samaan tarkotukseen kerät
tiin vapaaehtoista verotusta shekkikirjoilla. Vuoden loppu
puolella verotettiin metallityöntekijäin sulun johdosta kaikkia 
työssäolevia jäseniä 50 p. viikolta kahdeksan viikon ajan.

Entisten osuuksien lisäksi on osasto ottanut työväen 
osuuskaupan osuuksia 5 kappaletta ja Sähkö- ja metalli- 
työntekijäin osuuskunnasta yhden osuuden.

Kesäk. 22 p:nä päätti osasto hakea arpajaisluvan kesä- 
tai heinäkuun ajalla 1909 Sairausrahaston ja ammattikirjalli
suuden hyväksi pidettäviä arpajaisia varten.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet A. Virtanen pu
heenjohtajana, M. Haikarainen varapuheenjohtajana, V. He
lenius rahastonhoitajana, J. Soilu jäsenkirjurina ja J. Ijäs 
pöytäkirjurina, V. Nurmi taloudenhoitajana sekä J. A. Harju 
ja A. Aaltonen.

Osastolla oli myöskin Iaulukunta joka toimi vielä vuo
den alkupuolella, vaan hiljaisen toimintansa tähden päätet
tiin se kevättoimintakauden loputtua lakkauttaa.

Osastolla oli vuoden kuluessa kokouksia 24, niistä 2 
ylimääräistä. Toimikunnalla on ollut 28 kokousta, niistä 
6 ylimääräistä. Kokouksissa kävi keskimäärin 125 jäsentä. 
Vuoden kuluessa liittyi osastoon 106 jäsentä ja erosi osas
tosta 352 jäsentä. Osaston jäsenluku oli vuoden lopussa 
374, niistä vanhuuden tähden jäsenmaksuista vapautettu 9 
jäsentä. Osastosta erotettu 1 jäsen.

/• Ijäs. 
Kirjuri.



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

17

Pesijättärien a. o:n toiminnasta v. 1908.
Viime kuluneella vuodella on osasto toiminut kohtalai

sen vilkkaasti pienuudestaan huolimatta. Kokouksia on 
osastolla ollut: vuosikokous, 10 kuukausikousta, 2 ylimää
räistä kokousta sekä 5 johtokunnan kokousta. Kokouksissa 
on keskusteltu sisäisistä asioista sekä yhteiskunnallisista ky
symyksistä, kiertokirjeiden johdosta j. n. e.

Johtokunnassa ovat toimineet seuraavat: Gustava Kaski 
puheenjohtajana, Alexandra Anttila pöytäkirjurina, Ida Leino 
jäsenkirjurina sekä muina jäseninä Matilda Salmela, Ida Sih
vola, Anna Källroos ja Anna Sainio, varalla Amanda Vata
nen ja Maria Harlin. Alexandra Anttila on ollut rahaston
hoitajana.

Tilit ovat tarkastaneet Frans Anttila ja Kaarlo Valin, hei
dän varamiehinään ovat olleet Kaarlo Leino ja Kaarlo Sal
mela.

Järjestysvaliokunnassa ovat toimineet Maria Harlin ja 
Maria Kaario. Airueina Ida Leino, Ida Kinnunen ja Anna 
Källroos.

Osaston jäsenluku on 36, vaan täysinmaksaneita on ai
noastaan 20.

Osastolla on 2 hautausapurengasta ja jäseniä niissä 260 
eli yhteensä 520.

Osastolla on 2 Elannon osaketta, 2 Työläisnaisen sano
malehti osaketta, 2 Työmieslehden osaketta, yhteensä 60 
mk. arvosta.

Osaston tulot vuodella 1908 tekivät 230:25 ja menot 
201:40, joten jäännös vuodelle 1909 teki 28:85.

Osaston huvitoimikunta on toimeenpannut 3 iltamaa, 
10-vuotisjuhlan, perhe- ja paketti-iltaman ja 1 perhe-iltaman 
lasten joulujuhlan yhteydessä.

Huvitoimikunnan säästö teki 35:30. Huvitoimikunnan 
tilit johtokunta tarkasti ja olivat ne oikeat. Huvitoimikun- 
nalle sekä rahastonhoitajalle annettiin täydellinen tilivapaus.

Osaston puolesta
Oustava Koski, Alexandra Anttila,

puheenjoht. kirj.
2
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Silittäjäin a. o:n toiminnasta v. 1908.
Vähäiseen jäsenlukuunsa nähden on osasto toiminut jo

tensakin vilkkaasti. Osastoon on vuoden alusta täysinmak- 
saneina jäseninä kuulunut 58 silittäjää, vuoden lopussa 30. 
Kokouksia on osasto vuoden kuluessa pitänyt kuukausi
kokouksia 9 ja toimikunnan kokouksia 11.

Osaston toimikunnassa ovat toimineet: puheenjohtajana 
Ida Sepponen, varapuheenjohtajana Emma Laine, pöytäkir
jurina Anni Johansson, varalta Alviina Kärkkäinen, jäsen- 
kirjurina Elsa Kannisto, varalta Alviina Kärkkäinen, rahas
tonhoitajana Mari Venhola, taloudenhoitajana Elsa Kannisto 
sekä muina jäseninä Mimmi Pohja, Hilda Kivimäki ja Olga 
Rantinen, varalta Anni Antikainen. Toimikunnasta eron
neen Olga Rantisen tilalle kutsuttiin varajäsen Anni Anti
kainen. Huvitoimikuntaan on kuulunut 7 jäsentä.

Osasto on lunastanut 2 osaketta Kansan Näyttämössä.
Tilintarkastajina on toimineet hrat Emil Laine ja Viktor 

Kannisto.
Osasto on toimeenpannut 2 yleistä iltamaa, 1 perhe- 

iltaman, 1 vuosijuhlan, 1 kävelyretken ja huvimatkan Por
vooseen.

Tuloja on osastolla ollut 1,094:53, menoja 886: 20, siis 
säästö vuodelle 1909 208:33.

Johtokunnan puolesta

Anni Johansson, 
siht.

Vuosikertomus kivityöntekijäin H:gin osas
ton toiminnasta 1908.

Osaston tarkotus on ollut tänä niinkuin edellisinäkin 
vuosina pitää yllä jäsentensä keskuudessa ammattikunnallista 
kuin myös valtiollista harrastusta. Palkkasopimuksen val
mistaminen on kysynyt osastolta tarkkaa harkintaa. Pie
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nempiä lakkoja on osastolla ollut 2 Kivekkään työmaalla, 
joka päättyi siten, että työ otettiin pois edellä mainitulta 
henkilöltä. Työkunta Louhen työmaalla päättyi lakko työn 
tekijäin täydellisellä voitolla. Osaston toiminta on ollut 
jotakuinkin vilkasta ja yksimielistä muutamia pieniä poik
keuksia lukuunottamatta, jotka ovat johtuneet urakoimis- 
järjestelmän takia, josta syystä on myös osaston puheen
johtaja H. Koskinen erotettu, kun ei suvainnut seurata osaston 
päätöksiä. Avustuksina on osaston varoista myönnetty eri 
henkilöille 160 mk., vapaaehtoisella keräyksellä eri henki
löitten avustamiseksi saatu yhteensä 306 mk. ja ylimääräi
sellä verotuksella 447 mk. Osasto on pitänyt 12 kuukausi
kokousta. Toimikunnan kokouksia on pidetty 14. Osaston 
puheenjohtajana on ollut vuoden loppupuolella K. Messulin 
ja hänen sairastettuaan H. Lipsanen. Toimikuntaan ovat 
kuuluneet: N. Alati, V. Kainula, A. Kivistö, V. Manninen, 
vaan hänen tilalleen valittiin sittemmin A. Ekström, H. 
Lipsasen siirryttyä puheenjohtajaksi kutsuttiin hänen tilalleen 
toimikuntaan H. Laukkonen. Osastossa on ollut jäseniä 
187, täysin maksaneita 139. Tuloja on osastolla ollut jä
senmaksuista 1,499: 25, rästimaksuista 187: 25, sisäänkir- 
jotusmaksuista 175: 75, keräys kunnallistoimikunnalle tuotti 
56: 60, kansanjuhlasta oli tuloja 100: —.

Osaston puolesta
K. Viuhkonen. 

Kirjuri

Tiilenkantajain a. o:n toiminnasta 1908.
Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtajana 

V. Valo, varapuheenjohtajana A. Sulkuranta, joka on toi
minut myöskin kirjurina, varakirjurina A. Virtanen, jäsen- 
kirjurina V. Lehtinen, rahastonhoitajana K. Vuorinen sekä 
muina toimikunnan jäseninä T. Tanneraho ja J. Similä, va
ralta O. Andersson ja K. Aalto.
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Huvitoimikuntaan on kuulunut 7 jäsentä. Tilintarkasta
jina ovat olleet V. Viheriäkoski ja K. Salo, varalta A. Siren 
ja E. Auranen.

Osastossa on ollut jäseniä 83, vuoden loppuun maksa
neita 35.

Osasto on pitänyt 12 varsinaista, 2 ylimääräistä sekä 10 
toimikunnan kokousta.

Vuoden kuluessa on perustettu hautausapurengas, joka 
toimii osaston hyväksymillä säännöillä.

Osakeyhtiö Laurilassa on osaston edustajana ollut V'. Valo, 
osuusliike Elannossa A. Siren.

Osaston puolesta sanottiin tammikuulla irti palkkasopi
mus, jota ei kuitenkaan voitu uusia huonojen työolojen 
tähden.

Osastolla on ollut tuloja edellisen vuoden säästön kanssa 
yht. 2,144:24, menoja 1,545:19, joten säästö seuraavalle 
vuodelle on 599:05.

Osaston puolesta

A. Virtanen.

Lämmittäjä a. o:n vuosikertomus 1908.
Puheenjohtajana on koko vuoden toiminut O. Ahokangas, 

varalta O. Koskinen ja rahastonhoitajana E. Alanne. Osaston 
toiminta on ollut hiljaista, sillä jäsenluku on kovin vähäinen, 
verrattuna siihen mitä voisi toivoa siihen nähden, että läm- 
mittäjäammatissa työskenteleväin luku nousee satoihin kau
pungissamme. Tuloja on ollut vuoden kuluessa Smk. 390: 95, 
menoja 383: 80. Omaisuutta on 48: 73 arvosta. Kokouksia 
pidetty säännöllisesti joka kuukausi.

A. 1.
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Vuosikertomus S. Muurarienliiton H:gin osas
ton toiminnasta 1908.

Johtokunta on ollut, kutnn edellisinäkin vuosina 11- 
henkinen ja ovat siihen kuuluneet E. Nyqvist puheenjohta
jana, M. Tuomala varapuheenjohtajana, V. Björk rahaston
hoitajana, T. Uski jäsenkirjurina, G. Lehén sihteerinä, J. G. 
Nyman varalta ja E. Jokinen taloudenhoitajana sekä muina 
jäseninä A. J. Leivo, J. V. Pajunen, J. Nevalainen ja K. Kesti.

Kokouksia on ollut osastolla 21 ja johtokunnalla 38 eli 
yhteensä 59.

Tilintarkastajina ovat toimineet K. Laine, S. Kiijalainen, 
Aug. Jäntti, D. Leskinen. S. Aho ja U. Hurmevaara.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 10 henkilöä, joista pu 
heenjohtajana on ollut A. Halonen, rahastonhoitajana J. Paa
nanen ja kirjurina J. Karvinen.

Rapparipiiri on osaston yhteydessä ollut edelleenkin yh
dyssiteenä rappaustyötä tekevien osaston jäsenten kesken. 
Tähän piiriin on jokainen osaston jäsen oikeutettu kuulu
maan ilman eri maksuja. Puheenjohtajana piirissä on ollut 
B, Oksanen, kirjurina J. Kymäläinen.

Luottamusmiehenä on ollut alkupuolella vuotta E. Jokinen 
ja sittemmin J. Haanpää.

Osaston soittokunta on kunnostanut itseään kiitettävästi, 
jonka kunnostautumisen tulos on ollut Viipurissa pidetyssä 
laulu- ja soittojuhlassa ensimmäinen palkinto »erityisellä 
kiitoslauseella».

Toiminta kuluneena vuotena on ollut verrattain ehjää 
ja kokonaista huolimatta siitä että rakennusteollisuudessa oli 
kovin huono rettelöinen aika jota sekasortoa rakennuttajat 
koettivat lisätä 10-tuntisella työpäivä uhkauksillaan siinä kui
tenkaan onnistumatta.

Kuoleman kautta osastosta ovat poistuneet K. Lindqvist, 
J. K. Nyman, K. E. Ståhlberg ja V. Kinnari.

Viimeksimainitun hautaussaattoon osasto satalukuisin otti 
osaa soittokunnan ja lipun kanssa.

Osaston tulot ja menot näkyvät seuraavasta:
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Tuloja:
Jäsen- ja sisäänkirjoitusmaksuja . . 4,200: —
muista verotuksista............................ 321:50
korkoja lainoista................................. 254:95
erinäisiä tuloja...................................... 237:40

Yhteensä Smk. 5,013:85

Menoja:
veroja liitolle...................................... 3,788:95

» yhdistykselle............................ 1,446: 30
erinäisiä menoja................................. 1,773: 15

Yhteensä Smk. 7,008: 40

Vuoden lopulla omaisuutta
Torvirahasto...................................... 721:55
muita rahoja...................................... 1,265:88
annettuja lainoja................................. 7,320: —
arvopapereita....................................... 640: —
kalusto................................................. 2,404: 77

Yhteensä Smk. 12,352: 20

Että menopuoli on kasvanut paljon suuremmaksi tulo
puolta, johtuu erään laimiinlöynnin tähden, kun 1 tolle ja 
yhdistykselle suoritettavia veroja ei ole maksettu edellisen 
vuoden tuloista joihin ne olisi kuulunut, vaan on ne suor, 
tettu tilinpäätöksen jälkeen, joka väärinkäsitysten välttämiseksi 
mainitaan.

Osasto joka ammatillisen liikkeen ohella pitää valtiollista 
työväenliikettä sinä peruskalliona, johonka tulevaisuuden 
kirkko on rakennettava, on vaalikiihotusrahastoon lahjoitta
nut 400 markkaa.

V. Björk, 
rahast.hoit.

Osaston puolesta
G. Lehén, 

siht.
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Sairashuonepalvelijain a. o:n toimintakerto
mus v. 1908.

Osaston toiminta kuluneena vuonna ei ole ollut suu
rempaa kiitosta ansaitsevaa. Sillä ei ole aikaan saatu mitään 
huomattavia parannuksia. Tosin on koetettu saada palkkoja 
vähän korjatuiksi ne kun ovat perin alhaiset etenkin mies
palvelijoilla. On tehty anomus osaston puolesta jo helmi
kuussa 1907, mutta asia on vielä ratkaisematta eikä voida 
vielä sanoa onko mitään toiveita tässäkään kohdassa.

Vuoden alussa on osastomme liittynyt palvelijain liittoon. 
On yhdessä Helsingin palvelijataryhdistyksen kanssa ollut 
myös toimeenpanemassa 2 yleista palvelijain kokousta ja 
näistä johtuneita kustannuksia on korvattu.

Vuoden kuluessa on osastolla ollut 2 sääntöjen määrää
mää vuosikokousta nimittäin tammikuussa ja joulukuussa. 
Kuukausikokouksia on pidetty ainoastaan 10, heinä- ja elo
kuun kuukausikokoukset jäivät pitämättä, kun ei saapunut 
tarpeeksi jäseniä kokouspaikalle. Toimikunnan kokouksia 
on ollut 7, kokouksissa on keskusteltu osaston sisäisiä ja 
ulkonaisia asioita.

Toimikunnan jäseninä ovat olleet seuraavat henkilöt: pu 
heenjohtajana V. Hirvonen, varapuheenjohtajana J. Taisto, 
pöytäkirjurina K. Kanerva, rahastonhoitajana A. Rinne, kanto- 
miehenä sekä jäsenkirjurina K. Koski, muina jäseninä Tyyne 
Mäenpää, H. Kumpulainen ja Hilma Lindgren, varajäseninä 
Helmi Tamminen ja E. Elonen. Tilintarkastajina olivat 
Alma Anttila ja Mimmi Kortelainen sekä varajäseninä Pekka 
Sola ja Anna Kröger. Järjestyksen valvojina ovat olleet 
E. Koski, Hilma L indgren ja Olga Salo.

Huvitoimikunta on toimeenpannut 4 yleistä iltamaa, 2 
perheiltamaa sekä 2 laivamatkaa.

Jäseniä on ollut osastossa vuoden ajalla ainoastaan 59, 
joista koko vuoden maksaneita 21 naista ja 11 miestä. Vuo
den lopulla oli jäsenluku 35.

Osaston keskuudessa on toiminut myös näyttelyseura 
joka on esittänyt näytöskappaleita osaston iltamissa.
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Mainittakoon tässä myös niistä avustuksista, joita osasto 
on tehnyt. Työväenyhdistyksen Arpajaistoimikunnalle annet
tiin 15 mk, Uudenmaan vaalipiirin agitatsioni rahastoon 30 
mk. sekä metallisulkulaisia on avustettu jäsenten vapaehtoi
sella verotuksella. Lukuisia keräyslistoja on ollut, joihin on 
avustuksia kerätty. Työväenyhdistyksen rakennuskomitealle 
on lainattu osaston rahoja 500 mk.

Tuloja on osastolla kuluneella vuodella ollut sisään- 
kirjoitus- ja jäsenmaksuja 251: 25. Menoja 283: 35 joten 
on tullu tappiota 32: 10. Huvitoimikunnalla on ollut tuloja 
yhteensä 983: 05, menoja 722: 94, jäännös 260:11. Koko 
osaston tulot yhteensä tekevät 1,234: 30, koko osaston me
not 1,098: 39, säästöön jää 135: 91. Säästöä vuodelta 1907 
oli 777: 92. Nykyään kassan varat ovat 912: 83, jonka li
säksi on arvopapereja 60 mk. arvosta sekä sekalaista tavara- 
omaisuutta on myöskin 60 mk. arvosta.

Osaston puolesta
Kaarlo Kanerva, 

sihteeri.

Suomen Putkityöntekijäin Liiton osaston 
n:o 1 toiminnasta v. 1908.

Osaston toiminta on ollut paljon vilkkaampaa kuin edel
lisenä vuonna. Osasto on kuulunut Suomen Putkityönte
kijäin liittoon vuoden alusta ja liiton kautta ammattijärjes
töön 1 p:stä heinäkuuta 1908.

Osaston jäsenmaksut on korotettu vuoden alusta mark
kaan kuukaudelta. Ja 2 p:nä helmikuuta kuukausikokouk
sessa päätettiin korottaa sisäänkirjoitusmaksu 5 mk:aan jo
kaiselta uudelta jäseneltä ja samassa kuukausikokouksessa 
päätettiin valita jokaiseen tätä työalaa harjoittavaan liikkeeseen 
kantomiehet, joitten tehtäväksi määrättiin kantaa jäsenmaksut 
tilipaikoilla ja tilittää ne rahastonhoitajalle viikottain, että pa
remmin saataisiin pysymään jäsenet osastossa. 9 p. edellä 
mainittua kuuta väliaikaisessa kokouksessa päätettiin toimi-
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kunnan esityksestä lähettää työnantajain liitolle kirjelmä ja 
esitys työsopimukseksi ja vaadittiin vastaus määrättyyn päi
vään, joka kyllä saatiinkin vaikka ei sellaista kuin oli toi
vottu. Kumminkin neuvottelut saatiin aikaan työnantajain 
kanssa, vaikka nekin raukesivat tuloksetta, kun ei päästy yksi
mielisyyteen. 4 p. huhtikuuta kuukausikokouksessa päätettiin 
verottaa osaston jäseniä 25 penniä viikossa lakkorahastoa 
varten. Syyskuussa määräsi ammattijärjestö kannettavaksi 
50 pennin viikkoveron maaseutusulkulaisten avustamiseksi. 
Lokakuun 15 p. määräsi putkityöntekijäin liitto 4% tulo
veron kannettavaksi. Marraskuun kuukausikokouksessa luet
tiin työnantajain liitolta tullut kirje sekä mukana seuran
nut työsopimustarjous, jota osasto ei voinut hyväksyä, vaan 
päätettiin lähettää vastaehdotus, jonka työnantajat ovat hy
länneet ja siten työntekijät on ajettu nälkätaisteluun vuoden 
viimeisenä päivänä.

Osastolla on hautausapurengas, jossa on 120 jäsentä.
Kokouksia on vuoden kuluessa pidetty kaikkiaan 34, 

joista 1 vuosikokous, 12 kuukausi- ja 4 väliaikaista sekä 17 
toimikunnan kokousta.

Osastolla on ollut jäseniä vuoden ajalla 160 vaiheilla, 
joista täysinmaksaneita 103.

Toimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana S. Koisti
nen, rahastonhoitajana K.J. Vallin, pöytäkirjurina A. Pakarinen, 
jäsenkirjurina S. Mäkinen, taloudenhoitajana ja varakirjurina 
T. Mellin sekä jäseninä J. Ivarinen ja V. Helminen, varalta 
J. Mäkinen.

Toimikunnasta eroamisvuorossa ovat L. Koistinen, J. Iva
rinen ja V. Helminen.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 7 jäsentä.
Airueina ja järjestysmiehinä ovat toimineet O. Salminen, 

H. Jokinen ja A. Koivisto.

Osaston puolesta
A. Pakarinen, 

kirjuri.
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Kertomus Lä k k i-, pelti- ja vaskiseppäin lii
ton H:gin osaston toiminnasta v. 1908.

Vuoden alussa oli osastolla voimassa työsopimus työn
antajain kanssa. Paremman toivossa osasto sanoi ylös tä
män sopimuksen tammikuulla ja sopimuksen aika loppui 
toukokuun 1 p:nä. Työnantajain kanssa oli neuvotteluja 
uudesta sopimuksesta, mutta ne eivät johtaneet yksimielisyy
teen, joten ammattilaistemme yleisen mielipiteen mukaan 
sanoimme itsemme irti toukok. 1 p:ksi. Ylössanomisajalla 
työnantajat tekivät muutamia myönnytyksiä. Ammattilaisten 
muuttuneen mielipiteen tähden ei osaston mielestä voinut 
enää lakko tulla kysymykseen, joten lopulla vuotta on oltu 
ilman työsopimusta. Tälläiseen tulokseen oli tultu huonon 
järjestymisen tähden.

Työnantajat eivät kauan antaneet osaston olla rauhassa 
ilman sopimusta. Vuoden lopulla sanottuaan täällä ylös 
toisten metallityöläisten sopimuksen ovat he vetäneet mei
dätkin mukaan, nimenomaan vaatien yksiin sopimuksiin 
toisten metallityöläisten kanssa. Sovitteluissa kun yksimie
lisyyteen ei päästy sanoivat työnantajat meidät ylös puoli
välissä joulukuuta, joten uusivuosi ulotetaan työnantajain 
julistamalla sululla.

Kesäkuulla Tampereella pidetyssä liiton edustajakokouk
sessa oli osastoa edustamassa A. Taivola, K. Selin, J. Niemelä, 
E. Rauttu, A. Soihtu ja S. Uski.

Jäsenmaksun suuruus on ollut 50 p. viikossa, oppilailta 
puolet. Ylimääräistä verotusta ammattijärjestölle yhteensä 
3 mk. jäseneltä. Yhteisten toimien hyväksi on osasto tehnyt 
useita raha-avustuksia: S. I. p. vaskiseppäin liiton työttömyys- 
rahastoon 2,000 mk., Ruotsin läkki- ja peltiseppäin lakon 
avustukseen Tukholmassa 200 mk., Uudenmaan sosialid. 
vaaliagitatsionin hyväksi 150 mk., T. Y:n arpajaistoimikun- 
nalle 50 mk., T. Y:n naisosaston arpajaistoimikunnalle on an
nettu 10 mk. ja T. Y:n lastenjuhlaan 10 mk. Sähkö- ja 
metalliosuuskunnan osuuksia on ostettu 2 kpl. ja työväen- 
osuuskaupan osuuksia 3 kpl.
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Osaston virkailijoina ovat olleet: E. Rauttu puheenjohta
jana ja hänen erottuaan K. Selin, varapuh. E. Laattala ja hänen 
kuoltuaan K. Selmer, pöytäkirjurina ovat olleet O. Saarto, O. 
Ravila, H. Kammi, A. E. Harttin ja H. Mäkinen, rahastonhoi
tajana I. Roinila, jäsenkirjurina V. Filppu ja hänen erottua 
F. Orönborg, taloudenhoitajana E. Laine ja E. Leino.

Osaston rahaston tila:

Säästö v:lta 1907. . . Smk. 2,282: —
tuloja............................ » 3,689:78

Summa Smk. 5,971:78
menoja...................... » 5,390:04
Säästö v:lle 1909. . . Smk. 581:74

Osaston omaisuuden arvo arvion mukaan 1931/ia08 
yhteensä 2,646:31.

A. Liukkonen.

Kunnantyöväen a. o:n toimintakertomus vuo
delta 1908.

Osasto on toiminut innokkaasti niinkuin edellisinäkin 
vuosina, jolloin saavutettiin joitakin parannuksia m. m. urakka- 
järjestelmän poistaminen kaupungin töistä, jonka herrat lu- 
pasivat kunniasanallaan. Näin ahtaan ajan vallitessa ovat 
he taaskin syönneet kunniasanansa ja antavat edelleenkin 
kunnan töitä kaikellaisille välikäsille ja urakoitsijoille. Alku
puolella vuotta 1907 käännyttiin kirjeellä kaupungin valtuus
ton puoleen pyynnöllä että myönnettäisi viikon kesäloma 
täydellä palkalla. Kului vuosi ja toistakin hyvän matkaa, 
niin vihdoin tarjottiin jonkunlaisia sääntöjä kunnan töissä 
noudatettaviksi, työväki ei näitä sääntöjä semmoisinaan hy
väksynyt, vaan valittiin komitea tekemään niihin muutos
ehdotuksia sekä sittemmin lähetettiin ne rahatoimikamarin 
hyväksyttäviksi, vaan ne ovat vieläkin siellä hyväksyttävänä.
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Toimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: J. Vänskä 
puheenjohtajana, A. Hildén varapuheenjohtajana, allekirjoitta
nut pöytäkirjurina, A. Virtanen rahastonhoitajana, K. F. Kos
kinen kantomiehenä, J. Lahtinen taloudenhoitajana ja muina 
toimikunnan jäseninä A. Kallioamaa, J. D. Halonen ja K. E. 
Satamavuori. Halonen erotettiin toimikunnasta ennen vuotta. 
Tilintarkastajat V. Eerola ja A. Laine, J. Partanen varalta.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 11 jäsentä. Osasto on 
pitänyt 12 varsinaista ja 1 ylimääräisen kokouksen paitsi 
vuosikokousta. Toimikunta on kaikkiaan kokoontunut 13 
kertaa, sen kokouksissa on valmistettu asioita ja tehty ehdo
tuksia osaston päätettäväksi, pöytäkirjaan on merkattu 71 py
kälää kuukausikokouksista ja 58 pykälää toimikunnan kokouk
sista. Osaston jäseniä on verotettu sementtimiesten lakon 
aikana 25 penniä viikolta jota kannettiin 6 viikon ajalta. 
Samoin verotettiin Tampereen ja Pietarsaaren metallisulun 
ajalla 50 p:iä viikolta 8 viikon aikana. H:gin T. Y:n arpajais- 
toimikunnalle annettiin 25 mk. osaston varoista sekä Uuden
maan läänin sosialidem. naisten arpajaistoimikunnalle 10 mk. 
voittojen hankkimista varten. Kansannäyttämö O.-Y:ssä on 
otettu 1 osake. Osaston jäsenluku on kaikkiaan 508, niistä 
täysin maksaneita 165. Osaston tilikertomus osottaa: tuloja 
3,228: 20, menoja 2,113: 70, jäännös vuodelle 1909 1,114:50. 
Osaston kaluston arvo on kaikkiaan 702:40 ja osaston 
omistamien osakkeitten 180: —.

Toimikunnan puolesta
E. Auer.

H:gin Konetehtaalaisten a. o:n vuosikerto
mus v. 1908.

Kulunut vuosi osaston toiminnassa on ollut verrattain 
laimeaa. Aina senjälkeen kuin viilaajain ammattiyhdistys 
perustettiin on osastossa ollut vähän jäseniä, kaikkiaan koi-
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mattakymmentä, joista vieläkin harvemmat ovat ottaneet osaa 
kokouksiin. Sääntöjen mukaiset kuukausikokoukset on pi
detty, joissa juoksevia asioita lukuunottamatta erittäin huo
miota herättävistä asioista on mainittavampi uusi työsopimus- 
ehdotus, jonka Suomen metallityönantajain liitto — entisen 
työsopimuksen ylössanottuaan — oli esittänyt ja joka esitys 
sisältöönsä nähden poikkesi entisestä työsopimuksesta alim
man tuntipalkan epämääräisemmässä määrittelyssä. Osasto 
sellaisenaan ei voinut hyväksyä sitä, joten siitä johtuvat neu
vottelut ovat jääneet Suomen metallityöntekijäin liiton, johon 
osasto kuuluu, ratkaistavaksi.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet: K. Jokilehto, Osk. 
Lehtonen, Alb. Lehtonen, E. Ruohonen, A. Koskinen ja V. 
Lindqvist. Näistä Alb. Lehtonen vuoden kuluessa on eron
nut, samoin Osk. Lehtonen työttömyyden tähden matkustaen 
maaseuduille, tilalle marraskuun kokouksessa valittiin J. Sep
pänen ja M. Ollakka. Virkailijoina ovat toimineet K. Joki- 
lehto puheenjohtajana, V. Lindqvist varapuheenjohtajana, E. 
Ruohonen rahastonhoitajana, A. Koskinen jäsenkirjurina, Osk. 
Lehtonen sihteerinä sekä hänen erottuaan allekirjoittanut.

Joulukuun kokouksessa valittiin osaston puheenjohtajaksi 
v. 1909 K. Jokilehto.

Jäsenluku osastossa on ollut korkeimmillaan 23, näistä 
kokovuoden maksaneita ainoastaan 14 jäsentä.

Toimikunnan puolesta
V. Lindqvist.

Hattutyöntekijäin a. o:n vuosikertomus 1908.
Osasto on ollut tienraivaajana hattutyöntekijäin keskuu

dessa niin henkisen kuin taloudellisenkin kehityksen alalla 
kuluneena toisena toimintavuotenaan. Osaston tärkeimpänä 
tehtävänä on ollut saada ammattitoverit ymmärtämään yh
teenliittymisen tarkotuksen ja selvästi tuntemaan että nykyinen
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huono taloudellinen asema voidaan parantaa ainoastaan yh
teenliittymisen avulla.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtajana 
J. A. Nylund, varapuheenjohtajana J. F. Nurmi, rahastonhoita
jana K. Plym, pöytäkirjurina Hilma Johansson alkuvuodesta 
ja loppuvuodesta allekirjoittanut sekä muina jäseninä Hilda 
Vainio ja A. Åberg, varalta A. Löfgren, Hilma Pihlajaranta, 
V. Kaplas ja A. Jääskeläinen. Paikallisjärjestössä on osastoa 
edustanut V. Suvanto, varamiehenä A. Löfgren.

Osaston huvitoimikunta on vuoden kuluessa toiminut 
3 perhe- ja 2 yleistä iltamaa.

H. T. Y:n hallintoneuvostossa ovat osastoa olleet edus
tamassa J. A. Nylund ja J. F. Nurmi.

Kuukausikokouksia on osastolla ollut vuoden kuluessa 
11 ja ylimääräisiä 3. Toimikunnan kokouksia on pidetty 
14. Kokouksissa on keskusteltu ja päätetty etupäässä talou 
dellisista asioista.

Osaston jäsenluku oli vuoden alussa 56 ja nyt vuoden 
lopussa 69.

Helmikuun kuukausikokouksessa päätettiin hankkia osas
tolle lippu, komitean tehtäväksi jäi varojen kerääminen lippu- 
rahastoon. Sanotussa komiteassa ovat toimineet Hilja Roine, 
Hilma Johansson, K. Sjölund, Sundström ja Lindgren. Sa
moin päätettiin helmikuun kuukausikokouksessa että otetaan 
kansainväliset jäsenkirjat käytäntöön.

Toukokuulla pidetyssä yleisessä hattutyöntekijäin kokouk
sessa päätettiin ruveta laatimaan työsopimusta H:gin hattu- 
työntekijöille, joka tehtävä jäi ammattiosaston suoritettavaksi.

Osasto on ollut yhteistoiminnassa kirjevaihdon kautta 
kansainvälisen hattutyöntekijäinliiton kanssa.

Osastolla on ollut tuloja 948:81, menoja 632:39. Ra
haa kassassa 239: 37, saatavaa 77:05.

Osaston puolesta
V. Suvanto.
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Vuosikertomus Verhoilijain a.-o:n toimin
nasta 1908.

Kuluneen vuoden toiminta on osottanut osastollemme 
olleen rauhallisen kehityksen vuosi. Mitään ammattikun- 
nallisia parannuksia ei ole huomattavassa määrässä saavu
tettu. Osaston tärkeimpänä tehtävänä on ollut am.-toverien 
kehittäminen niin ammatillisissa kuin valtiollisissa kysymyk
sissä.

Lakkoon on julistettu Arvosen huonekaluliike, joka ei 
ole kirjottanut työsopimuksen alle. Edelleen lakkotilassa 
on Ekbomin liike, joka ei vieläkään ole taipunut sovitte
luun osaston kanssa. Vapaaksi lakkotilasta on julistettu E. 
Kiven liike, joka on kirjottanut työsopimuksen alle.

Osasto on pitänyt paitsi vuosikokousta 11 kuukausi
kokousta, 11 toimikunnan kokousta sekä yhden ylimääräi
sen kokouksen. Kokouksissa on keskusteltu etupäässä am.- 
kunnallisista asioista.

Täysin maksaneita jäseniä on ollut kaikkiaan 33, uusia 
liittyi 23 sekä erosi etupäässä paikkakunnalta poismuuton 
tähden 12. Vuoden lopussa oli jäseniä 46.

Jäsenmaksuna on ollut edelleen 1: 10 p. kuukaudessa, 
naisilta ja oppilailta puolet. Sisäänkirjoitusmaksu 5: — mk. 
niiltä, jotka eivät ole kuuluneet mihinkään järjestöön, sekä 
1:50 niiltä, jotka ennen ovat kuuluneet verh. am.-osast. 
muilla paikkakunnilla, tai, jos sellaista ei ole ollut, niin 
johonkin muuhun paikallisjärjestön yhdistykseen tai osas
toon.

Lakossa olleita sementtityöntekijöitä on avustettu verotta
malla jäseniä 25 p. viikolta sekä metallisulkulaisia 50 p:nin 
viikkoverolla. Osasto on sitäpaitsi antanut suoranaista 
avustusta useampiin eri tarkotuksiin.

Osaston virallisena kielenä on ollut suomi, pöytäkirjat 
käännetty myös ruotsiksi.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: R. Hirvisuo puheenjohta
jana, J. Böckerman varap., J. Hurme rahastonhoitajana, E. 
Väisänen kantomiehenä, allekirj. pöytäkirjurina, varalta O.
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Ahlgrén sekä F. Heino. Varajäsenenä A. Karmits ja A. 
Kauno.

Paikallisjärjestössä ovat osastoa edustaneet E. Väisänen 
ja varalta R. Hirvisuo.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: E. Väisänen, J. Lehti
nen, F. Heino, A. Leimu, J. Miettinen ja J. Lumivuokko, 
jotka ovat toimineet 1 paketti-iltaman sekä 1 tanssi-iltaman 
ja vuosijuhlan. Huvitoimikunnalla on ollut oikeus toimia 
huvi- ja iltamatilaisuuksia oman harkintansa mukaan osas
tolta lupaa kysymättä.

Osaston tilit osottivat: tuloja 1,164: 63, menoja 601: 75, 
jäännös 562: 88. Työttömyyskassassa rahaa 1,563: 39.

Osastomme toiminta antaa toiveita, kun vaan innostusta 
riittää yhä suurempaan vastaiseen menestykseen pyrittäessä.

Osaston puolesta
Albert Leimu, 

sihteeri.

Kappatyöntekijäin a.-o:n vuosikertomus ensi- 
mäisenä toimintavuotena 1908.

Osasto perustettiin 2 p:nä maaliskuuta 1908. Silloin 
valittiin toimikunta, johon ovat kuuluneet seuraavat henki
löt: Olga Merisaari puheenjohtajana ja varalta Helena 
Makkonen, Siiri Salovaara pöytäkirjurina sekä varalta Fiina 
Onkinen, jäsenkirjurina Hilma Korhonen, rahastonhoitajana 
Mari Holopainen ja taloudenhoitajana Riika Kurki; vara
jäseninä toimikuntaan ovat kuuluneet Lyyli Romppainen ja 
Sanni Valve. Tilintarkastajina ovat toimineet Alma Metsä- 
puro ja Alli Nieminen sekä varalta Liisi Heikkinen ja 
Lyydi Hartikainen.

Toimikunta on pitänyt 8 vakituista ja 1 ylimääräisen 
kokouksen, joissa on pohdittu osaston sisäiset ja taloudelli
set asiat, valmisteltu kuukausikokouksille tehtävät ja ehdo-
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teltu keskustelukysymykset. Kuukausikokouksia on pidetty 
8 vakituista ja 2 ylimääräistä. On valittu myöskin ^-henki
nen lippukomitea, joka ei ole mitään toiminut.

Verratessamme toimintaamme viime vuoteen, ollessam
me ompelijatar-osaston yhteydessä, on se ollut koko lailla 
virkeämpää, joten on osastosta toivoa, vaikka ensi vuoden 
työ on mennytkin alkuvalmistuksiin. Henkinen kehitys on 
tavallaan laimiinlyöty, ainoastaan kokouksissa on pidetty 
puheita, lausuttu runoja ja paikallisjärjestön sihteeri on 
alottanut luentosarjan ammatillisen liikkeen kehityksestä eri 
aikoina. Suurin epäkohta ammatissamme on vielä yhteisen 
palkkatariffin puuttuminen, jonka saavuttamiseksi onkin 
uhrattu enemmän aikaa kuin muihin pyrkimyksiin ja toi
vomme sen lävitse ajavamme tulevana vuonna. Tämän 
yhteydessä on myöskin keskusteltu oppilaskysymyksestä. 
Työpäivän lyhennyksestä on keskusteltu, mutta ei ole saa
vuttu mihinkään tuloksiin. Työrettelöitä on sattunut kol
messa liikkeessä ja on ne soviteltu osaston välityksellä.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 7 vakituista ja 2 vara
jäsentä. Se on toiminut tänä vuonna 2 yleistä iltamaa ja 
4 toveri-iltamaa. Tuloja on niistä yhteensä saatu puhtaana 
voittona Smk. 190: 08.

Osasto liittyi jo vuoden alusta paikallisjärjestöön, Suo
men ompelutyöntekijäin liittoon ja Uudenmaan naisten 
agitationipiiriin. Osasto on ollut edustettuna Suomen 
ompelutyöntekijäin liiton kokouksessa Turussa, Uudenmaan 
piirin naisten arpajaisissa, jotka pidettiin Lohjalla sekä 
kaikkien naisosastojen johtokuntain yhteisessä kokouksessa 
ja ottanut osaa Vapunpäivän kävelymatkaan Mäntymäelle.

Jäseniä on osastoon liittynyt 123, joista on koko vuo
den maksaneita 25. Osastolla on ollut yhteensä tuloja 
Smk. 957: 93 ja menoja Smk. 696: 35. Puhdasta säästöä 
Smk. 261: 58.

Osaston puolesta
Siiri Salovaara.
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Vuosikertomus Voimistelu- ja urheiluseura 
-Jyryn» toiminnasta v. 1908.

Seura on pitänyt voimisteluharjotuksia kevätkaudella 
Suomalaisessa Normalilyseossa ja painiharjotuksia »Reip
paan» painisalissa P. Esplanatikatu n:o 37. Syyskauden 
harjotukset, joita alettiin pitää heti syyskuun alussa raken
teilla olevassa T.-y:n uudessa talossa, eivät olleet suinkaan 
tarkotustaan vastaavia. Täällä nimittäin ei ollut telineitä 
juuri nimeksikään. Toinen seikka, joka myöskin vaivasi 
harjotuksia oli se, että saatiin olla aina paksun tomun 
seassa ja mikä vielä ikävintä, ei yhdistyksen rakennuskomi
tea pannut ryöppyhuonetta kuntoon. Näin meni syyskuu 
kaikista vaikeuksista huolimatta. Lokakuun loppupuolella 
teki eräs jäsenistämme omalla kustannuksellaan lisää muuta
mia harjotusvälineitä, nimittäin pukin ja hevosen. Syys- 
harjotuksia on pidetty harjotusosastolla maanantaina ja tors
taina ja valiojoukolla tiistaina ja perjantaina. Urheilu- 
harjotuksia on pidetty kesällä kolme kertaa viikossa. Paini- 
harjotukset eivät ole olleet säännöllisiä, kun ei ole ollut 
johtajaa.

Omien jäsenten kesken on pidetty kilpailuja seuraavissa 
urheilu- ja voimailulajeissa:

Hiihdossa ennen palkituille 5, 10 ja 15 km:n matkoilla. 
Paraiten suoriutuivat J. Linko ajalla 2 t. 55 s., saaden 
T.-y:n lahjottaman kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa, toi
seksi tuli A. Auri, yhteenlaskettu aika 2 t. 10 m. 18 s., 
kolmas oli A. Kuitunen, aika 2 t. 10 m. 20 sek.

Vasta-alkavilla oli kilpailu 5 ja 10 'km:n matkoilla.
Tässä oli järjestys seuraava:

1. H. Kilpi, yht. lask. aika 1 t. 14 m. 15 s.
11. K. Oila, „ „ 1 t. 15 m. 15 s.

III. K. Tero, „ „ 1 t. 51 m. —

Urheilu 10-ottelussa, käsittäen seuraavat kilpailulajit: 
seiväs-, korkeus- ja pituushyppy, kolmiloikkaus, kuulan
työntö, keihäänheitto, kiekonheitto, 100 m. pikajuoksu, 110
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m. häkkijuoksu ja 1,500 m. kestävyysjuoksu. Tulokset 
olivat:

I palkinto J. Takamäki, 771,48 pistettä.
II M V. Louhi, 753,08

III >> O. Koljonen, 746,94 »
IV » A. Kuitunen, 740,98 n
V »» J. Linko, 714,43

Sarjapalkintoja saivat seuraavat:

Heittosarjassa J. Takamäki, 202,93 pistettä. 
Hyppy „ O. Koljonen, 388,89 „
Juoksu „ A. Kuitunen, 197,60 „

Kiertävän palkinnon urheilussa voitti J. Takamäki. 
Sitäpaitsi oli K. Niemisen lahjottamasta pokaalista kil-

pailut juoksussa, johon kuului 
5,000 ja 10,000 m. Matkat oli 
ensiksi kevätkesällä, keskikesällä 
olivat seuraavat:

seuraavat matkat 
juostava kolmeen 
ja syyskesällä.

: 1,500, 
kertaan, 

T ulokset

1 palkinto O. Kivistö, 881,24 pistettä.
II „ A. Aho, 871,13

III „ A. Kuitunen, 867,63 »
IV „ J. Louhi, 797,16 M
V „ V. Lankinen, 763,22 »

Painissa alle 65 kgr. sarjassa

I palkinto A. Niemelä, 6 pistettä.
II „ K. Tero, 5 „

III „ A. Neuvonen, 4 „

Alle 75 kgr. sarjassa:

I palkinto H. Åberg, 5 pistettä.
H „ I. Halme, 4

III „ E. Kahila, 3
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Yli 75 kgr. sarjassa:

I palkinto V. Fihlman, 5 pistettä.
II „ H. Kilpi, 4 „

III „ S. Nieminen, 3 „

»Jyryn» mestaruusarvon painissa sai J. Kivimäki. 

Voimistelussa: 1) Harjotusosasto:

I palkinto F. Sahlman,
II „ K. Lindgrén,

III „ J. Takamäki,

76,75 pistettä. 
69,20 „
68,25 „

Harjotusosaston joukkuekilpailuissa osottautui parhaaksi 
joukkue, johon kuuluivat F. Sahlman (johtajana), E. Harju,
H. Kilpi ja P. Rosvall. Heidän pistemääränsä oli 83.

2) Valiojoukko:

I palkinto H. Åberg, 113,2 pistettä.
•I „ V. Louhi, 108,9 „

Hl „ K. Tero, 106,i „

Kiertävän palkinnon voimistelussa sai toisen kerran Fredr. 
Tamminen 127,i pisteellä.

Uintikilpailussa, johon kuului kerroshyppy, keinulauta- 
hyppy, 50 m. pikauinti ja pituus-sukellus. Palkinnot jakau
tuivat seuraavasti:

I. V. Oksanen, 178,20 pistettä. .
II. Fr. Tamminen, 175,is „

III. A. Viljakainen, 169,4 „

Seuran kunniamerkit ahkerasta toiminnasta tänä vuonna 
saivat:
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K. Säde 
Fr. Tamminen 
H. Rantanen

45 äänellä, 
31 „
21 „

Muiden seurojen toimeenpanemiin kilpailuihin on seu
ramme ottanut osaa hyvällä menestyksellä. »Reippaan» 
seurojen välisessä hiihtokilpailussa tuli »Jyryn» joukkue 
ensimäiseksi. Joukkueesen kuului J. Linko, A. Kuitunen ja 
veljekset Väinö, O. ja Valto Lähteinen. Mieskohtaisia pal
kintoja saivat seuraavat jäsenemme: I palkinto J. Linko, III 
A. Kuitunen, V Valto Lähteinen. »Ponnistuksen» toimeen
panemissa Helsingin painimestaruuskilpailuissa tuli J. Kivi
mäki Helsingin mestariksi, jotapaitsi useat edustajamme sai
vat palkintoja. Painijamme ovat myös kunnostautuneet 
Viipurissa, josta he toivat kokonaista 9 pokalia.

»Unitaksen» kansainvälisissä painikilpailuissa sai A. 
Savolainen ensimäisen palkinnon. Suomen mestaruuskil
pailuissa tuli A. Savolainen keskisarjan mestariksi ja Alfr. 
Salonen kevyen sarjan mestariksi. Turussa sai A. Savolai
nen ensimäisen palkinnon.

»Jyryn» toimeenpanemissa Etelä-Suomen mestaruus
kilpailuissa tulivat jäsenemme A. Savolainen raskaan sarjan 
mestariksi ja Alfr. Salonen kevyen sarjan mestariksi. Sitä
paitsi ovat painijamme kunnostaneet itseään useissa kansan
juhlissa täällä ja maaseudulla.

Jos painijoilla on ollut tämä vuosi kunniallinen vuosi, 
niin sitä se ei ole ollut voimistelijoille. Liekö syy sysissä 
vai sepissä. Ansaitsee kuitenkin mainita arpajaistem- 
me yhteydessä tapahtuneista koko maata käsittävistä voi- 
mistelukilpailuista. Siinä tuli jäsen F. Tamminen palkinto- 
tuomarien arvostelun mukaan neljännelle sijalle. Näistä 
kilpailuista saimme me »Jyryläiset» hyvin paljon oppia. 
Tampereen »Yrityksen» telinevoimistelukilpailuissa tuli F. 
Tamminen lauvantaipäivän kilpailuissa 9:ksi ja hyppysarjassa 
l:ksi, sunnuntain kilpailuissa oli hän 8:s.

Juoksijamme ovat kunnostaneet itseään useissa kilpai
luissa, kuten esim. Viipurin urheilujuhlissa kesällä tuli
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marathon-juoksussa K. Nieminen toiselle palkinnolle ja A. 
Aho saavutti myöskin palkinnon. »Ponnistuksen» 15 km. 
juoksussa tuli A. Aho toiseksi. »Reippaan» toimeenpane
missa 10 km. viestinjuoksussa tuli joukkueemme 4:ksi.

Lontoon Olympialaisissa kisoissa edustivat »Jyryä» K. 
Nieminen marathonjuoksussa, saavuttaen jotakuinkin hyvän 
tuloksen, hän nimittäin 50 juoksijasta sai 10 sijan.
J. Kivimäki painissa ei voinut saavuttaa minkäänlaista 
tulosta omituisen meille vieraan kilpailusääntöjen tulkitse
misen takia.

Seuran johtajina ovat olleet kevätharjotuskaudella Alfr. 
Tanner ja J. Tamminen sekä syyskaudella Alfr. Tanner ja 
Fr. Tamminen. Palkkiona heille on seura maksanut 30 
mk. kuussa yhteisesti. Puheenjohtajana on toiminut A. 
Nousuvaara ja kirjurina J. Tamminen ja hänen poistuttua 
paikkakunnalta sijaisena toiminut Alfr. Salonen.

Yleisiä kokouksia on pidetty kaikkiaan 17 ja toimikun
nan kokouksia saman verran. Yleisiä iltamia on vuoden 
mittaan pidetty 7, kansanjuhlia 3, pari perheiltamaa sekä 
kuusivuotisjuhla, jossa tilaisuudessa jaettiin palkinnot tämän 
vuotisista kilpailuista. Yhdet arpajaiset on myös pidetty, 
jonka ohella oli järjestetty Etelä-Suomen painimestaruus- 
kilpailut kahdessa sarjassa kuin myös koko maata käsittävät 
telinevoimistelukilpailut.

Seuran jäsentilasto oli seuraava: jäseniä kaikkiaan 154, 
täysin maksaneita 38, puoleksi maksaneita 68, vapaita jäsen
maksuista 7 johtokunnan jäsentä ja 14 vapaajäsentä, ilmot- 
tautuneita jäsenmaksunsa laiminlyöneitä 27.

Tuloja on ollut jäsenmaksuista, iltamista ja kansan
juhlista yhteensä 2,530: 49 ja menoja 2,371: 95. Siirto 
seuraavalle vuodelle 158: 54. Seuran kalusto on arvioitu 
Smk. 593: 35 arvoiseksi. Seura on velkaa Työv.-yhd. 200 
mk. Tämä vähennettynä kuluneen vuoden jäännöksen ja 
omaisuuden arvon summasta, jää seuran omaisuudeksi 
551: 89.

»Jyryn» toimintaa on painostanut tuntuvasti se seikka, 
kun ei harjotushuoneen vuokrakysymys ole ratkaistu aikoi
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naan, vaan on sitä koetettu pitkittää ja pitkittää. Nyt on 
tämä kysymys ratkaistu kuitenkin meille jotakuinkin suopealla 
tavalla.

Siis innostunein ja reippain mielin uutta työkautta 
alkamaan.

Yhdistyksen puolesta

Fredr. Tamminen.

Kertomus Palvelijatarosaston toiminnasta 
vuodelta 1908.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet: Sigrid Törnqvist 
puheenjohtajana, varapuheenjohtajana Paula Saari, pöytäkir
jurina Edla Tainio, varalta Elmi Peltolehto, jäsenkirjurina on 
alkupuolella vuotta toiminut Rosa Julkunen ja hänen erot
tuaan Hanna Malinen, rahastonhoitajana A. Halme sekä muina 
jäseninä Ida Eloranta, Aina Forstén, Kirsti Inkinen ja varalta
K. Saari. Toimikunta on pitänyt 11 kokousta, joissa on 
keskusteltu osaston sisäisistä asioista sekä ehdotettu keskus
telukysymyksiä ja valmisteltu asioita kuukausikokouksia varten. 
Osasto on pitänyt vuosikokouksen, 11 kuukausikokousta, 
1 väliaikaisen ja 1 yhteisen H:gin palvelijataryhdistyksen 
kanssa. Kokouksissa on keskusteltu m. m. palkolliskysymyk- 
sestä, palvelijain ammattikoulusta, työpäivän rajottamisesta, 
palkkavaatimuksista y. m. Osaston viikkokoukset ovat var
sinkin alkupuolella vuotta olleet laimeammat kuin edellisinä 
vuosina, vaan loppupuolella vuotta ovat ne taas pantu vireille 
sekä perustettu käsityöseura-osasto.

Osasto on kuulunut H:gin paikallisjärjestöön ja palve- 
lijainliittoon. Paikallisjärjestössä ovat osastoa edustaneet 
Tilda Oksanen, Riika Paakkolainen ja Anna Viherlaakso. 
Työväen sanomalehtiosakeyhtiön vuosikokouksessa on osas
toa edustanut K. Saari ja sanomalehtiosuuskunta »Työläis
naisen»* kokouksissa P. Saari. O. Y. Laurilan osakkeita on
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edustanut A. Halme. Osasto on myös ollut edustettuna 
Työläisnaisten liittohallinnon edustajakokouksessa ja Uuden
maan vaalipiirin sosialid. naisten edustajakokouksessa sekä 
Uudenmaan piirin naisten agitatsionikomitean toimeenpane
missa arpajaisissa Lohjalla. Veroja on osasto suorittanut 
Uudenmaan naisten piiritoimikunnalle 5 p. jäseneltä kuu
kaudessa sekä sementtityöntekijöille lakonaikana 5 p. jäse
neltä viikossa. Vielä on kiertokirjeitä ja keräyslistoja tullut 
osastolle eri tarkotuksia varten ja ovat jäsenet listoilla sekä 
muuten keränneet rahaa avun tarpeessa oleville tovereille.

Osaston kirjastoon on tilattu ammattijärjestön aikakaus
lehteä 1 kpl., paikallisjärjestön vuosikertomuksia vuodelta 
1907 on ostettu 2 kappaletta. On myös tilattu Sos. dem. 
naisliiton julkaisemaa vaalikehoitusta 500 kpl. Työväenyh
distyksen rakannusrahastoon on osasto lainanut 500 mk. 
Paikallisjärjestön kehotuksesta on kerätty työttömyystilastoa 
palvelijain keskuudesta. Muihin yleisiin rientoihin on otettu 
osaa, kuten vapunpäivän mielenosoituskulkueeseen sekä ylei
siin työväenkokouksiin. H. T. Y:n Hallintoneuvostoon ovat 
osaston puolesta kuuluneet T. Oksanen, T. Saari ja S. Törn
qvist.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 10 jäsentä. Kokouksia 
on huvitoimikunta pitänyt 30 ja on keskustelu niissä koh
distunut iltamien toimeenpanemiseen. Huvitoimikunta on 
toiminut vuosijuhlan, 5 yleistä iltamaa, 2 perheiltamaa sekä 
kävelyretken Fredriksbergiin. Osaston tilintarkastajina ovat 
olleet Alma Jokinen ja Sandra Lehtinen.

Osaston jäsenluku oli vuoden lopussa 185, joista koko 
vuoden maksaneita 125. Osaston varat olivat vuoden lo
pussa seuraavat: kokonaistulot 1,493:82, menot 655:72 ja 
osaston koko omaisuus rahassa ja tavaroissa 1,652:30.

Osaston puolesta

Edla Tainio.



 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

41

Nahanjalostustyöläisten liiton H:gin osaston 
toimintakertomus vuodelta 1908.

Toiminta on ollut tavallista laimeampaa. Kokouksia 
kyllä on pidetty määräaikoina, nimittäin 12 varsinaista 
kuukausikokousta ja pari johtokunnan kokousta, joissa on 
keskusteltu osaksi osaston sisäisistä pyrkimyksistä, mitkä, 
ikävä kyllä, ovat jääneet hyvin vähäpätöisiksi. Mitä taas 
toimintaan ulospäin tulee, on se ollut melkoista vilkkaam
paa, sillä on otettu osaa moniin työväen pyrkimyksiin raha- 
y. m. avustuksilla, joista tässä mainittakoon omalla ammatti
alallamme tapahtuneet työrettelöt Viipurissa, Tammisaaressa 
ja Sortavalassa sekä yleinen metallityösulku. Vielä on 
avustettu H:gin työv.-yhd. ja Uudenmaan naisagitationipiirin 
arpajaisia y. m.

Jäsenluku vuoden alussa oli 58 jäsentä, vuoden varrella 
on tullut lisäksi 13, poismuuton takia eronnut 16, niin 
että vuoden lopussa oli osastossa 55 täysi n maksanutta 
jäsentä.

Osaston tilit osottivat olleen tuloja 1,360: 75, menoja 
1,292: —, jäännös vuodelle 1909 oli 68: 75. Huvitoimi- 
kunnan kassa 111: 10. Osaston kalusto arvion mukaan 
378: 80. Koko arvioitu omaisuus 558: 65.

Ompelijatar a.-o. vuosikertomus v. 1908.
Osastolla oli 1908 yhdestoista toimintavuosi. Syynä 

siihen, ettei erittäin mainittaviin tuloksiin ole päästy, on 
osaston vähäinen jäsenluku niinkin suurella ammattialalla 
kuin ompelijattarien. Kappatyöntekijäin eroaminen osas
tosta, he kun perustivat oman osaston, nim. kappatyön
tekijäin a.-o:n, on myöskin heikontanut osastomme toi
mintaa.

Johtokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Anni 
Pöysä, Anni Rauttu, Ida Kantanen, Sissi Sironen, Mandi 
Säilä, Alma Pousett, Mandi Lehtosalo, Emmi Huttunen
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puheenjohtajana, Helena Makkonen kirjurina, Sissi Sironen 
rahastonhoitajana ja Mandi Säilä jäsenkirjurina. Näistä ovat 
luopuneet Helena Makkonen ja hänen tilalleen valittiin alle- 
kirjottanut, sekä paikkak. poismuuton tähden Mandi Säilä, 
jonka tilalle valittiin Mandi Lehtosalo. Johtokunta on 
kokoontunut 13 kertaa ja ovat jäsenet ottaneet osaa 
vilkkaasti kokouksiin. Kuukausikokoukset on pidetty aina 
täsmällisesti kuukauden ensimäisenä torstaina. Ikävä kyllä 
täytyy mainita, että jäsenten osanotto kokouksiin on ollut 
laimeata. Keskustelu on koskenut ammatillisia ja osaksi 
politisia asioita. Yleisiä kokouksia on pidetty 3, joissa 
on keskusteltu ammattia koskevista asioista ja järjestäytymi
sen tarpeellisuudesta.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: 
Aino Hartikka, Edith Salolahti, Liisi Seppänen, Hanna 
Alkunen, Lyydi Hirvonen, Tuovi Nikkilä, Lydia Salminen, 
Gunilla Vallberg ja Hilma Saarnio.

Tilintarkastajina ovat olleet vakinaisina Jenny Gudaht ja 
Maria Laine, varalta Riikka Pesonen ja Aino Miettinen.

Kesäsiirtola päätettiin perustaa kuten edellisenäkin vuo
tena ja valittiin 7-henkilöinen komitea valmistamaan mainit
tua siirtolaa.

Uudenmaan läänin naisten vaalipiirin kokouksessa v. 
1908 edusti osastoa Maria Oila. Naisten yleiseen neuvot
telukokoukseen 30 p. tammik. v. 1908 valittiin edustajaksi 
Ida Kantanen ja nyt kuluvana vuonna 1909 tammik. 25 — 
26 p. pidettyyn naisten piirikokoukseen Eva Aro.

Osasto on luovuttanut Uudenmaan läänin vaalipiirin 
agitationirahastoon 15 mk., Tampereen a.-o:n arpajaisten 
keräyslistalle 5 mk. ja Lohjalla Uudenmaan läänin naisten 
agitationin hyväksi pidettyihin arpajaisiin 5 mk. sekä kappa- 
työntekijäin alkavalle osastolle 100 mk.

Osastoa edusti kesällä Turussa pidetyssä ompelijattarien 
edustajakokouksessa Emmi Huttunen.

Paikallisjärjestössä on osastoa edustanut Riikka Pesonen. 
T.-y:n hallintoneuvostoon valittiin Emmi Huttunen ja Ida 
Kantanen.
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Ylimääräisiä verotuksia on osastolla ollut: koko maata 
käsittävän metallisulun johdosta, nykyään Helsinkiä koske
van metallisulun tähden ja paperitehdasalalla vallitsevan sulun 
tähden.

Arpajaiset on osasto päättänyt panna toimeen kesä-, 
heinä- tai elokuun aikana, jos lupa saadaan, kesäsiirtolan ja 
stipendirahaston hyväksi.

Juoksevia verotuksia on seuraavia: liittoveroja 10 p. 
jäsentä kohti, työttömyysrahastoon 10 p., paikallisjärjestöön 
12 Va p. sekä agitationia varten 5 p.

Osastoon on liittynyt 16 uutta jäsentä, täysinmaksaneita 
22, sisäänkirjoittautuneita 72.

Osastolla on ollut tuloja 884:91, menoja 769:60, 
säästöä 121:31. Omaisuuden arvo tekee 939:96.

Osaston puolesta
Hilma Saarnio, 

sihteri.

Kertomus H:gin T. y:n torvisoittokunnan toi
minnasta v. 1908.

Soittokunnan toimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäse
net: työväenyhdistyksen valitsemina vuoden alusta M. Hella- 
vuori, V. Gatski, Kaarlo Korander ja myöhemmin J. A. Leivo 
sekä soittokunnan valitsemina N. Kaiku, E. Ylimys, E. Mietti
nen vuoden alusta sekä myöhemmin K. Räsänen ja A. Kei
nänen. Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut M. Hella- 
vuori ja kirjurina E. Miettinen sekä myöhemmin Kaarlo Ko
rander. Soittokunnan johtajina ovat olleet seuraavat henki
löt: vuoden alussa N. Kaiku, sittemmin Granqvist ja vuoden 
lopulla John Paulin.

Kulunut vuosi on ollut soittokunnalla hyvin epäedulli
nen sisäisten eripuraisuuksien ja soittajien sopimattoman 
käytöksen takia. Saadakseen soittokuntaan säännöllisempiä
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soittajia täytyi se väliaikaisesti lakkauttaa. Johtaja Granqvist 
ei myöskään kyennyt saamaan tarpeellista eloisuutta soitto
kuntaan, jota vastaan John Paulin, joka vuoden lopulla otti 
johdon käsiinsä, näyttää saavan eloa ja sisäistä järjestystä 
soittajiin, joten on toiveita että soittokunta alkaa tulla tar
koistaan vastaavaksi.

Soittokunta on kuluneena vuonna ollut soittamassa 90 
eri paikassa, joista sillä on ollut tuloja yhteensä Smk. 4,586: 54.

Soittokunnan jäsenet olivat vuoden lopulla seuraavat: 
Johtajana John Paulin. Soittajina es-kornetissa A. Koivikko, 
A. Puusa, A. Björkling ja V. Masalin. 1. B-kornetissa V. Pie
tikäinen, J. Ripatti ja L. Liitto. II. B-kornetissa K. Karppinen 
ja A. Aro. Es-altossa A. Artsikoff ja H. Hietikko. B-teno- 
rissa K. Räsänen ja E. Miettinen. B-barytonissa A. Forstén 
ja E. Kovanen. Es-passossa A. Kanukcne. B-passossa A. 
Keinänen.

Asfalttityöntekijäin a.-o:n vuosikertomus v. 
1908.

Toiminta kuluneella vuodella on ollut rauhallista ja 
etupäässä sisäisen kehityksen edistämistä. Vaikka osanotto 
kokouksiin on ollut laimeata, on kuitenkin toiminta ollut 
säännöllistä ja verrattain ripeää.

Kokouksia on pidetty kaikkiaan 44, toimikunnan 
kokoukset siihen luettuina. Kokouksissa on käsitelty etu
päässä ammatillisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, joista 
erittäin mainittakoon päätös sisäänkirjoitusmaksun korottami
sesta 2—5 mk. Jäseniä on verotettu 10 p. kuukaudessa 
LIudenmaan vaalipiirin agitationirahastoon sekä otettu osaa 
ammattijärjestön ja paikallisjärjestön päättämiin verotuksiin.

On valmistettu uusi työsopimusehdotus, nykyään voi
massa olevan määräajan päätyttyä työnantajaliitolle esitettä
väksi sekä perustettu sairausapukassa osaston keskuuteen.

Osasto haastoi työnantajaliiton sovinto-oikeuteen voi
massa-olevan työsopimuksen 12 §:n rikkomisesta. Mainittu
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kohta koskee järjestyneiden työssä pitämistä, vaan kun 
sanamuoto siinä kohdin ei ollut kyllin selvä, niin kanne 
tuli kumotuksi.

On ostettu 3 osaketta entisten lisäksi Kansan Näyttä
möltä sekä lahjotettu muutamia pienempiä summia erityi
siin yhteishyvää tarkottaviin yrityksiin.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: A. Nikander puheenjohta
jana, J. Palin kirjurina alkuvuoden, vaan tehtäväinsä laimin
lyömisen takia erotettu, loppuvuoden allekirjottanut, J. 
Lehtinen rahastonhoitajana, O. Vainio jäsenkirjurina sekä 
muina jäseninä N. Salminen, J. Ojanperä, E. Pylkkä, J. 
Paulin, V. Kulmanen, Kivisalo varalta. Tilintarkastajina 
ovat olleet J. Kajastus ja K. Rosenberg. Järjestysvaliokun- 
taan ovat kuuluneet: F. O. Vaanila, F. Järvinen, K. Back
man ja H. Särkkä.

Osastossa on toiminut 7-henkinen huvitoimikunta, joka 
on hommannut 5 iltamaa sekä kansanjuhlan ja vuosijuhlan, 
joista oli tuloja 1,870: 30 ja menoja 1,255: 67, puhdas 
voitto 614: 63.

Osaston edustajana oli paikallisjärjestössä alkuvuoden
H. Lehtinen, loppuvuoden J. Kanerva. Työv. Sanomal. 
O.-yhtiössä A. Nikander, Kansan Näyttämössä J. Lehtinen 
ja O. Y. Laurilassa J. Lehtinen.

Jäseniä on osastossa ollut vuoden kuluessa 129, joista 
täysin maksaneita 84.

Osaston taloudellinen tila oli vuoden lopussa seuraava: 
tuloja 2,457: 24, menoja 1,235: 20, jäännös vuodelle 1909
I, 224:04. Osaston omaisuus oli arvion mukaan 783:40.

Osaston keskuudessa on toiminut 2 hautausapurengasla 
N:o 1 ja N:o 2 sekä jo edellä mainittu puolivälissä vuotta 
perustettu sairasapukassa.

Osaston puolesta
N. Salminen, 

kirjuri.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

46

Johtokuntaan on kuulunut 9 henkeä: puheenjohtajana 
Maria Laine, varap. Olga Kivekäs, pöytäkirjurina Alma Luh
tala, varalta Elfrida Salmi, rahastonhoitajana Aino Eronen, 
taloudenhoitajana Olga Leino, muina johtokunnan jäseninä 
Maria Venhola, Liisi Rautanen ja Naimi Itävuori sekä vara
jäseninä Emma Huttunen ja Hilma Vikman. Tilintarkasta
jina ovat toimineet Hanna Lindeman ja Tilda Kajaslampi, 
varalta Hanna Ranta ja Miina Sillanpää.

Johtokunnalla on ollut 15 kokousta joissa on valmis
teltu kuukausikokouksien asiat ja käsitelty sisäiset asiat. 
Kuukausikokouksia on ollut 11 ja yksi ylimääräinen. Osas
ton toiminta on vuoden kuluessa ollut vaihtelevaa, varsin
kin alkupuolella vuotta uusien vaalien johdosta oli se erit
täin vilkasta, loppupuolella vuotta se on ollut tasaista. Pu
heita ja keskusteluja eri kysymyksistä on pidetty jäsenten 
kehittämiseksi seuraavista asioista: lastenkasvatuksesta, nais
ten yötyön poistamisesta, agitationin järjestämisestä, agita- 
tionirahaston kartuttamisesta, työväen suojeluslaeista, kielto
lain viipymisestä, työttömyydestä sekä kunnallislaista, joista 
keskustelu on ollut valaisevaa ja ovat kokouksen osanotta
jat poistuneet innostunein mielin toivossa vaikuttaa osaston 
piirin ulkopuolellakin. Ylimääräisessä kokouksessa keskus
teltiin kieltolaista. Osanotto oli erittäin runsas, josta huo
maa, miten erittäin tärkeä asia on. Jäseniä on kehoitettu 
osaa ottamaan yleisiin kokouksiin ja mielenosotuksiin, sa
moin kunnallisjärjestöjen kokouksiin.

Osasto on ollut edustettuna piiri- sekä naisten luotto- 
henkilöiden kokouksissa. Osastoa edustamassa olivat seu
raavat: Työväen Sanomalehti o. y:n vuosikokouksessa Liisi 
Rautanen, o. y. Laurilassa ja työväen rakennusosuuskun
nassa Aino Eronen, »Työläisnaisen» osuuskunnassa Maria 
Venhola, Kansan Näyttämössä Hanna Ranta, osuuskunta 
Elannossa Olga Merisaari, yhteisessä huvitoimikunnassa Hy
värinen. T.-yhdistyksen hallintoneuvostoon valittiin Maria

Vuosikertomus H. T. y:n naisosaston toimin
nasta 1908.
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Laine, Maria Hellavuori ja Olga Kivekäs. Uudenmaan nais
ten piirin arpajaisissa avustajana oli osastosta Maria Venhola.

Osasto on lahjoittanut Uudenmaan naisten agitationiin 
50 mk. Paikallisjärjestön toimintakertomuksia vuod. 1907 
on lahjoitettu jäsenille 25 kpl. Työläisnaisen kustantamaa 
Joululehteä on 1,000 kpl. jaettu lhanneliiion lapsille. Työ
läisnaisen vuosikertoja jaettu 10 v. k. jäsenille. lhanneliiion 
lapsille vaatetusavustukseen annettu 275: 25. Keräyslistoihin 
on annettu: H. T. y:n arpajaisiin 25 mk., Otavan naisosas
ton arpajaisiin 5 mk., Saarion kutomatehtaan lakkolaisille 
5 mk. Yksityisille henkilöille on osasto luovuttanut tila
päistä avustusta puutteen lieventämiseksi, jonka lisäksi osas
ton jäsenet ovat avustaneet toimeenpanemalla keräyksen 
keskuudessaan. Osasto on toimeenpannut 2 kuuk. kestävät 
Ihanneliiton opettajakurssit loka- ja marraskuulla, osanotta
jia oli 40. Kurssit olivat etupäässä kokeilukurssit ja osot- 
tivat hyviä tuloksia. Luentoaineina olivat opetusoppi, us
konnon selostus, kasvatusoppi y. m. opetukselle välttämättö
mät aineet. Opettajiksi voihinkin hyväksyä pariin kymme
neen, siis suuremmoinen ennätys verrattuina entisiin kurs
seihin. Kursseja johti Maria Laine.

Ihanneliiton toimintaa on johtanut komitea, johon ovat 
kuuluneet Ida Korpela puheenjohtajana, Anna Aalto rahas- 
tonhoit., Olga Merisaari kirjurina sekä Betty Valkonen, 
Hilma Ronkanen, Hilma Palmgrén ja Tyyne Vallenius. 
Kolmen viimemainitun tilalle valittiin Liisi Rautanen, Hilma 
Vikman ja Helenius. Komitean kokous on ollut kevät- 
puolella 2 kertaa kuussa, vaan syksyllä kerran viikossa. 
Kevättalvella oli liiton toiminta laimeampaa, kun huonetta 
oli vaikea saada, joten kokouksia pidettiin ainoastaan joka 
kolmas sunnuntai, vaan syksyllä jolloin uusi talo valmistui 
alkoi toiminta virkenemään. I apsia on johtanut Olga Meri
saari. Lokakuussa alkoi varsinainen toiminta. Edelliseltä 
vuodelta oli lapsia liitossa 160 ja uusia tuli heti 261, jotka 
jaettiin ikänsä mukaan 3 luokkaan ja käyvät opetustunneilla 
joka sunnuntai klo 12—3 päivällä. Opettajina ovat toimi
neet Olga Merisaari, Betty Valkonen ja Hanna Joutsela
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yhden komitean jäsenen ollessa avustamassa järjestyksen 
pitoa. Liittojen vanhemmille lapsille pidetään kokouksia 
joka toinen sunnuntai kahdessa osassa, kummassakin 80 
lasta. Ohjelmaa suorittavat lapset puheiden, runojen, satu
jen ja keskustelujen muodossa sekä toimittamalla »Kulo» 
nimistä käsinkirjotettua lehteä, joka ilmestyy kerran kuussa. 
Liiton lauluseuralla ei ole vakinaisia harjotuksia, vaan on 
se harjotellut määräyksen mukaan, kuten esim. yhd. talon 
vihkiäisiin. Kööriä on johtanut A. Ahtio. Liitto on toi
minut kävelyretkiä keväällä 2 kertaa Fredriksbergiin, kesällä 
Seurasaareen ja syksyllä Eläintarhaan. Vappumielenosotuk- 
sella olivat lapset mukana. Iltamia on pidetty yksi keväällä 
lopettajaisiksi sekä joulujuhla, josta tulot 48: 10 myönnet
tiin liiton päätöksen mukaan »Ihanne»-lehdelle.

Komitea on jakanut osaston antaman 295:25 edestä 
vaatetusavustusta varattomille lapsille, joille ostettiin 33 pa
ria kenkiä ja 2 päällysvaatekangasta sekä 200 mk. edestä 
Lasten Joululehteä, jota jaettiin joulujuhlassa. Lasten vapaa
ehtoisessa kassassa on rahaa 26 mk., joka päätöksen mu
kaan luovutetaan keväällä Ihanne-lehdelle. Komitea tilasi 
20 kpl. Ihanne!iiton oppaita ja myö ne opettajille alennuk
sella.

Osaston huvitoimikuntaan valittiin vuosikokouksessa seu
raavat jäsenet jotka ovat toimineet siten, että puheenjohtajana 
on ollut Anna Lamminen, varalta Hilma Ronkanen, pöytäkir
jurina Hilja Pohjola, var. Hilja Valanne ja rahastonhoita
jana Fanny Meriluoto. Huvitoimikunnan jäsenet ovat olleet 
täsmällisiä kokouksissa. Hyvärisen ja Valkosen erottua va
littiin tilalle Maria Venhola ja Vuori. Huvihuoneiden saan
nin vaikeuksista huolimatta on sentään koetettu toimia, esim. 
10-vuotisjuhlaa on osasto viettänyt »Koiton» talolla, yksi 
yleinen iltama »Vasaman» huoneustolla, kävelyretki Fred
riksbergiin ja perheiltama vanhalla »torpalla», viimeinen 
siellä pidetyistä. Syksyllä osaston arpajaisten yhteydessä oli 
puolittain onnistunut iltama, vaikka osanotto jäsenten puo
lelta olikin laimeaa. Tuloja on huvitoimikunnalla ollut 
831:45 ja menoja 688:47, voittoa 142:98.
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Arpajaiset pani osasto toimeen puolivälissä marraskuuta, 
jotka onnistuivat koko hyvin. Arvan hinnaksi oli määrätty 
50 p., vaan alennettiin 25 p:niin. Arpoja myytiin 1,786 
mk. edestä. Keräyslistoilla saatiin 233:87. Tuloja yhteensä 
2,019:87, menoja 486:47, voittoa siis 1,533:40.

Osaston tulot olivat 1908 2,303:44, menot 1,007:20, 
säästöä 1,296:24.

Varoja on osastolla: kaluston arvo 581: 30, kesäsiirtola- 
rahastossa 587: 71, vaatetusrahastossa 385: 78, osaston omis
tamien osuuksien arvo 193: —, työttömäin naisten rahas
tossa 34:04, arpajaistavaroissa arviolta 418: 50, Ihanneliiton 
opettajakurssirahastossa 26: 01, Ihanneliiton komitean kas
sassa 82:59 ja huvitoimikunnan kassassa 142:98.

Osaston koko omaisuus tekee 3,748: 15.
Jäsenmäärä on 149, niistä täysinmaksaneita 70. 

Johtokunnan puolesta

Alma Luhtala.

Kertomus Pannu- ja Ievyseppäin a. o:n toi
minnasta v. 1908.

Kulunut vuosi on ollut hiljainen. Tähän on ehkä huo
not työajat syynä.

Silloin kun vuonna 1906 päättyi sulku oli osastomme 
jäsenluku paljon suurempi kuin mitä näinä kahtena vuo
tena, silloin kuului jokaisen suusta »yksimielisyys on voi
maa», mutta se oli kaikki ohimenevää. Mutta osastollemme 
se jätti tuntuvan jäljen, koska tänä vuonna saimme maksaa 
puoluehallinnolta siihen aikaan otetun velan 903: 53.

Osastollamme on ollut kuukausikokous kerran kuukau
dessa ja 2 ylimääräistä kokousta. Toimikunnan kokouksia 
on pidetty aina tarpeen vaatiessa. Kokouksissa on keskus
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teltu osaston juoksevista asioista sekä myöskin uudesta työ
sopimuksesta, sillä taistelu on taas alkanut, kun työnantajat 
sanoivat sopimuksen irti kolmea kuukautta ennen sopimus- 
ajan päättymistä.

Osastomme on edelleen kuulunut S. rauta- ja metalli- 
työntekijäin liittoon, ammattijärjestöön liittomme kautta sekä 
pai kal 1 isjärj estoon.

Metallityöntekijäin liiton edustajakokouksessa Lahdessa 
oli osastoamme edustamassa A, Laine.

Verotuksia ja avustuksia on osastollamme myöskin 
ollut. Kunnallisjärjestölle agitationia varten on mak
settu 10 penniä jäsentä kohti kuukaudessa huhtikuusta al
kaen. H. T. yhdistyksen arpajaisiin luovutettiin 25 mk. 
osaston varoista, kirjansitojain arpajaisiin 10 mk., yleistä 
vaaliagitationia varten myönnettiin 50 mk. puoluehallin
nolle sekä samaa tarkotusta varten verotettiin osaston jäse
niä 25 penniä viikolta kahden kuukauden aikana. Metalli- 
työntekijäin liiton määräyksestä verotettiin jäseniä 50 pen
niä viikolta Tampereen ja Pietarsaaren lakkojen johdosta 
35 viikon aikana. Huopalahden T. y:n arpajaiskeräyslis- 
talle kerättiin jäsenten kesken 4: 25 ja osaston varoista 5: 75, 
yhteensä 10 mk. H:gin ruotsalaiselle r. ja metalli a. o:lle 
arpajaisiin annettiin 5 mk. Työttömyysavustusta annettiin 
eräälle osaston jäsenelle 25 mk. Osastomme otti osaa myös 
kansliahuoneen kalustamiseen.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: O. Keinänen puheen- 
joht., O. Raunio rahastonhoitajana, K. Virtanen kirjurina 
sekä muina jäseninä A. Laine, V. Soininen, J. Lund, K. 
Lindgren ja E. Sinervo. E. Sinervon erottua osaston jäse
nyydestä tuli A. Karvanen tilalle.

Täysin maksaneita jäseniä oli vuoden vaihteessa 47.

Toimikunnan puolesta

K- Virtanen.



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

51

Karkeakivityöntekijäin a. o:n toiminnasta v. 
1908.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana 
alkuvuodesta O. Meri, sittemmin F. Lindroos, varapuheen
johtajana K. Lunkka, kirjurina F. Bergman, rahastonhoita
jana J. N. Koskinen, jäsenkirjurina E. Kivi ja muina toimi
kunnan jäseninä K. E. Salin, K. Manninen, J. Markkanen 
ja N. Nieminen sekä varajäseninä K. Vilén ja J. Virtanen, 
jotka molemmat loppuvuonna siirtyivät vakinaisiksi.

Tilintarkastajina ovat olleet A. Rönnbäck ja H. J. Ran
tanen, varalta S. Hukia ja M. Leino. Järjestysvaliokuntaan 
ovat kuuluneet V. Nieminen, A. Rönnbäck ja K. Vilén, 
varalta F. Karell.

Vuoden kuluessa on osasto pitänyt paitsi vuosikokousta 
12 kuukausikokousta, 5 väliaikaista kokousta sekä 17 toimi
kunnan kokousta ynnä 8 kivityöntekijäin 3 osaston yhteistä 
kokousta ja 1 osastojen toimikuntain yhteisen kokouksen.

Kansan Näyttämössä on osastoa edustanut J. Virtanen, 
osakeyhtiö Laurilassa N. Nieminen, H. T.-y:n hallintoneu
vostossa ovat osastoa edustaneet E. Kivi, J. Kari ja V. Nie
minen.

Verotuksia on osastolla ollut Enson kivityöntekijäin su
kulaisten hyväksi 50 penniä jäseneltä kerta kaikkiaan, me- 
tallityöntekijäin sulkulaisten hyväksi verotti ammattijärjestö 
osastomme jäseniä 50 penniä viikossa kahdeksan viikon 
ajan. Vapaaehtoisilla keräyslistoilla on osastomme välityk
sellä kerätty varoja useampiin eri tarkotuksiin. Avustusta 
on osastomme vuoden ajalla antanut yhteensä 175 mk., sekä 
lainannut H. T.-yhdistykselle 500 mk. sekä osaston jäsenille 
yhteensä lainattu 750 mk.

Osastomme on vuoden ajalla perustanut yhden uuden 
hautausapurenkaan, joten niitä on nyt kolme. Vuoden ajalla 
on uusi palkkasopimus allekirjotettu ja on se voimassa tou
kokuun 1 p:ään 1910.

Työlakkoja on täällä kivityömiehillä ollut Kivekkään 
työmaalla ja urakoitsija Hännisen työmailla sekä 2 eri ker
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taa Suomen kiviteollisuus o.-y:n tehtaalla Sörnäsissä. Nämä 
lakot ovat päättyneet työmiesten osittaisella voitolla.

Jäseniä osastossa on osittain maksaneita 181 ja täysin 
maksaneita 109, joten jäsenluku on entisestään melkoisesti 
vähentynyt, joka on kai johtunut siitä erimielisyydestä, mikä 
jäsenten keskuudessa on vallinnut nykyisen palkkasopimuk
sen hyväksymisen johdosta.

Huvitoimikunta on toimeenpannut vuosijuhlan, 1 yleisen 
ja 1 perheiltaman sekä kansanjuhlan ja huvimatkan laivalla 
Hankoniemeen.

Tuloja on osastolla vuoden kuluessa ollut 3,628: 44, ja 
menoja 3,579: 39, jäännös vuodelle 1909 49: 05. Puhdas 
omaisuus 1,054: 57.

Huvitoimikunnan tilit: tuloja 2,324: 19, menoja 2,303: 07, 
puhdasta tuloa 21:12.

Osaston puolesta
Fredrik Bergman.

Puunjalostuskonetyöntekijäin a. o:n v. 1908 
vuosikertomus.

Vuoden kuluessa on osastolla ollut paitsi säännöllisiä 
kuukausikokouksia kolme väliaikaista kokousta. Johtokunta 
on kokoontunut viisi kertaa, A. Östrand puheenjohtajana, O. 
Numminen rahastonhoitajana, R. Lahti jäsenkirjurina, pöytä- 
kirjurina allekirjottanut sekä muina jäseninä K. Leino ja K. 
Raunio. Eroamisvuorossa ovat A. Östrand, K. Raunio ja alle
kirjottanut. Tilintarkastajina ovat olleet J. Viitanen ja V. 
Konttinen. Vuoden kuluessa on osasto suorittanut kaksi 
ylimääräistä verotusta, joista toinen oli maaseutumetallityön- 
tekijäin avustamiseksi ja toinen kuluvan vuoden tammikuun 
17 päivästä aikain määrätty ylimääräinen verotus Helsingin 
metallisulkuun joutuneitten työntekijäin avustamiseksi, joka 
verotus vielä on voimassa. Työväen yhteisiin edistystarko- 
tuksiin on osasto luovuttanut varsinaista avustusta varoistaan
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25 markkaa ja panemalla toimeen vapaaehtoisia keräyksiä 
jäsenten kesken. 20 markkaa on käytetty erään osaston 
jäsenensä avustamiseksi, 50 markkaa kansliahuoneen kalusta
miseksi. Vuoden kuluessa on osasto hankkinut itselleen 
oman lipun, johon varat saatiin jäsenten kesken toimeen
pannun vapaaehtoisen keräyksen kautta. Osaston huvitoimi
kunta on pannut toimeen yhdet kansanjuhlat, tanssi-iltaman ja 
yhteisen perheiltaman. Uusia jäseniä vuoden kuluessa on 
liittynyt 26, eronnut 14. Täysinmaksaneita vuoden lopulla 
oli 62 jäsentä.

Osastolla oli tuloja 1,078: 88, menoja 935:25. Säästö 
vuodelle 1909 tekee 143: 63.

Osaston puolesta
J. Leino, 

kirjuri.

Kipsityöntekijäin a. o:n toimintakertomus 
vuodelta 1908.

Herpoutumista lienee kuluneena vuonna vaikuttanut pe
rin huonot työsuhteet ammatissamme, joten toisia on siirty
nyt muille ammattialoille ja toisia paennut pois koko paikka
kunnalta. Edellisenä vuonna lakon avulla saatu yksivuotinen 
työsopimus on pysyttänyt toisia paikallaan.

Vastuksista huolimatta on osasto kuitenkin toiminut par
haansa mukaan. Kuukausikokouksia on pidetty mieltei sään
nöllisesti kerran kuussa ja on niissä käsitelty etupäässä am
matillisia ja taloudellisia asioita. Osasto on yhtynyt Suomen 
sekatyöntekijäin liittoon 1 p:stä lokakuuta 1908. Liiton 
lakkorahastoon päätti osasto yhtyä 25 pennin luokkaan tur- 
vataksensa sillä osaston olemassaoloa.

Osasto on ostanut 2 Työmies-lehden osaketta.
Vuoten kuluessa on työnantajat sanoneet irti työsopi

muksen, jonka voimassa olo lakkasi siten 1 p:nä jouluk. 
1908. Huonon työajan ja laimean toimintansa tähden ei
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osasto voinut kumminkaan ryhtyä minkäänlaisiin toimen
piteisiin puolustaksensa ammatillisia etujaan, vaan jäi odot
tavalle kannalle vastaisen varalle.

Osaston toimikuntaan on kuulunut 6 vakinaista ja 4 
varajäsentä, joista vuoden kuluessa on eronnut 4 ja on hei
dän tilalleen valitu uudet. Puheenjohtajana on toiminut 
V. Leino, allekirjottanut pöytäkirjurina, varalta P. Leino, E. 
Aalto jäsenkirjurina, K. Alho rahastonhoitajana sekä muina 
toimikunnan jäseninä V. Vikberg, N. Korpela ja H. Laitinen 
sekä varalta E. Kivistö, E. Leino, K. Ilmarinen ja P. Leino. 
Tilintarkastajina ovat olleet J. Suominen ja K. Aromäki sekä 
varalta A. Alho, J. Pulliainen. Kokouksia on ammattiosas
tolla ollut 10 sekä toimikunnalla 18. Osaston jäsenmäärä 
on ollut 78, niistä täysinmaksaneita 16.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 10 jäsentä ja on se vuo
den kuluessa toiminut vuosijuhlan, 2 perhe-iltamaa ja 2 
yleistä iltamaa, joista on ollut puhdasta tuloa 50 mk. Koko 
osaston säästö vuodelle 1909 tekee 649: 05. Lakkorahas- 
toon on vapaina veroina kerätty 200 mk.

Osaston puolesta

T. Tuominen, 
sihteeri.

Vuosikertomus Paperi ja kartonki 1.1. a. o:n 
toiminnasta 1908.

Jäseniä eronnut osastosta velvollisuutensa laiminlyömällä 
ja antautuneet luopioiksi. Mitään ammattikunnallisia paran
nuksia ei ole voitu aikaansaada siitä yksinkertaisesta syystä, 
että joukko on pieni ja ammattilaisia vaivaa välinpitämättö
myys ja kehittymättömyys ymmärtämään yhteenliittymisen 
merkitystä.

Osasto on ottanut osaa Kymintehtaan työttömyysavus- 
tukseen, niin myös metalli- ja paperisulkujen avustukseen.
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Toimikuntaan ovat kuuluneet: Roope Oksa puheenjoh
tajana, varalta K. Semenius, Saimi Oksanen rahastonhoita
jana, U. Laine sihteerinä ja muina jäseninä Elin Torro, E. 
Vuolio, F. Björkman, Aino Elovaara ja K. Salmela. Huvi- 
toimikuntaan on kuulunut 8 jäsentä ja järjestysvaliokuntaan 
5 jäsentä.

Paperiteollisuustyöväestön liiton aikomuksen johdosta 
pitää ensi keväänä arpajaiset täällä työttömyysrahaston kar
tuttamiseksi osasto perusti arpajaistoimikunnan, johon kuu
luu 15 toveria. Tämä toimikunta on perustanut käsityö- 
seuran, joka on ollut vilkkaassa toiminnassa arpajaisvoittojen 
valmistamiseksi. Osasto on lahjottanut tarkotukseen 100 
mk.

Paperiteollisuustyöväestön Liiton edustajana on ollut A. 
N. Hurme.

Työväen sanomalehti o.-yhtiössä on osastoa edustanut 
S. Lehto, Laurila talo-o.-y:ssä A. N. Hurme, osuusliike 
Elannossa R. Oksa ja työväen osuuskaupassa A. N. Hurme.

Toimikunta on kokoontunut 10 kertaa, varsinaisia kuu
kausikokouksia on ollut 10 ja 1 ylimääräinen.

Täysinmaksaneita jäseniä on osastossamme 27, vuoden 
kuluessa liittynyt 7, joten osaston jäsenluku vuoden lopussa 
oli 34.

Osaston varat ja tilit v. 1908:

säästö vuodelta 1907 . . 143: 15
tuloja huvitoimikunnalta . 408: 29
muita tuloja...................... 403: 30

Summa 1,014: 74

menoja................................. 591: 90
säästö vuodelle 1900 . . 422: 84

Summa 1,014: 74

Huvitoimikunnan tilit osottavat säästöä 73: 10, kun 1907 
säästö 402: 84 luetaan tuloihin.
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Osaston varat vuoden vaihteessa:

Lippu ynnä kalusto............................ 500: —
5 Työmiehen osaketta ä 10: — . . 50: —
2 O.-y. Laurilan a 10: — . . . 20: —
1 Osuusliike Elannossa a 5: — . . 5: —
rahaa osaston kassassa...................... 422:84

» huvitoimikunnan kassassa . . 73: 10
Summa 1,070:94

Osaston puolesta
Roope Oksa.

Satulaseppäin a. y:n toimintakertomus v. 
1908.

Alkupuolella vuotta oli yhdistyksen toiminta virkeää ja 
osanotto kokouksiin kohtalaista, mutta loppupuolella vuotta 
on melkoinen osa jäsenistä pitänyt kunnia-asianaan kokouk
sista poissa pysymisen, joka ei suinkaan ole ollut iloksi 
niille, joitten on täytynyt toisten velttouden takia tärkeitten- 
kin asiain käsittelyjä kokouksesta toiseen siirrellä. Lieneekö 
tuo edellämainitunlainen velttous tarkoitettu kiitollisuuden 
osotukseksi yhdistykselle siitä verrattain loistavasta voitosta, 
jonka se huhtikuulla 2 päivää kestäneellä työsopimnksen 
aiheuttamalla lakolla saavutti? Työsopimuksen uudistus 
nim. toi mukanaan m. m. 9 tuntisen työpäivän entisen 10 
tuntisen tilalle ja 55 pennin alimman tuntipalkan 4 vuotta 
ammatissa olleille entisen 40 pennin tilalle y. m. pienempiä 
parannuksia. Näistä kyllä kannattaakin olla kiitollinen yh
distykselle sekä yhteispyrinnöille yleensä, mutta pitäisi sitä 
kiitollisuutta toki osata osoittaa aivan päinvastaisella tavalla 
kuin yllä esitetyllä. Ehkäpä vielä opitaankin!

Kokouksia on yhdistyksellä ollut paitsi vuosikokousta 
12 kuukausi- ja 3 ylimääräistä kokousta.
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Johtokuntaan ovat kuuluneet: J. Huusko puheenjohta
jana, A. Laakso varapuheenjohtajana, R. Märkälä rahaston
hoitajana, H. F. Karen taloudenhoitajana ja O. Vartiainen 
pöytäkirjurina. Kokouksia on johtokunnalla ollut 10.

U. l:n s.-d. vaalipiiritoimikunnalle vaaliagitationia varten 
lahjotti osasto 50 mk., samoin H. T. y:n arpajaisten avus
tamiseksi 25 mk. Metallisulkulaisten avustamiseen on yh
distys myöskin satulaseppäin ja verhoilijain liiton kautta, 
johon osasto kuuluu, suorittanut ammattijärjestön päätök
sen mukaisen ylimääräisen verotuksen 50 penniä viikossa 
8 sulkuviikolta.

Helsingin paikallisjärjestöön olemme myöskin kuulu
neet ja on siellä yhdistyksen edustajana ollut A. Laakso.

Huvitoimikunta on vuoden kuluessa toiminut 1 perhe- 
iltaman.

Jäseniä oli yhdistyksessä vuoden alussa 25, vuoden ku
luessa liittyi 7 ja erosi 6 jäsentä, jäsenluku vuoden lopussa 
on siis 26.

Yhdistyksen tilit osottavat: 

jäännös edelliseltä vuodelta ynnä tämän vuoden
tulot yhteensä....................................................... 1,225: 24

menot....................................................................... 484: 41
varat vuoden lopussa............................................ 740: 83

O. V.

Rauta- ja metallisorvaajain liiton n:o 1 
toimintakertomus.

1908 oli osaston kolmas toimintavuosi. Puheenjohta 
jana on toiminut A. Häkkinen, varapuheenjohtajana O. 
Merikukka ja pöytäkirjurina A. Hartikainen.

Johtokuntaan ovat kuuluneet K. Muona, E. Ikonen, Hj. 
Blomqvist, K. Sinisalo, O. Merikukka, A. V. Liukko ja 
Söderlund. Rahastonhoitajana on toiminut A. V. Liukko, 
jonka johtokunta keskuudestaan valitsi.
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Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: K. Muona, Lundberg, 
Haimelin, Harjula, Hakala, Kankainen ja Näätänen. Airu
eina ovat toimineet Tuominen ja Vaalhelm.

Jäseniä on osastossa ollut vuoden kuluessa 68 ja vuo
den loppuun maksaneita 34.

Vuoden aikana on osastolla ollut 12 kuukausi- ja 3 
ylimääräistä kokousta. Johtokunta on kokoontunut 14 
kertaa.

Osastoa edustamassa sorvaajain liiton edustajakokouk
sessa Tampereella olivat Merikukka, Salovaara, Sinisalo ja 
Enroos.

Osasto hyväksyi liiton määräämän 5 markan verotuk
sen lakkoavustukseksi tamperelaisille sorvaajille.

Pikkutehtaitten työsopimuksia ei sanota irti, vaan ne 
osaston päätöksen mukaan saavat olla edelleenkin voimassa 
yhden vuoden, kun ne eivät kuulu tehtailijain liittoon. 
Osasto päätti myöskin ettei sanota tehtailijainkaan liittoon 
kuuluvissa tehtaissa työsopimuksia irti. Kuitenkin sai osasto 
vastaanottaa ylössanomisen tehtailijain liitolta. Samalla sai 
osasto uuden työsopimusehdotuksen, jota osasto ei kuiten
kaan voinut täysin hyväksyä. Näin ollen jouduttiin tammi
kuun 1 päivänä 1909 sulkuun.

Vuoden aikana on osasto tehnyt päätöksiä 35 eri 
kysymyksestä, sitäpaitsi on pohdinnan alaisena ollut useam
pia eri kysymyksiä.

Huvitoimikunta on vuoden kuluessa saanut osastolle 
varoja 164: 45 puhtaana voittona ja nämä rahat siirrettiin 
osaston tileihin.

Osaston tilikertomus v. 1908 osottaa tuloja 787:72 ja 
menoja 610: 25, joten jäännös on 177: 47.

Tilit ovat tarkastaneet V. A. Virtanen ja A. V. Hedman.

Osaston puolesta
A. Hartikainen, 

sihteeri.



 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

50

Satama- ja vesiliikennetyöntekijäin liiton 
H:gin osaston toimintakertomus v. 1908.

Satamatyöläisten henkistä kehitystä on koetettu edistää. 
Helsingin kaupungin valtuusto myönsi anniskeluvoitto- 
varoista 500 mk. lukutupaa varten, joka avattiin 1 pmä 
lokakuuta yleisölle ja jonne on tilattu sanomalehtiä noin 
20 kappaletta. On myös lahjoitettu vähä erä kirjoja pai
kalla luettavaksi. Lukusali on ollut avoinna kaksi tuntia 
joka arkipäivä ja sijaitsee se Kruununvuorenkatu 9.

Avustuksista mainittakoon seuraavat: Laurilan osakkeita 
on otettu kaksi, Helsingin työväen osuuskaupan osuuksia 
kaksi, oikeusavustukseen luovutettu eräs summa, Satama- 
työmies-lehdelle verotettu jäseniä kerta. Metallisulkulaisia 
on avustettu ammattijärjestön määräämällä tavalla. Näiden 
lisäksi on toimeenpantu keräyksiä moniin eri tarkotuksiin.

On koetettu ulkopuolella järjestön olevia satamatyöläisiä 
saada järjestöön, mutta se on huonosti onnistunut.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat: puheen
johtaja K. E. Satamavuori, varap. J. F. Palmroos, rahaston
hoitaja J. Laaksonen, kantomies V. Vilenius, jäsenkirjuri F. 
Suominen sekä hänen erottuaan osastosta V. Vilenius, 
pöytäkirjurina K. K. Savelan poistuttua on toiminut Hj. M. 
Kiviranta, muina toimikunnan jäseninä ovat olleet F. J. 
Lundström, V. Vester ja K. V. Salonen.

Tilintarkastajina ovat olleet K. Laine ja K. Palmroos, 
varalta A. Brandenburg ja E. Virtanen. Vakinaisten erottua 
osastosta, määrättiin A. Brandenburg ja E. Virtanen vaki
naisiksi ja H. Ojala sekä T. Mervinen valittiin varalta.

Järjestysmiehinä ovat olleet K. V. Salonen, K. Laine, J. 
Jokinen, E. J. Jokinen ja E. Mäkinen sekä vuoden kuluessa 
eronneiden sijalla Tuukainen, F. Suominen ja V. Vester.

Osastossa on ollut jäseniä vuoden ajalla 94, niistä 
vuoden lopussa 63.

Kokouksia on pidetty kaikkiaan 35, joista johtokunnan 
kokouksia on ollut 18, pöytäkirjaan on merkitty 129 pykä
lää. Osaston kuukausikokouksia on ollut 12, pöytäkirjaan 
merkitty 132 pykälää. Ylimääräisiä kokouksia on ollut 5.
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Osaston tilit on seuraavat: tulot 1,546: 83, menot 
1,330: 21. Säästö vuodelle 1909 216: 62. Lukusalin 
rahasto: tulot 500:—, menot 102:37, jäännös vuodelle 
1909 397: 63.

Osaston puolesta
Hj. Kiviranta, 

kirjuri.

Ulkotyöläisnaisosaston toiminnasta 1908.
Osaston toiminta oli vuoden alussa jotensakin vilkasta, 

osanottajiakin oli kokouksissa aina runsaanlaisesti ja kes
kusteltiin vilkkaasti.

Osastolla on ollut rahallisia menoja paljon, vaan tulot 
ovat olleet kovin pienet rakennusalalla vallinneen työttö
myyden takia, jäsenet kun eivät ole voineet suorittaa jäsen
maksujaan, onpa vallan täytynyt poistua toisille paikkakun
nille työn etsintään. Täysin vuoden loppuun maksaneita 
jäseniä on osastossa vaan 40, vuoden varrella liittyneitä 
64, joista 4 maksanut vuoden loppuun. Vuoden lopulla 
on jäänyt kuukausikokouksia vallan pitämättä osanoton puut
teessa, joten jää monta kertaa tärkeitä asioita päättämättä tai 
on täytynyt päättää muutaman hengen läsnäollessa.

Kokouksia on osastolla tämän vuoden ajalla ollut 23, 
joista 10 kuukausikokousta, 2 väliaikasta, 8 toimikunnan ja 
3 väliaikaista. Ksväällä kokoontui osasto 2 kertaa tiilen- 
kantajain ja sekatyöntekijäin osastojen kanssa yhteisesti, 
näillä kolmella ammattiosastolla oli 2 kuukauden ajan va
kinainen luottamusmies vakituisella palkalla.

Uuden hinnottelun laatiminen ja sen uudelleen voimaan 
saaminen tammikuulla 1908 ylössanotun tilalle, jätettiin avo
naiseksi niin kauvaksi kuin tulee sopiva aika, jolloin saa
daan rakennusmestarien liitto se hyväksymään. Vakituisen 
luottamushenkilön pitämisen ei katsottu vastaavan tarkois
taan näin huonona työaikana.
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Arpajaiset pidettiin kesäkuulla kesäsiirtolan perustamista 
varten ja onnistuivat tavallisen hyvin.

Paikallisjärjestöön ei voitu uudelleen yhtyä aineellisten 
olojen tähden ja koska ei osastolle ollut siitä silloin mitään 
hyötyä, koska osasto kuuluu sekatyöntekijäin koko maata 
käsittävään liittoon sekä toimii liiton sääntöjen mukaan.

Osasto antoi Uudenmaan piiritoimikunnalle agitationia 
varten 30 mk. ja naisten piiritoimikunnalle 100 mk. sekä 
osti 2 osaketta o. y. Laurilasta.

Osaston virkailijoina ovat olleet: puheenjohtajana Ida 
Hellstedt, varalta Hilma Niemi, pöytäkirjurina Aura Aho, 
varalta Mimmi Syrjänharju, jäsenkirjurina Ida Maria Laine 
ja rahastonhoitajana Ida Hellstedt. Tilintarkastajina V. Aar
nio ja Hulda Rinne, varalta Aurora Kärensilta ja Matilda 
Nieminen. Johtokuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: 
vakinaisina Ida Maria Laine, Hilma Niemi, Ida Laine, Alma 
Kaiku, Mari Venni ja Mimmi Syrjänharju sekä varalta Aura 
Aho, Sofia Saarela ja Hilda Flink. Huvitoimikuntaan on 
kuulunut 10 henkilöä.

Osaston puolesta
Aura Aho, 

kirjuri.

Vuosikertomus Helsingin Sähkötyöntekijäin 
a.-o:n toiminnasta v. 1908.

Huonolla työajalla ja hajanaisella työalalla, kuten sähkö- 
työntekijäin ammatti yleensä on, osastomme jäsenluku on 
kuitenkin kasvanut ja toiminta ollut muutenkin vilkkaampi 
edellisen vuoden toimintaa. M. m. on osastomme, liittonsa 
kautta liittynyt Suomen ammattijärjestöön ja laatinut työ
sopimuksen, joka kuitenkin työajan näin ollen on täytynyt 
jättää toistaiseksi.

On avustettu ruotsalaisen sähkötyöntekijäin a.-o:n alkuun- 
pääsemistä.
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Yhteisiin yrityksiin on osasto ottanut osaa seuraavalla 
tavalla: on ostanut Helsingin työväen osuuskaupasta r. I. 
kaksi osaketta ja kolme Työv. Sanomalehti osakeyhtiön 
osaketta sekä avustanut metallisulkulaisia ammattijärjestön 
määräämällä tavalla. Sitäpaitsi on myönnetty muitakin 
avustuksia.

Paitsi vuosikokousta, jota jatkettiin vielä kahdessa 
kokouksessa, on kuukausikokouksia ollut kaksitoista, yli
määräisiä kokouksia kolme ja johtokunnan kokouksia yksi
toista; yhteensä kaksikymmentä kuusi kokousta, joissa 
yleensä on keskusteltu yhteistoimintaa koskevista y. m. 
asioista.

Osastomme jäsenluku oli vuoden alussa 35 ja on vuo
den ajalla ollut 101 sekä nyt vuoden lopussa 42 täysin 
maksanutta jäsentä.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: A. L.aaksonen puheen
johtajana ja varalta A. Rauhanen, J. S. Katajanjuuri rahas
tonhoitajana, A. Varonen pöytäkirjurina ja varalta R. N. 
Salo sekä H. J. Timonen ja T. Iiskola. Varosen kaupun
gista poismuuttamisen takia on varajäsen J. Kauhanen tullut 
vakinaisekai.

Osaston varat kassakirjan mukaan: Kassa Smk. 382: 59. 
Osaston irtaimisto eri luettelon mukaan teki Smk. 618: 80. 
Tulopuoli kassakirjassa Smk. 1,460: 63. Menoja on ollut 
osastolla Smk. 1,431: 35. Huvitoimikunnalla edelliseltä 
vuodelta 1907 Smk. 76:07 ja v. 1908 38:86, siis yh
teensä Smk. 114:93.

Osaston puolesta
Otto Räsänen.

Vuosikertomus H:gin Viilaajain a. y:n toi
minnasta 1908.

Puheenjohtajana on toiminut J. Lehtinen ja johtokun
nassa vuoden alussa E. E. Johansson, O. V. Turakainen, E. 
Rihu, T. Hukka, V. Kamppi ja J. K. Leivo.
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Vuoden kuluessa on johtokunnan jäsenet vaihtuneet seu
raavasti: J. K. Leivon erottua valittiin A. Lehtonen ja V. 
Kampin erottua E. Uusioksa.

Huvitoimikunta on toiminut yhdistyksen vuosijuhlan, jota 
varten ravintola- ynnä ohjelmakustannuksiin yhdistys myönsi 
100 mk., 2 kansanjuhlaa ja toiminnallaan avustanut metalli a. 
o:n yhteisiä arpajaisia, vaan mitään yleisiä iltamia ei se ole 
voinut toimia yhdistyksen 10 p. marrask. 1907 tekemän 
päätöksen mukaan.

Järjestysvaliokuntaan ovat kuuluneet E. H. Lainio, K.
G. Toivo, V. Laine, J. F. Lindell, M. Eskonen, K. V. Saari
koski jaj. Kulmala sekä ,. Kulmalan erottua G. V. Lindfors.

Kokouksia on pidetty 15 yhdistyksen sekä johtokunnan 
11. Toiminta on ollut vilkasta etenkin lopulla vuotta, jonka 
on vaikuttanut työantajain sortotoimenpiteet. Järjestymisen 
edistämiseksi on kutsuttu yksityisiä tehdaskokouksia, vaan 
huono on ollut niistä tulos.

Jäseniä on vuoden kuluessa keräytynyt 131. Näistä 
vuoden loppuun maksaneita 82.

H:gin Työväenyhdistyksen hallintoneuvostoon valittiin 
E. F. Johansson ja O. V. Turakainen. Snomen metalli- 
työntekijäin liiton 5 edustajakokouksessa oli yhdistystä edus
tamassa J. Lehtinen. Yhdistyksen osuuksia on tällä vuodella 
edustanut: O. Y. Laurilassa J. Lehtonen, Työväen sanoma
lehti O. Y:ssä O. V'. Turakainen ja osuuskaupassa M. 
Eskonen.

Tämän vuoden lokakuulla sanottiin täkäläisten metalli- 
työnantajainliiton tehtaissa ollut työsopimus irti työnan- 
jajain taholta, jotka tarjosivat uutta ala-arvoista työsopimusta, 
jota ei voitu hyväksyä. Tästä johtui sulku ja lähtöpassit 
vuoden viimeisenä päivänä. Sulku jatkuu paraillaan.

Yhdistyksen puolesta
V. Vuori.
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Toimintakertomus H:gin suutarien a. y:n 
toiminnasta v. 1908.

Vuosi 1908 oli 21 toimintavuotemme, jotenka yhd. onkin 
vanhimpia ammattiyhdistyksiä. Toiminta on ollut yhdistyksessä 
vilkasta pienilläkin voimilla. Keväällä yritettiin saada palk
kauskysymyskin järjestettyä ja olikin yritys jo niin pitkällä, 
että hintalistatkin saatiin laadittua, vaan jäsenten vähälukui- 
suuden takia yritys raukesi paitsi rautalesti-alalla tuli palk
kalista käytäntöön.

Yhdistyksen 20-vuotisen juhlan toimeenpano kysyi pal
jon aikaa ja voimia, vaan sittepä siitä tulikin harvinainen 
juhlatilaisuus.

Johtokunta on kuluneella vuodella kokoontunut 8 ker
taa. Johto- ja huvitoimikunta yhdessä 4 kertaa. Kokouk
sissa on keskusteltu etupäässä yhd. sisäisistä asioista sekä 
ulkoapäin tulleiden kirjelmäin johdosta.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: A. Hämäläinen puheen
johtajana, K. Hartikainen kirjurina, A. Malo varapuheen
johtajana, J. Kemilä varakirjurina, J. Viikari rahastonhoita
jana, K. Hietanen jäsenmaksojen kantomiehenä ja muina 
jäseninä F. E. Mäki, V. Tähkä, O. Sinisalo ja O. Kilpi
nen sekä varajäseninä L. Sivonen ja J. Laine.

Vuoden varrella ovat johtokunnasta eronneet O. Kilpi
nen (eronnut); tilalle tuli varajäsen J. Laine; J. Kemilä (mat
kustanut), tilalle valittin Ruissalo. Varajäseniksi valittiin 
uudet: J. Lehtonen ja J. Venhola.

Paitsi varsinaisia kuukausikokouksia, on yhd. ollut 4 
väliaikaista ja 2 yleistä suutarien kokousta, joissa on käsi
telty järjestäytymistä sekä yleisammatin parantamista koske
via kysymyksiä.

Huvitoimikunta on toiminut johtokunnan avustamana 
2 yleistä perheiltamaa, vuosijuhlan, kansanjuhlan sekä a. 
y:n 20-vuotisjuhlan.

Tuloja on yhdistyksellä ollut Smk 1,566: 95 ja menoja 
Smk 1,539: 40, saldo v. 1909 Smk 27: 55. Omaisuuden 
arvo Smk 916: 15.
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Täysinmaksaneita jäseniä oli yhd. joulukuun 31 p:nä 
1908 15 jäsentä, vuoden varrella vaihteli jäsenluku 75— 
150 välillä, vaan syksyllä alkanut suuri työttömyys kar
kotti monenkin pois yhdistyksestä.

Yhdistyksen puolesta
K- Hartikainen.

Varastotyöm. ammattiosaston toimintakerto
mus v. 1908.

Osaston toiminta kuluneena vuonna osotti jonkun- 
verran vilkastumista edellisiin nähden. Kuitenkaan ei osasto, 
ollen vielä pieni jäsenluvultaan, voinut mainittavampaa pa
rannusta aikaan saada. Olojen korjausta vaikeuttaa vielä 
suuresti se, että työntekijät ovat erillään, työskennellen yksi 
siellä toinen täällä, harvoin enempää kuin 3—4 yhdessä 
paikassa.

Lähemmin seuratakseen ammatillista liikettä liittyi osasto 
alkupuolella vuotta H:gin paikallisjärjestöön, edustajana tov. 
A. Ranta.

Osasto on vuoden kuluessa kokoontunut 12 varsinai
seen ja 2 ylimääräiseen kokoukseen. Sitäpaitsi toimeen
pani osasto agitatiooni kokouksen, kartuttaakseen jäsenlu- 
kuaan.

Jäseniä oli vuoden kuluessa 66, joista eronneita 23, siis 
vuoden lopussa 43 jäsentä, joista koko vuoden maksa
neita 28.

Puheenjohtajana on toiminut tov. A. Ranta, toimikun
nassa: tov. V. Jokinen rahastonhoitajana, A. Aaltonen jäsen- 
kirjurina, allekirj. pöytäkirjurina, sekä muina jäseninä: K. 
Saxell, A. Tikkanen, J. Merivirta vakinaisina, sekä E. Aalto, 
V. Laako ja A. Ansio varalla. Toimikunta on vuoden 
kuluessa kokoontunut 8 kertaa.

5
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Osaston keskuudessa on myöskin toiminut 8 miehinen 
huvitoimikunta, joka on toiminut 2 perheiltamaa sekä Kan
sanjuhlan. Näistä on ollut puhdasta tuloa 350: 23 p. Sitä
paitsi on osastolla ollut 5 miehinen järjestysvaliokunta.

Osaston jäseniä on vuoden kuluessa veroitettu kahdesti 
ja kertyneet varat 205 mk ovat tilitetyt asianomaisille.

Osaston tilit vuoden lopussa osoittivat:

Tuloja;
säästö v:Ita 1907 ....................... . 147: 34
jäsen- y. m. maksuja .... . 836: 41
huvitoimikurinalta...................... . 973: 91

Yhteensä Smk. 1,957: 66

Menoja:
veroituksia................................. 205: —
muita menoja...................... 1,352: 73
säästö v:lle 1909 .... 399: 93

Yhteensä Smk. 1,Q57: 66

Osaston koko omaisuus 31 p:nä jouluk. 1908:
erinäisiä osakkeita...................... 50:
lippu y. m.................................... 399: 60
kalustoa...................................... 40: 80
laina H:gin työv. yhd. . . . 100: -
rahaa kassassa............................. 399: 93

Yhteensä Smk. 990: 33

K Portimo.
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H. T. Y:n Laulu- ja Soitannollinen osasto.
Osaston toiminta on kuluneen vuoden ajalla ollut jo

enkin ripeätä, sillä kuten tiedetään toimii osastolla suuri 
sekakööri, jonka jäsenluku on noin sadan vaiheilla. Tämä 
kööri etupäässä muodostaa koko tämän osaston. Kööri on 
esiintynyt vuoden kuluessa monen monissa juhlissa ja ilta
missa, joista mainita sopii t. y:n uuden talon vihkiäisjuhlat 
sekä Kansanvalistusseuran Laulu-, soitto- ja urheilujuhlat 
Viipurissa, vaan ollen vielä nuori ei kööri ottanut osaa 
kilpailuihin.

Toimikunnassa on kuluneen vuoden ajalla olleet E. Sa
vela puheenjohtajana ja muina toimikunnan jäseninä Kan
nisto, Kärkäs, K. Koskinen, rouva Koskinen, F. Laine, K. 
Helminen ja K. Särkilahti, loppuvuodella F. Lainen tilalla 
varajäsen P. Pöyhänen.

Osaston puolesta
K- Särkilahti.

Metallityöntekijäin apumiesten osaston toi
mintakertomus vuodelta 1908.

Osaston entinen nimi oli: »Tehtaitten apumiesten osasto», 
vaan tammikuussa pidetyssä vuosikokouksessa päätettiin ot
taa nimeksi metallityöntekijäin apumiesten osasto, joka kat
sottiin sopivammaksi.

Osasto liittyi Suomen metallityöntekijäin liittoon 1 p. 
huhtik., ja oli edustettuna kesäkuussa Lahdessa pidetyssä 
metalli t. t. edustajakokouksessa. Edustajana oli D. Haarala. 
Maaliskuun kuuk. kokouksessa päätettiin osastolle hankkia 
oma lippu 1 päivään toukok. 1909, sekä valittiin 5 miehi
nen komitea tarkoitusta varten varoja hankkimaan. Sitä 
paitsi on ollut toimessa useampia lyhempiaikaisia komi
teoita, kuten tariffikomitea y. m.
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Kokouksia on pidetty yhteensä 28, joista 12 kuukausi
kokousta, 6 ylimääräistä, 2 vuosikokousta sekä 8 toimikun
nan kokousta. Toimikuntaan on kuulunut D. Haarala 
puheenjohtajana, varalta Vainio ja hänen erottuaan J. K. 
Lehtonen, pöytäkirjurina O. Kannel sekä varalta Y. Oksa
nen ja rahastonhoitajana O. Grönroos sekä muina jäseninä 
Lagerroos ja Heinonen. Huvitoimikuntaan on kuulunut 8 
jäsentä, ja on huvitoimikunta toimeenpannut 2 yleistä- ja 
2 perheiltamaa.

Osastossa oli vuoden alussa jäseniä 72, koko vuoden 
aikana 129, sekä vuoden lopussa täysin maksaneita 57 
jäsentä.

Osaston kokonaistulot olivat 1,845: 95 sekä menot 
yhteensä 1,659: 70.

Osaston puolesta
Aug. Salminen.

Liikeapulais a. o:n toimintakertomus v:lta 
1908.

Vuoden kuluessa on osastomme toiminta ollut jokseen
kin vilkasta. Puheenj. on toiminut V. Perttilä, varapuheenj. 
J. E. Järvisalo, rahastonhoit. Olga Tuominen, sihterinä 
Anni Salokangas, var. Sigrid Törnqvist sekä muina Johtok. 
jäs. Vilho Poikolainen ja Toivo Kurro, myöhemmin J. H. 
Parviainen ja Tilda Kajaslampi. Tilintarkastajina ovat toi
mineet A. Perttilä ja Saima Melin.

Osastolla oli 10 henkinen huvitoimikunta joista Parvi
ainen puheenjoht. ja S. Melin rah. hoitajana.

Vapunaikana toimi erityinen vappuvaliokunta, jotta saatiin 
monelle liike-apulaiselle vapaa vappu.

Osaston keskuudessa on toiminut erityinen näyttelyseura, 
joka on saanut kitua jäsenten puutetta.
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Vuoden kuluessa suoritettiin 50 mk. U. l:n vaalipiirin 
agitationirahastoon.

Kokouksia on johtokunnalla ollut kaikkiaan 16, sekä 
osastolla 12 kuukausi- ja 4 ylimääräistä kokousta.

Iltamia on huvitoimikunta hommannut 4 yleistä, 3 perhe- 
ja paketti-iltamaa sekä joulujuhlan, vuosijuhlan sekä 2 
kävelyretkeä.

Vielä on osastolla käsityöseura ja työttömyysrahaston 
säännöt ovat laadinnan alla.

Jäseniä on osastossa ollut noin 200.
Osastolla on ollut tuloja Smk 785: 92, ja menoja Smk 

516: 56, siis jäännös v:lle 1909 Smk 269: 39.
Toimikunnan puolesta

Antti Salokangas. 
os. kirj.

Sementtityöntekijäin a. o:ti toimintakerto
mus 1908.

Toimintamme kuluneena vuonna alettiin toivomuksella 
saada työntekijöille edullisempi palkkasopimus, eikä siinä 
erehdyttykään, sillä jo tammikuussa sanottiin vanha palkka
sopimus irti ja uusi sopimus lähetettiin maaliskuussa työn
antajain liitolle, jolta saatiin vastaus huhtikuun 6 päivään 
ja vielä mestarien puolelta työsopimusehdotus, jossa entisiä 
pieniä palkkoja oli vielä alennettu. Tähän työnantajain tar
joukseen ei oltu tyytyväisiä, joten ei ollut muuta keinoa 
jälellä kuin tehdä lakko. Lakko alettiin toukokuun 2 p:nä ja 
sovintoa koetettiin saada aikaan, vaan pari kolme ensim
mäistä sovittelua meni aivan turhaan, työnantajat kun esiin
tyivät hyvin röyhkeinä eivätkä aikoneet tehdä myönnytyksiä. 
Kun työnantajat tulivat huomaamaan riviemme lujuuden, 
niin 7 viikon taistelun perästä saatiin sovinto aikaan työn
tekijäin osittaisella voitolla. Avustuksena jaettiin lakkolai
sille 1,496: 85.
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Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtajana
P. Nevalainen, varapuheenjohtajana V. Kontio, rahastonhoi
tajana E. Lindén, jäsenkirjureina Rosnell ja Virtanen ja kir
jurina E. Salajärvi (varajäsen) ja muina toimikunnan jäse
ninä Saarinen, Mäkinen ja Riihelä. Virtasen kieltäydyttyä 
toimikunnasta tuli vakinaiseksi Salajärvi ja jäsenkirjuriksi 
Virtasen tilalle tuli Riihelä.

Toimikunta on pitänyt 12 vakinaista ja 7 ylimääräistä 
kokousta, osaston kuukausikokouksia on pidetty 11 vaki
naista, 1 vuosikokous ja 6 ylimääräistä.

Osasto on kuulunut Helsingin paikallisjärjestöön, jossa 
edustajana on ollut M. Lehikoinen.

Työväen Sanomalehti o. y:ssä ja o. y. Laurilassa on 
osastoa edustanut E. Lindén.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 8 henkilöä, joiden toi
mesta on pidetty 6 iltamaa, joista perhe-iltamia 2 ja 1 
kansanjuhla. Näistä on ollut puhdasta tuloa 316: 57.

Järjestysvaliokunnassa ovat toimineet Peltonen, Kainisto, 
Wilén, Waldén ja Lehtonen.

Tilintarkastajina ovat toimineet M. Lehikoinen ja H. 
Arola.

Lippukomitea on hommannut oaastolle 750 mk. mak
saneen lipun. Rahat on se koonnut keräämällä listoilla 
ja iltamilla.

Osastossa on tammikuun maksaneita jäseniä 150, uusia 
on liittynyt 56, eronnut 94, vuoden loppuun maksaneita 
jäseniä 76. Kunnallistoimikunnan kirjelmän johdosta vero
tettiin jäseniä 25 pennillä agitationin hyväksi ja ammatti
järjestön määräyksestä verotti osasto jäseniään 8 viikon ajan 
50 p. viikolta ja oli yhteinen tulo 222 mk.

H. t. y:n arpajaistoimikunnalle osaston varoista myön
nettiin 10 mk. sekä Uudenmaan s. d. naisten agitatsionitoi- 
mikunnalle annettiin 5 mk.

Osaston jäsenet ovat vielä keränneet varoja listoilla 
useihin muihin työväelle edullisiin tarkotuksiin.

Emil Salajärvi. 
Sihteeri.
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Kertomus leipurien a. o:n toiminnasta 1908.
Osastoa on vielä tänäkin vuonna jonkunverran painos

tanut kohta 2 vuotta sitte alkanut lakko. Työ- ja palkka
sopimuksen suhteen on osastolla ollut työtä saada se py
sytettyä merkityksessään, sillä työnantajat ovat aina olleet 
valmiit rikkomaan sopimusta, onpa myöskin tehty rikkomi
sia työntekijäinkin puolelta, joten rikkomisia on tapahtunut 
jonkunverran molemmin puolin.

Pitkällisen lakon tuottamasta hajaannuksesta on osasto 
saanut kärsiä jonkunverran toiminnan heikennystä. Jäseniä 
on vähän osastossa verraten ammattiin kuuluvien suurilu- 
kuisuuteen. Lakko on ollut heikossa hengessä vielä aina 
vuoden loppuun saakka, jotenka lakon lopettamiskysymys 
on vielä tänäkin vuotena jäänyt lopullisesti ratkaisematta. 
Oman lakon johdosta on jäseniä vuoden l:sen neljännek
sen ajan verotettu 1: 50 täysinoppineelta ja 75 p. oppi
laalta viikossa, samoin on jäseniä verotettu koko maata kä
sittävään metallisulkuun joutuneiden avustamiseksi 8 viikon 
ajan 50 p. täysinoppin. ja 25 p. oppii, viikossa.

Osaston puhujaseura kuoli lyhyen vilkkaan toiminnan 
jälkeen innostuksen sammuttua.

Osastolla on vuoden kuluessa ollut kaikkiaan 15 ko
kousta, joista 1 vuosikokous, 3 ylimääräistä ja 11 kuukausi
kokousta.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: J. Hänninen, V. Salomaa, 
M. Rautiainen, A. Heiskanen, E. Niskala ja B. Liljeroos. 
Lopulla vuotta erosi M. Rautiainen ja valittiin tilalle V. 
Laaksovirta, varalta E. Soinivaara. Osaston virkailijoina 
ovat toimineet: puheenjohtajana J. Hänninen, varalta A. 
Heiskanen, kirjurina alkupuolella vuotta M. Rautiainen, lo
pulla vuotta B. Liljeroos, varalta V. Salomaa, rahastonhoi
tajana E. Niskala. Johtokunta on kokoontunut 11 kertaa.

Johtokunta ja liittohallinto ovat kokoontuneet 2 kertaa 
yhteiseen neuvottelukokoukseen keskustelemaan lakkoa ja 
työsopimusta koskevista asioista. Jäsenmaksujen kantomie- 
hinä ovat toimineet V. Salomaa, H. Gröndahl, V. Laakso
virta, M. Rautiainen, E. Kahila ja K. Lindroos.
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Osaston 10-henkinen huvitoimikunta on vuoden ku
luessa toiminnt vuosijuhlan, perhe-iltaman sekä 4 yleistä 
iltamaa. 12 p:nä heinäkuuta tehtiin huvimatka laivalla Por
vooseen. Paikallisjärjestössä on osastoa edustanut P. Ka
nerva. Osaston tilintarkastajina ovat olleet Hj. Hietala ja 
K. Lindroos.

Osaston puolesta
B. Liljeroos.

Sekatyöläisosaston toimintakertomus vuo
delta 1908.

Osaston toimikuntaan ovat vuoden alussa kuuluneet: J. 
Suominen puheenjohtajana, J. Koivumäki varapuheenjohta
jana, pöytäkirjurina K. Arvio, varapöytäkirjurina J. Neva
lainen, rahastonhoitajana A. Suomela, jäsenkirjurina K. Aro
mäki sekä muina toimikunnan jäseninä N. Kiiskinen ja H. 
Nurmi, varalta K. Miettinen, J. Saarimaa, K. Lehtonen ja A. 
Veijalainen. Näistä on vuoden kuluessa eronneet J. Neva
lainen, H. Nurmi, K. Lehtonen ja A. Veijalainen.

Osaston huvitoimikuntaan on kulunut 8 jäsentä.
Tilintarkastajina ovat olleet O. Lamminen ja J. A. Mat

tila sekä varalta A. Lukkaroinen ja T. Kuusinen. Osaston 
järjestysvaliokuntaan on kuulunut 3 jäsentä.

Osasto on vuoden kuluessa kokoontunut 14 kertaa, 
toimikunta samoin ja on näissä keskusteltu ammatillisista 
asioista. Osasto aikoi niinkuin edellisenäkin vuotena saada 
työsopimuksen turvaamaan jäsenten turvallisuutta, vaan huo
non työkauden tähden ei saatu tätä aijetta toteutettua. 
Työnantajat tarjosivat niin epäedullisia ehtoja, että niihin ei 
voitu suostua, joten nyt ei ole mitään turvallisuutta työn
tekijöillä tällä alalla. Sovittelukomiteassa olivat J. Suomi
nen ja K. Arvio.

Vuoden kuluessa on osasto perustanut toisen hautaus
apurenkaan, joka toimii osaston hyväksymillä säännöillä.
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Osasto on ostanut yhden osakkeen O. Y. Kansannäyt- 
tämöstä; edustajana sanotussa yht:ssä on ollut J. Koivumäki.

Osasto sai vastaanottaa hukkuneen toverimme Matti 
Peltolan kirjavaraston 40 nidosta, joita os. jäsenet voivat 
lainata.

Osaston lippu valmistui vappu kävely II e, jolloin osaston 
jäsenet kerääntyivät ensi kerran oman lipun juurelle.

Vuoden loppuun täysin maksaneita jäseniä oli 123. 
Näin lyhyesti kerrottuna on sekatyöläisosaston toiminta 
päättyneenä vuotena. Herättäköön uusi vuosi uutta intoa 
osaston jäsenissä toimimaan köyhälistön päämaalin saavut
tamiseksi.

Osaston puolesta
Kaarlo Arvio.

Konekutojain a. o:n toiminnasta 1908.
Konekutojain osasto perustettiin lokakuulla 1908. Osasto 

on pitänyt 3 kuukausikokousta, joissa on keskusteltu osas
ton sisäisistä asioista sekä pidetty puheita, lausuttu runoja 
ja laulettu. Osasto on kuulunut paikallisjärjestöön, jossa 
sitä on edustanut Alma Vartiainen ja varalta Fanny Airak
sinen.

Toimikunnassa ovat olleet: puheenjohtajana Alma Var
tiainen, varalta Ida Laukkanen, sihteerinä allekirjottanut, 
rahastonhoitajana ja jäsenmaksujen kantajana Fanny Airak
sinen sekä muina toimikunnan jäseninä Mimmi Villberg, 
Ida Romppainen ja Julia Malin. Toimikunta on kokoon
tunut 4 kertaa.

Osastossa on 7-henkinen huvitoimikunta, joka on toi
meenpannut 1 yleisen iltaman ja 1 perhe-iltaman. Tilit 
osottavat tuloja 177: — ja menoja 162: 66, joten säästö 
14: 34.

Osastossa on ollut jäseniä 28.
Toimikunnan puolesta

Anni Tuominen.
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K a s s a t i I i
Tammik. 1 p:stä joulukuun 31 päivään 1908.

Tuloja: Debet:
An Saldo vuodelta 1907. .

Yleinen rahastotili . 
Rakennusrahasto tili . .
Ravintola » . .
Vuokratili Yrjönk. 27 
Vuokratili Sirkusk. 3 .
Juhlasalin vuokratili . .
Kokoushuoneiden vuokra

tili.................................
Korkotili...........................
Jäsenmaksujen tili . . .
Sisäänkirjoitus » . . .
Ilmoitus » . . .
Kirjasto » . . .
Kustannus » . . .
Uutisrakennus » . . .
Juhlasalin Freskomaalaus- 

tili.................................
Kansallispankin tili . .
Suomalaisen Säästöpankin 

tili.................................
Työv. Sanomal. o. yht. tili 
Arpajaistoimikun. tili . .
Kassa Kreditiivi . . .
Henkiv. yht. Suomen tili
Eri osastojen lainatilit .
Kymmenen markan laina 

tili.................................
Eri liikkeitten tilit . . .
Amos Anderssonin tili . 
Tilapäinen laina » .

19,102: 72
6,674: 24

49,536: 73
4,600:

690:
516:

4,996:

257: 25
1,153: 11

15,400: 45
1,595: 75 

768: 15
1,060:

66: 20
7,41 1: 84

121: 60 
140,000:

15,900:
33,500:

2,000:
15,000:

170,000: —
35,449:

2,720:
96,751: 34
35,000: —

3.00t’ 644,167: 66
Smk. 663,270: 38
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Kredit:Menoja:
Kustannustili .... 1 1,287: 49
Talon kust. ja korjaustili

Yrjönk. 27 ... . 723: 02
Kustannustili Sirkusk. 3 . 446: 25
Talon kustannustili Saari-

nienienk. 5.................... 7,993: 57
Vuokratili, Yrjönk. 27 . 165:
Vuokratili, Sirkusk. 3 . 1,800: —
Uutisrakennustili . 356,054: 38
Lukutupa » . . . 408: 95
Kirjasto » . . . 1,357: 12
Kalusto » . . 20,133: 34
Korko » . . . 1,600: —
Arvopaperien » . . . 6,000: —
Soittokunnan » . . . 480: —
Jäsenmaksujen tili . . . 2: 25
Kansallispankin » . . . 85,202: 80
Suomalaisen Säästöpankin

tili................................. 573: 88
Työv. Sanomalehti o. y.til1 25,000: —
Kassa Kreditiivitili . . . 115,000:
Eri osastojen lainatilit . 6,000: —
Kymmenen markat, laina-

tili................................. 80:
Eri liikkeitten tilit . . . 6,000: —
Tilapäinen lainatili . . 3,000: —
Saldo vuodelle 1909 .

649,308: 05 
13,962: 33

Smk. 663,270: 38
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Pääomatili.
Vastaavaa: Debet:

An Kassatili........................... 13,962: 33
Kansallispankin tili . .
Suomalaisen säästöpankin

263: 85

tili.................................
Kiinteimistötili, Saarinie-

1,862: 99

menk. 5...................... 921,194: 17
Kalustotili...................... 35,017: 34
Kirjastotin...................... 3,500:
Arvopaperien tili . . . 7,830: 65
F. Hartlinin » . . . 1,000:
V. F. Grönroosin tili . 
Voimistelu- ja Urh. seura

225: —

Jyryn tili...................... 200: -
Amos Anderssonin tili . 50,000: — 1,035,056: 33

Smk. 1,035,056: 33

Vastattavaa: Kredit:
Per Yleinen rahastotiti . . . 106,071: 24

Rakennusrahasto tili . . 190,653: 48
Opetuskomitean » . .
Rahasto kertom. antam.

329: 89

varten työv. asiain kä
sittelystä valtiopäivillä . 59: 64

Rahasto tilastollist. tiedon-
hankkimista varten työv. 
oloista........................... 285: 53

Rahasto Kansakoululasten 
suvilomaa vart. maalla

J. Th. Lagerbomin rahasto
247: 62

köyhäin koululasten 
vaatetusavuksi . . . 121: 73

Siirros 297,769: 13



n

Siirros
Soittokunnan torvirahasto 
Juhlasalin Ereskomaal. tili 
Kesk. Henkivakuutusyhtiö

Suomen tili . . . .
Helsingin kaupungin tili 
Eri osastojen lainatilit 
Kymmenen markan laina-

tili .................................
Eri liikkeitten lainatilit .

297,769: 13 
183: 28

1,214: 95

500,000: —
113,048: 63 
29,449: —

2,640:
90,751 34 1,035,056: 33

Smk. 1,035,056: 33

Helsingissä 13 p. maalisk. 1909.

A. M. Orrela.
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Helsingin Työväenyhdistykseen kuuluvien osastojen 
jäsenluku 31 p. joulukuuta 1908.

Miehiä Naisia Yhteensä

Yhdistyksen jäseniä . . . 38 2 40
1 Leipuri- ja Konditori a. o.. 87 — 87
2 Konetehtaalaisten a. o. . . 18 — 18
3 Uunintekijäin a. o. . . . 50 — 50
4 S. Läkki-, Pelti- ia Vaski- 

sep. liiton o. 1 . . . . 45 45
5 S. Maalari liit. osasto 1 . 360 — 360
6 Suutarien a. y...................... 24 - 24
7 S. Kivityönt. liit. osasto 1 . 56 — 56
8 S. Muurarien liit. osasto 1 275 .— 275
9 Puuseppäin a. y.................. 193 — 193

10 Satulaseppäin a. y. . . . 10 — 10
11 Kirvesmiesten a. o. . . . 342 — 342
12 Seppäin a. o........................ 26 __ 26
13 Pannu- ja Levyseppäin a. o. 50 — 50
14 Kaakeli- ja Fajanssi a. o.. 4 — 4
15 Naisosasto........................ — 82 82
16 Ompelijatar a. o.................. — 32 32
17 Palvelijatar osasto . . . — 104 104
lö S. Putkityönt. liiton osast. 1 106 — 106
19 Malliveistäjäin a. o. . . . 17 — 17
20 Nahanjalostus työnt. liiton 

osasto ............................. 53 53
21 Rappari a. o........................ 106 — 106
22 Verhoilijain a. o.................. 37 — 37
23 Puunjalostus konetyönt. a.o. 62 — 62
24 Ulkotyöläis-naisosasto . . — 38 38
25 Räätäli a. y.......................... 177 27 204
26 Nuohoojain a. o................. 3 — 3
27 Tupakkatehtaalaisten a. o. — 58 58
28 Koneenkäyttäjä a. o.. . . 11 — 11
29 Silittäjäin a. o..................... — 37 37
30 Tilkitsiäin a. o................ .... — — —
31 Pesiätär a. o........................ — 22 22
32 Talonmiesten a. o. ... 13 — 13
33 S. Metallivalajain liit. Hel

singin osasto................... 53 53
34 Asfalttityöntekiäin a. o. . 84 — 84

Siirretään 2,300 402 2,702
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35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67

Siirto

Sementtityöntekiäin a. o. . 
Sähkötyömiesten a. o. . .
Sairashuonepalveliain a. o. 
Tiilenkantajain a. o. . . .
Karkeankivityöntekiäin a. o. 
S. Satama- ja Vesiliikenne- 

työnt. o. 18...................
Kylvettäjäin a. o.................
Paperi- ja Kartonki a. o. . 
Helsingin Kunnan työv. os.
Valaistus a. o......................
Näyttämötyöläisten a. o. . 
S. R. ja Metallisorv. liit. os. 1 
Kadunlaskiain a. o. 
Venäläinen osasto. . . .
Naisleipurien a. o. . . .
Lämmittäjäin a. o. . . .
Varastotyömiesten a. o. . 
Maalarien oppilasosasto .
Yövahtien a. o....................
Karamellitehtaalaist. a. o. . 
Kipsityöntekiäin a. o. . .
Sekatyöläisten a. o. . . . 
Hattutyöntekiäin a. o. . .. 
Metalli apumiesosasto . . 
Laulu- ja Soitannollinen os.
Viilaaja a. y.........................
Makkaratyöntekiäin a. o. . 
Liikeapulaisten a. o. . . .
Olut- ja Virvoitusjuoma-

työnt. a. o........................
Kappaompeliain a. o. •. .
Vaununtekiäin a. o. . . .
S. Kivityönt. liiton osasto 2 
S. Valt. rautatatien konep.

Työv. yhd.........................

Yhteensä

Miehiä Naisia Yhteensä

2,300 402 2,702

74 1 75
37 — 37
12 25 37
35 — 35
— — —

46 _ 46
— 9 9
14 14 28

114 — 114
10 — 10
6 3 9

46 — 46
14 — 14
18 — 18
— 38 38
20 — 20
36 — 36
41 — 41
10 — 10
— 34 34
14 — 14

120 — 120
12 9 21
57 — 57
11 22 33
67 — 67
12 — 12
14 31 45

20 4 24
— 56 56
— — —

117 — 117

95 — 95
3,372 648 4,020
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