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Huomattavimpia muutoksia ei kuluneella vuodella ole yh
distyksemme toiminnassa tapahtunut. Taloudellisten 

kysymysten pohtiminen ja järjestely ovat olleet pääasioina. 
Valtiollisissa kysymyksissä yhdistys kyllä, muodostaen Hel
singin luokkatietoisen köyhälistön pääjoukon, on ollut vai
kuttavana tekiänä kuuluen Suomen sos. dem. puolueeseen, 
mutta ainoastaan puolueosastona kuin ajanmukaiset puolue- 
järjestyssäännöt ovat siirtäneet välittömän toiminnan kunnal
lisjärjestölle. Vuoden kuluessa uusiintui taas eduskunnan 
hajoitus ja sitä seuraavat uudet vaalit, jotka kysyivät puo
lueemme jäsenten innostusta ja uhrautuvaisuutta, mutta tu
lokset osoittivat, että Helsingin järjestynyt työväki on hereillä 
ja luokkatietoista, joten voidaan luoda katseemme luotta
muksella tulevaisuuteen, huolimatta siitä että kotimainen riis- 
täjäluokka ja Venäjän virkavalta yksissä toimin koettavat 
asettaa esteitä köyhälistön heräämiselle.

Helsingin työväenyhdistys on majaillut omassa tilavassa 
talossaan Siltasaarella. Lopulliset laskelmat osoittivat, että 
sanottu yhdistyksen talo oli tullut maksamaan kaikkiaan 
857,332 markkaa 79 penniä ja jos lisätään vielä tontin arvo 
113,048 markkaa 63 penniä saadaan kiinteistön arvoksi 
970,381 markkaa 42 penniä.

Kuukausikokouksia on yhdistys pitänyt 11 ja 2 vuosi
kokousta, varsinaisen- ja jatkokokouksen. Kokouksissa on 
keskimäärin ollut saapuvilla 206 jäsentä sekä käsitelty 26 eri 
asiaa, joista huomatuimmat Voimisteluseura Jyryn ja eri 
Soittokuntien ja Lauluseurojen huonevuorojen järjestely, 
kuuden osaston sääntöjen hyväksyminen ja muutos sekä 
yhdistyksen entisen puheenjohtajan E. Perttilän juttu, jossa 
tehtiin päätös että P. eroitettiin yhdistyksestä. Koska han
kaluutta ja ristiriitaa on ollut olemassa ammattiliittojen muilta
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paikkakunnilta tänne muuttaneiden jäsenten ilmoitus- ja 
pääsymaksujen suorituksessa, päätettiin että osastot suoritta
vat 30 p:iä kuukaudessa jäsenmaksua sekä ilmoitus- ja pääsy
maksut jäävät kokonaan pois.

Järjestyssäännöt Työväentalon ravintolaan hyväksyttiin. 
8 edustajan palkkio ja matkakulut Kotkan puoluekokoukseen 
päätettiin suorittaa.

Kesäkuun 6 päivä pidettiin tavanmukaiset arpajaiset yh
distyksen rakennusrahaston hyväksi, jotka onnistuivat hyvin. 
Puhdas tulo oli 19,857 mk. 19 p:iä, siis pienempi kyllä 
kuin edellisinä vuosina, mutta kun ottaa huomioon talvella 
vallinneen työttömyyden ja metallityöläisten työtaistelun, oli 
tulos koko tyydyttävä.

Yhdistyksen hallintoneuvosto on pitänyt 2 kokousta, 
mutta vuosikokouksen jälkeen lopetti toimintansa kokonaan 
koska sanotussa vuosikokouksessa hyväksyttiin lausunto, joka 
rajoitti neuvoston päätösvallan ainoastaan neuvotelevaksi ja 
lausuntojen antamiseksi.

Helsingin Työväenyhdistyksen virkailijat v. 1909.

Johtokunta. Puheenjohtajat: M. Haikarainen, vakinai
sena ja M. Rissanen varalta.

Sihteerinä: V. Perttilä, vakinaisena ja K. Korander va
ralta.

Rahastonhoitajana: F. M. Orrela.
Muut jäsenet: J. Vatanen, A. F. Lyly, M. Hellavuori, 

J. R. Valo ja A. Järvenpää. J. Vatasen ryhdyttyä hoitamaan 
talonmiehen tointa yhdistyksen talolla, valittiin hänen tilal
leen elokuussa E. Rihu ja M. Hellavuoren tilalle, joka muutti 
pois paikkakunnalta, valittiin H. Saxman.

Tilintarkastajat: Lauri af Heurlin, Jafet Lehtinen ja M. 
Korhonen vakinaisina, sekä Juho Lehtinen ja O. Lähde va
ralta.

Johtokunta on pitänyt 27 kokousta, joissa on käsitelty 
191 asiaa. Tärkeimpinä ovat olleet yhdistyksen talon hoito, 
kuten järjestysmiesten asettaminen ja niille korvaaminen hei
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dän vaivansa iltamien ja ravintolan järjestyksestä sekä laino
jen hankkiminen lankeavien vekselien lunastamiseen.

Ravintolan taloudenhoitajan toimen järjestäminen on 
kysynyt huolta, sen monivuotinen hoitaja Hilda Virta kun 
matkusti keväällä Amerikaan. Tilapäiseksi hoitajaksi valit
tiin Hj. Korander, ja kun hallintoneuvosto päätti, että toimi 
on sanomalehdissä julistettava haettavaksi, mutta parikin ker
taa sitä koetettua ei sopivia hakijoita ilmaantunut, otettiin 
lopulta kesäkuulla hoitajiksi Anni Pulkkinen ja Tilda Kajas- 
lampi, viimemainittu kirjanpitäjäksi.

Juhlasalin vuokraus on ollut esillä useat kerrat. Keväällä 
päätettiin, että juhlasali vuokrataan alennettuun vuokraan 
kesäkuukausina, koska se muutoin tulee olemaan käyttämättä. 
English Biograf Company oli tehnyt tarjouksen juhlasalin 
vuokraamisesta kevääseen v. 1910 elävien kuvien teatterina 
käytettäväksi. Johtokunta olisikin ollut halukas erinäisillä 
ehdoilla vuokraamaan sen heille, vaan kuukausikokous epäsi 
ehdotuksen.

Talon palovakuutus päätettiin suorittaa viiden vuoden 
ajalla, koska se siten tulee huokeammaksi.

Yhdistyksen varainhoidosta on johtokunta pitänyt tark
kaa huolta, vuorottain ovat sen jäsenet tarkastaneet määrä- 
aikoina yhdistyksen kuukausitilit.

25-vuotisjuhlan järjestelyssä on johtokunta avustanut 
juhlatoimikuntaa ohjelman suunnittelijana y. m.

Helsingin Työväenyhdistyksen 25-vuotisen historiikin 
laatimisen, joka oli aijottu 25-vuotisjuhlaan, on johtokunta 
antanut O. Tiupan tehtäväksi, avustajina ja tarkastajina E. 
Valpas ja Y. Sirola. Historiikki ei kuitenkaan valmistunut 
määrääjällään, vaan lykkääntyi sen julkaiseminen v:n 1910.

Yhdistyksen talonmiehen toimesta erosi F. E. Johansson 
kesällä. M. Haikarainen hoiti tehtäviä väliaikaisena, kunnes 
13 p. heinäkuuta valittiin toimeen J. Vatanen. Yhdistyksen 
talon hoidosta on mainitsemisen arvoista katukäytävien las
keminen asfaltilla, järjestyksen pitäminen, uusien järjestys
sääntöjen laatiminen, järjestysmiesten vakuuttaminen tapatur
man varalta y. m. pienempiä asioita.
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Ensikesäiset arpajaiset ovat vaatineet alkuvalmisteluja, 
kuten luvan hakeminen ja arpajaistoimikunnan asettaminen

Palkkioina on virkailijoille maksettu:

Rahastonhoitajalle. . . 600 mk. vuodessa
Sihteerille...................... 300 »
Kirjaston apulaiselle . . 360 > »
Ravintolan kirjanpitäjälle 75 > kuukaud.
Emännöitsijälle . . . 70 »
Keittäjättärelle .... 35 »
Palvelijattanne, kullekin 25 »
Vahtimestarille . . . 120 > »
Talonmiehelle .... 125 »

Johtokunnan kokouksissa ovat olleet läsnä:
M. Haikarainen . 26 kertaa
K. Korander . . 26
J. R. Valo . . . 26 *
M. Rissanen . . 22 »
A. F. Lyly . . . 21 »
F. M. Orrela . . 21
A. Järvenpää . . 19 »
J. Vatanen . . 15 18 kokouksesta
V. Perttilä . . . 13 13 »
M. Hellavuori . . 8 21 »
E. Rihu . . . . 5 » 6 »
H. Saxman 1 6 »

Eroamisvuorossa ovat seuraavat johtokunnan jäsenet:
J. R. Valo, M. Haikarainen, A. Järvenpää, F. M. Orrela ja
K. Korander.

Yhdistyksen kirjastosta on annettu 738 henkilölle 9,345 
suomalaista ja 96 ruotsalaista kirjalainaa. Suomalaista kir
jastoa on lisätty 500 nidoksella. Kirjoja on nykyään 2,000 
suomalaista ja 1,223 ruotsalaista nidosta.

Lukusaliin on tilattu 50 eri sanomalehteä ja aikakaus
kirjaa. Keskimäärin on lukusalissa käynyt 150 henkeä päi
vää kohden.
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Kirjaston hoitajina ovat olleet A. Järvenpää suomalai
sella ja V. Perttilä ruotsalaisella osastolla. Vakinaisena hoi
tajana on edelleenkin toiminut neiti Laura Palomäki.

Jo hio kunta.

H. T. Y:n Ravintola.
Ravintolatoimikuntaan ovat kuluneena vuotena kuulu

neet seuraavat jäsenet: työväenyhdistyksen johtokunnan puo
lesta M. Haikarainen ja M. Rissanen sekä hallintoneuvoston 
valitsemina A. Hämäläinen, V. Kannisto, Ida Hellstedt, V. 
Gatski ja allekirjoittanut. Toimikunnan puheenjohtajana on 
toiminut M. Haikarainen ja kirjurina allekirjoittanut.

Ravintolan hoitajina ovat toimineet alkuvuodella neiti 
Hilda Virta emännöitsijänä ja rahastonhoitajana sekä kirjan
pitäjänä herra Hj. Korander. Neiti Hilda Virran poistuttua 
oli neiti Ida Heino emännöitsijänä ja Hj. Korander isän
nöitsijänä. Heinäkuun 1 p. vaihtui taas ravintolan hoitajat 
ja valittiin väliaikaiseksi emännöitsijäksi neiti Anna Pulkki
nen sekä rahastonhoitajaksi ja kirjanpitäjäksi allekirjoittanut, 
tullen marrask. 1 p. vakinaiseksi ravintolanhoitajaksi.

Toimikunta on kokoontunut 12 kertaa, keskustellen 
niistä toivomuksista, mitä ravintolan suhteen on tehty sekä 
tavaratilauksista y. m. ravintolaa koskevista seikoista. Pal
velijain kanssa on pidetty kaksi kokousta. Niin paljon kun 
ravintolatoimikunnalla on tehtävää niinkin suuressa talou
dessa kun yhdistyksemme talous on, vaatii se paljon vaivaa 
sekä asiain tuntemusta ja näin ensikertalaisia kun toimikunta 
tänä kuluneena vuonna on ollut, ei ehkä ole voinut kaikkia 
yhdistyksen jäsenten toivomuksia tyydyttää, kuitenkin on 
toimikunta koittanut kykyjensä mukaan toimia yhteiseksi 
hyväksi.

Toimikunnan puolesta: Tilda Kaj as lampi.
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Helsingin Työväenyhdistyksen Juhlatoimikunta.
Juhlatoimikuntaan ovat kuluneena vuonna kuuluneet seu- 

raavat jäsenet: Albert Vormula, Ville Soininen, A. Leivo, 
Hjalmar Korander, Olga Leino, Hanna Väisänen, Tilda Ka- 
jaslampi ja allekirjoittanut. Puheenjohtajana on ollut Ville 
Soininen, rahastonhoitajana Albert Vormula, taloudenhoita
jana Tilda Kajaslampi ja sihteerinä allekirjoittanut

Juhlatoimikunta on kuluneena vuonna toiminut 5 ilta
maa, 2 lasten joulujuhlaa, 1 iltama kirjaston hyväksi sekä 
H:gin Työv. Yhd. vuosijuhlan ja 25-vuotisen juhlan, jota 
juhlittiin kahtena eri iltana. Aino Korander.

Järjestysvaliokunta.
Järjestysvaliokunta on vuoden kuluessa pitänyt 42 ko

kousta, keskustellen ja päättäen etupäässä järjestyksen pitoa 
koskevista kysymyksistä. Järjestysvaliokunnan tärkeimpänä 
tehtävänä on ollut järjestyksen pito yhdistyksen huoneus- 
tolla, samalla avustaen juhlatoimikuntaa arpajaisissa ja kan
sanjuhlissa kesällä sekä talvella iltamissa ja lastenjuhlissa 
y. m. yhdistyksen huoneustossa pidettävissä juhla- ja kokous- 
tilaisuuksissa. Järjestysvaliokunnalla on ollut tämän vuoden 
aikana paljon tehtäviä, kun on tullut järjestystapoja aina 
muutetuksi, niin on yhdistys korvannut pienellä vakituisella 
kuukausipalkkiolla. Vuoden loppuvaiheilla vakuutti yhdistys 
myöskin valiokunnan tapaturmavakuutuksessa.

Järjestysvaliokuntaan on vuoden kuluessa kuuluneet seu- 
raavat henkilöt: A. Hämäläinen, K. Arvio, J. Ekström, A. 
Aho, M. Nuoranen, A. Peltonen, K. Ahti, A. Kantanen, V. 
Koivisto, P. Pirskanen, F. Virtanen, Honkamäki, V. Lehto, 
S. Suomela, E. Ekholm, J. Kari, T. Tuominen, V. Helmi
nen, P. Kuikka, O. Hellgren, V. Paavola, V. Sandgren, E. 
Hämäläinen, A. Nyman, P. Salo, V. Saarinen, O. Henrikson, 
E. Tähkä. Vakinaisena puheenjohtajana on ollut A. Hämä-
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Iäinen, varapuheenjohtajana K. Ahti. Vakinaisena sihteerinä 
ja rahastonhoitajana toimi M. Nuoranen. Hänen erottuaan 
tuli vakituiseksi sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi allekirjoitta
nut Rahastonhoitajalle myönnettiin tilivapaus.

Valiokunnan puolesta: P. Kuikka.

Tiilenkantajain a.-o.
Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana 

K. Salonen, varapuheenjohtajana V. Valo, kirjurina E. F. 
Salmelainen ja varakirjurina A. Louhioja, rahastonhoitajana 
A. Sirén, jäsenkirjurina V. Viherkoski, muina toimikunnan 
jäseninä K. Aalto, K. Lehto ja T. Tanneraho.

Vuoden kuluessa on osasto pitänyt paitsi vuosikokousta, 
11 kuukausikokousta ja 3 ylimääräistä. Toimikunnalla on 
ollut 12 kokousta. Huvitoimikuntaan on kuulunut 7 jäsentä. 
Tilintarkastajina on ollut A. Lehto ja A. Sulkuranta sekä 
varalta J. Leppä. Osastossa on täysinmaksavia jäseniä 52. 
Osastoa on edustanut O. Y. Laurilassa V. Valo ja Osuus
kunta Elannossa A. Sirén.

Tuloja on osastolla ollut v. 1909 Smk. 730:51. Me
noja Smk. 559:75. Säästö Smk. 170:76. Osaston rahal
linen omaisuus on Smk. 601:80.

Jo alkuvuodesta valittiin komitea laatimaan uutta palk- 
kaussopimusta, joka oli aikomus vuoden parhaimpana työ
aikana viedä lävitse. Oltiin jo useat kerrat sovittelussa raken- 
nusmestariliiton kanssa, vaan koska sovitteluista ei mitään 
aikaansaatu, päätettiin se jättää huonojen työolojen vuoksi 
parempaan aikaan. Siihen mennessä päätettiin noudattaa en
nen voimassa ollutta palkkasopimusta.

Osaston puolesta: E. F. Salmelainen.
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Suomen Nahanjalostus 1.1. liiton H:gin osasto.
Toiminnastamme olkoon tässä mainittuna tärkeimmät 

kohdat. Määräaikaisia kuukausikokouksia on pidetty 11, 
ylimääräisiä 1 ja johtokunnan kokouksia 3. Näissä kokouk
sissa on keskusteltu liittohallinnon sekä jäsenien itsensä nos
tamia kysymyksiä, joista ei kuitenkaan sanottavia uudistuk
sia ole saatu aikaan asemamme kohottamiseksi omalla am
mattimme alalla, ulospäin kyllä on koetettu vaikuttaa sen 
minkä olemme voineet, osastomme pienuuteen katsoen, esim. 
rahallista apua on jaettu paperi- ja metallisulkulaisille yht. 
391 mk. 70 p:iä sekä Ruotsin suurlakkoa avustettu 117 mk. 
75 p:iä sekä omassa keskuudessamme ollutta Jämsän nah
kurien lakkoa 202 mk. 10 p:iä. Vielä on koottu useam
piin arpajaisiin yht. 90 mk. 50 p:iä ja lastenjuhliin 50 mk. 
95 p:iä. Työttömille on kerätty ja osaston kassasta suoritettu 
26 mk. 50 p. y. m. yleishyödyllisiin ja työväen pyrkimyk
siä edistäviin tarkotuksiin. Osaston jäsenluku on kuluneena 
vuonna ollut seuraava: vuoden alussa oli jäseniä 55, vuo
den varrella liittyneitä 12. Eronneita 22. Jäsenmäärä vuo
den lopussa 45, joten osaston jäsenmäärä on vähentynyt 
10 jäsenellä. Osaston varallisuus ja tulot 1,436 mk. 75 p:iä 
ja menot 1,437 mk. 05 p:iä, tappio —: 30 p:iä, omaisuus 
68 mk. 45 p:iä. Osaston kokouksiin osanotto on ollut hy
vin laimeata, joten olisi vielä toivomisen varaa virkeämpään 
toimintaan, jotta voitaisiin vaikuttaa taloudellisen asemamme 
ja hyvinvoinnin kohottamiseksi ja edistämiseksi tulevaisuu
dessa.

Osaston puolesta: E. Merikanto.

Toveriosasto.
Lokakuun 14 päivänä v. 1908 kokoontui K:gin työväen

yhdistykselle ne jäsenet, jotka eivät kuuluneet mihinkään 
työväenyhdistykseen kuuluvaan ammattiosastoon, vaan kuu
luivat suorastaan työväenyhdistykseen, keskustelemaan siitä,
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josko katsotaan tarpeelliseksi perustaa H:gin työväenyhdis
tyksen keskuuteen osasto, johon voisivat yhtyä kaikki ne 
jäseniksi, jotka eivät voi yhtyä jo perustettuihin osastoihin. 
Osaston tarkoituksena tulisi olemaan jäsentensä henkinen 
kehittäminen.

Yksimielisesti päätettiin perustaa uusi osasto ja ryhdyt
tiin alkuvalmistuksiin. Valittiin kolmihenkinen komitea laa
timaan tälle uudelle osastolle sääntöehdotusta. Tähän komi
teaan tulivat A. Järvenpää, J. V. Valo ja V. Närvänen sekä 
hyväksyttiin nämä väliaikaiseksi toimikunnaksi.

Joulukuun 14 päivänä esitti komitea laatimansa sääntö
ehdotuksen, joka hyväksyttiin ja annettiin osaston nimeksi 
»Toveriosasto» ja ennen valitulle toimikunnalle annettiin toi
meksi hankkia säännöille vahvistus ja kutsua uuden ko
kouksen.

Kokoonnuttiin 20 p:nä toukokuuta v. 1909 uudelleen, 
johon mennessä oltiin saatu sääntöehdotukselle vahvistus ja 
ryhdyttiin valitsemaan osastolle toimikuntaa. Toimikuntaan 
valittiin A. Närhi puheenjohtajaksi, Y. Sirola, V. Paasivirta, 
V. Närvänen, J. V. Valo, J. A. Lehtinen ja E. Harju jäse
niksi ja alkoi osaston virallinen toiminta 1 päivästä kesäk.

Tilintarkastajina ovat olleet Kuusisto ja J. Löfberg vaki
naisina sekä O. Lähde ja O. Kiviranta varalta.

Hallintoneuvostossa on osastoa edustanut A. Närhi.
Osastolla on ollut huvitoimikunta, johon on kuulunut 

5 jäsentä. Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet A. Närhi, J. V 
Valo, J. Jussila ja Y. Rissanen.

Osastolla on ollut 5 kuukausikokousta ja sitäpaitsi toi
meenpannut keskustelukokouksia joka maanantai, joissa on 
keskusteltu pääasiallisesti periaatteellisista ja taktiikkakysymyk- 
sistä kuten:

»Onko työpalkkojen nousu vaikuttanut elintarpeiden ja 
vuokrien kallistumisen».

»Sos. dem. suhteesta raittiuskysymykseen».
»Onko ihmisellä vapaata tahtoa».
»Pitääkö kurjistumisteoria paikkansa».
»Onko säästäväisyys hyve köyhälistölle».
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»Pikkuliikkeenharjoittajain asema nykyaikana».
»Puolueopiston perustamisesta» y. m.
»Puolueen menettelytapa»-kysymystä valmisteltiin ennen 

puoluekokousta useassa eri kokouksessa. Näihin kokuksiin 
ovat kaikki työväenyhdistyksen jäsenet saaneet ottaa osaa

Toimikunta on kokoontunut 8 kertaa ja on käsitelty 
pääasiassa osaston taloutta koskevia asioita.

Ruotsin lakkolaisille on osasto kerännyt 9 mk. 15 p:iä. 
Ihanneliiton joulujuhlaa varten on osasto lahjoittanut 5 mk. 
sekä toimeenpannut vapaaehtoisen keräyksen samaa tarkoi
tusta varten.

Osaston jäsenluku oli vuoden lopussa 39 täysin mak
sanutta jäsentä. Tuloja on ollut vuoden kuluessa 123 mk. 
50 p:iä. Menoja 73 mk. 50 p:iä. Säästöä vuodelle 1910 
50 mk.

Osaston puolesta: J. A. Lehtinen.

Palvelijatar a.-o.
Osaston 11 :tas toimintavuosi ei eroa sanottavasti edelli

sestä. Saavutetut parannukset ammattialallamme rajoittuvat 
yhä siihen mitä yksityiset jäsenet ovat vaatimuksillaan saa
vuttaneet.

Työskentely järjestäymisen hyväksi on pysynyt edelleen 
päätehtävänämme, mutta osaston jäsenluku näyttää kuin ei 
sekään olisi tuottanut ainakaan vielä kuluneen vuoden osalle 
merkittäviä tuloksia. Syyttämällä työväen järjestöjä yleisen 
työttömyyden, työnsulkujen ja lakkojen aiheuttajaksi ja käyt
tämällä tuota n. s. »Perttilä-juttua» aseenaan on porvaristo 
onnistunut vaikutusvaltansa alaiset palveliat pysyttämään jär
jestöjen ulkopuolella, vieläpä aikaansa seuraamattomia osas
tostakin eroamaan.

Kokouksia on osasto pitänyt: vuosikokouksen, 8 kuu
kausikokousta, 2 ylimääräistä ja 2 yleistä. Osaston kokouk
sissa on keskusteltu osaston sisäisistä ja ulkoapäin kirjel
millä tahi m. s. esitetyistä asioista, sekä Palvelijain edustaja
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kokoukselle menevistä kysymyksistä. Yleiset kokoukset ovat 
toimeenpantu agitatsionia varten ja on niissä keskusteltu 
palkollisia koskevista kysymyksistä sekä ankarasti paheksuttu 
porvariston menettelyä palkolliskysymyksen suhteen.

Syksyllä valitsi osasto komitean toimimaan hyökkäysret- 
ken maaseudulle, vaan kun kohta sen jälkeen hajotettiin 
eduskunta katsoi komitea hyödyllisemmäksi sen toimimisen 
lähempänä eduskuntavaalia.

Käsityöseuraa on myöskin pidetty vireillä sekä viikko- 
kokouksia, missä on keskusteltu tärkeistäkin kysymyksistä, 
kuten esim. työttömyysrahaston perustamisesta osastolle.

Osasto on kuulunut, paitsi H. T. Y:seen, Suomen Palv. 
liittoon ja H:gin Paikallisjärjestöön. Suorittanut veroa, paitsi 
yllämainituille, myöskin Uudenmaan läänin sos. dem. Piiri- 
toimikunnalle ja Naisten piiritoimikunnalle. Paikallisjärjes
tön kirjanpitokursseille on osasto lähettänyt 2 oppilasta. Pal
velijain edustajakokouksessa, joka pidettiin H:gissä, oli osasto 
edustettuna 5 edustajalla.

Ruotsin suurlakkolaisia avusti osasto ammattijärjestön 
kautta 50 mk., H:gin työttömiä avustuskomitean kautta 20 
mk., Työv. yhd. arpajaisia 15 mk., Ihanneliittolaisten joulu
juhlaa 5 mk. ja useita arpajaisia käsityöseuran valmistamilla 
esineillä.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: Tilda Oksanen puheen
johtajana, varalta Paula Saari. Pöytäkirjurina Elmi Pelto- 
lehto, varalta Edla Tainio. Jäsenkirjurina Hanna Malinen, 
varalta K. Saari. Rahastonhoitajana A. Halme. Talouden
hoitajana Ida Eloranta. Muina jäseninä Fanny Airaksinen. 
Toimikunta on kokoontunut 16 kertaa.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: Anna Viherlaakso 
puheenjohtajana ja rahastonhoitajana, varalta Liinu Jokinen. 
Pöytäkirjurina Hilda Kolehmainen, varalta Hilda Leppänen. 
Muina jäseninä: Helmi Konsti, Minimi Starck, Hilma Kar
vinen, Anna Pakarinen, Olga Peltonen ja Edit Kallioinen. 
Vuoden kuluessa on huvitoimikunta kokoontunut 12 kertaa. 
Iltamia on toimittu 3 maksullista ja 2 perheiltamaa.

Vuoden lopussa oli osastossa 121 sääntöjen mukaista 
jäsentä.
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Osaston varallisuus tilikirjain mukaan:
Kassa tili........................... . 172:60
Työv. pankin tili . . . . 1,075:07
Saatav. työv. yhdist. . . . 500:
Osakkeita ja irtaimistoa . . 436:05

Smk. 2,183:72
Toimikunnan puolesta: Elmi Peltolehto.

Suomen Kivityöntekijäin 1. os. n:o 2.
Osastolla oli yhdestoista toimintavuosi. Syynä siihen, ettei 

erittäin mainittaviin tuloksiin ole päästy, on ollut viime vuo
den rahastonhoitajan tekemä kavallus ja siitä johtuvat riidat 
entisen toimikunnan ja osaston välillä, joka on synnyttänyt 
jäsenten kesken erimielisyyttä, että jäsenluku on vähän alen
tunut sitte viimevuoden. Mitään suurempaa hajaannusta ei 
osastossa ole tapahtunut. Osasto on pyrkinyt eteenpäin niin 
ammatillisella kuin valtiollisellakin alalla. Suurempia työ
taistelujakaan ei ole ollut, jotakuta pienempää lukuunotta
matta. Sairastapausten sattuessa on osasto järjestänyt vapaa
ehtoisia keräyksiä, jota avustusta on annettu 8 henkilölle 
yhteensä 555 mk. 45 p:iä. Ylimääräisellä verotuksella ke
rätty metallisulkulaisille 800 mkaa, Ruotsin suurlakkolaisille 
425 mkaa 75 p:iä ja osaston varoista 100 mkaa. Vanhuu
den takia on jäsenmaksuista vapautettu 4 jäsentä. Kokouk
sia on pidetty: 12 kuukausi-, 4 ylimääräistä ja 20 toimi
kunnan kokousta. Huvitoimikuntaan on kuulunut 7 hen
kilöä ja on se pitänyt yhden perheiltaman sekä joulujuhlan.

Toimikuntaan kuului alkuvuodesta H. Lipsanen puheen
johto sekä V. Koivula, A. Kivistö, K. Viuhkonen, D. Häyry
nen, H. Laukkanen, K. Hartikainen, K. Koskinen ja F. Va
lovuon muina jäseninä, joista 6 ensinmainittua erotettiin 
maaliskuussa ja valittiin F. Valovuori puheenjohtajaksi. Ero
tettujen tilalle tulivat: A. Puttonen F. Vuorinen, K. Brusiin, 
J. Leivo, J. Lindahl ja K. Laukkanen. Sittemmin erosi J.
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Leivo, F. Vuorinen ja K. Brusiin, varajäsenistä tuli tilalle 
A. Laukkanen, A. Mustonen ja A. Mäkinen. Osaston jäsen- 
luku on ollut 150, täysin maksaneita 122.

Tuloja on ollut jäsen-, rästi- ja sisäänkirjoitusmaksuista 
1,936 mk. 20 p:iä sekä menoja 1,612 mk. 50 p:iä. Osas
ton omaisuus on edellisten vuosien säästöjen kanssa 3,152 
mk. 56 p:iä.

Osaston puolesta: A. V. Laukkanen.

Sementtityöntekijäin a.-o.
Toiminta kuluneella vuodella on ollut rauhallista ja etu

päässä sisäisen kehityksen edistämistä. Vaikka osanotto ko
kouksiin onkin ollut laimeata, on kuitenkin toiminta ollut 
säännöllistä ja verrattain ripeää.

Kokouksia on pidetty kaikkiaan 35, toimikunnan ko
koukset siihen luettuina. Kokouksissa on käsitelty etupäässä 
ammatillisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Johtokunta on ollut, kuten edellisinäkin vuosina, 9-hen- 
kinen ja ovat siihen kuuluneet: P. Nevalainen puheenjoh
tajana, M. Lehikoinen varapuheenjohtajana ja rahastonhoi
tajana, H. Arola jäsenkirjurina, sekä sihterinä O. Riihelä, 
varalta E. Mielonen ynnä muina jäseninä V. Kontio, A. 
Sandholm, Saarinen ja Y. Peltonen. Tilintarkastajina ovat 
toimineet O. Virta, Vilander ja J. Kantanen.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 8 jäsentä, joista puheen
johtajana O. Virta, rahastonhoitajana O. Riihelä ja kirjurina 
H. Laakso. Huvitoimikunta on vuoden kuluessa pitänyt 2 
iltamaa, 1 toveri-iltaman ja 1 perheiltaman sekä kesällä 
kansanjuhlan, joista oli tuloja Smk. 995: 53 ja menoja Smk. 
850:93. Puhdas voitto Smk. 144:60.

Ammattijärjestön kehoituksesta on osasto veroittanut jä
seniään metalli- ja paperityöläisten taistetujen hyväksi, joista 
oli yhteinen tulos Smk. 147: -- sekä Ruotsin suurlakon 
avustamiseksi Smk. 187:90. Osaston varoista luovutettiin 
Työttömyyskomitealle Smk. 25: —, Työv. yhd. arpajaisiin
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Smk. 10:—, Kansan näyttämön eläkelaitoksen arpajaisiin 
Smk. 5:—, Työv. yhd. lasten joulujuhlaan Smk. 10:—, 
Ihanneliiton lasten joulujuhlaan Smk. 5: —.

Osasto on kuulunut Paikallisjärjestöön ja siinä edusta
jina ovat olleet E. Mielonen ja M. Lehikoinen. Osasto 
päätti liittyä Suomen tehdas- ja sekatyöntekijäin liittoon 1 
p:stä tammik. 1910. Jäseniä osastossa on vuoden kuluessa 
ollut 89, vaan vuoden lopussa ainoastaan 54 täysin mak
sanutta jäsentä. Kuoleman kautta osastosta ovat poistuneet 
V. Rosnell ja M. Valden. Ensimainitun hautaussaattoon otti 
osasto osaa lipun kanssa.

Näin lyhykäisesti kerrottuna on sementtityöntekijäin 
osaston toiminta päättyneenä vuotena. Herättäköön uusi 
vuosi uutta intoa osaston jäsenissä toimimaan köyhälistön 
päämaalin saavuttamiseksi.

Sementtityöntekijäin a.-o:n tilit:

Tulot...........................
Menot...........................
Säästö...........................

. 1,647: 13 
891:85

. 755:28

Varat: Kassasäästö . . 260: 28
Pankissa. . . . 495: —
Arvopapereita . . 185: —

Yhteensä koko omaisuus . 940: 28

Osaston puolesta: Otto Riihelä.

Metallityöntekijäin apumiesosasto.
Kulunut vuosi alkoi suuren taistelun vallitessa. Olivat

han työnantajat päättäneet tuhota työväen ammatilliset jär
jestöt, mutta turhaan. Osastomme alkaa taasen uuden toi- 
mintakautensa, jos ei niin suuresti aineellisesti, niin ainakin 
henkisesti tietorikkaampana.
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Osaston kokouksia on pidetty 21 ja johtokunnan ko
kouksia 16. Pöytäkirjaan on näissä merkitty yhteensä 240 
§:ää. Osaston jäsenluku on kuluneena vuotena vaihdellut 
seuraavasti: vuoden alussa 59, uusia jäseniä 41, poismuut
taneita 2, muualta tulleita 6, eronneita 35. Jäsenluku vuo
den lopussa 69, siis lisäys 10 jäsentä. Johtokuntaan ovat 
kuuluneet: Puheenjohtajana H. Niemeläinen sekä hänen 
poismuutettuaan O. M. Hellstén, varapuheenjohtajana Y. 
Oksanen, sihteerinä A. Salminen, varalta J. Saaristo, rahas
tonhoitajana D. Haarala, kantomiehenä O. Pietiläinen, muina 
jäseninä J. K. Lehtonen ja J. E. Aalto.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: A. Kytö, H. Rajala, 
V. Seuranen, K. Auer, J. Aalto, A. Antikainen, K. Hurme, 
J. Järvinen, K. Järvinen ja M. Salo. Huveja on mainitulla 
toimikunnalla ollut: yleisiä iltamia 3, kävelyretkiä 2, osaston 
vuosijuhla ja lipun vihkiäisjuhla. Tuloja on huvitoimikun- 
nalla ollut 637: 20 ja menoja 576: 95, jäännös 60: 25. 
Vielä on osasto ollut edustettuna metalli t. t. yhteisessä 
huvitoimikunnassa. Puhujaseura perustettiin osastolle huh
tikuussa pitäen 7 kokousta sekä yhden perheiltainan ja yh
den huvimatkan. Tuloja seuralla oli 121:45 sekä menoja 
111:35. Mainitun seuran toiminta on nyttemmin lakkau
tettu osanottajain vähyyden tähden.

Osasto oli edustettuna S. Ammattijärjestön edustajako
kouksessa D. Haaralan kautta.

Osaston uusi lippu vihittiin tarkoitukseensa 25 p. huh- 
kuuta.

Tuloja on osastolla ollut, liitolta saatu avustus siihen 
luettuna, 8,147:95 ja menoja 7,920:35, jäännös 227:60.

Osaston puolesta: Osk. Rauhala.

Pannu- ja Levyseppäin a.-o.
Osaston puheenjohtajana toimi Aug. Karvonen ja kirju

rina alkuvuoden K. Virtanen, hänen poistuttua Amerikkaan 
toimi kirjurina O. Heino. Heinon erottua osastosta hoiti

2
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tointa loppuvuotta O. Keinänen. Rahastonhoitajana alussa 
vuotta oli O. Raunio, vaan hänen siirryttyään Amerikkaan, 
valittiin tilalle A. Kivinen. Muina joimikunnan jäseninä 
toimi J. Sund, 1. Jaala ja K. Lindgren.

Vuosi alkoi kuuluisalla metallisululla, joka muuttui kuu
kauden jälkeen lakoksi, joka kesti yhteensä 4 kuuk. 11 p., 
1 p:stä tammik.-—15 p. toukok. 1909.

Kokouksia on ollut: kuukausikokouksia 12 ja 5 yli
määräistä kokousta. Toimikunnan kokouksia on ollut 18.

Ammattijärjestön kokouksessa osastoa edustamassa oli 
J. E. Hirvonen.

Huvitoimikunta on kyllä toiminut joitakin iltamia ja 
yhden kesäjuhlan, vaan on saanut aina tappiota.

Osastossa oli vuoden alussa jäseniä 66 ja vuoden lo
pulla 65.

A. Koskelainen.

H:gin Viilaajain a.-o.
Toiminta alotettiin työtaistelulla, johon suurin osa jäse

niä oli pakoitettu. Sitkeästi kestettiin 19 viikon taistelu: 
alussa 3 viikkoa entisestä työsopimuksesta ja sitten työn
antajain lehmänkäänteen tehtyä 16 viikkoa työsopimusten 
ja järjestöjemme olemassa olosta. Taistelu täytyi lopettaa 
toistaiseksi rikkurien ja ryssäin täyttäessä työpajat, joten työn
saanti tuotti vaikeuksia ja useat jäsenet ovat melkein koko 
vuoden yhtämittaa saaneet olla nälkätaipaleella.

Johtokuntaan ovat kuuluneet E. H. Lainio puheenjoh
tajana, M. Eskonen varapuheenj., V. Vuori kirjurina, J. Val
konen varalta. Valkosen erottua J. Hartikainen, E. Rihu 
jäsenkirjurina, O. V. Turakainen rahastonhoitajana ja H. 
Kamppila taloudenhoitajana. Osastolla on ollut 20 ko
kousta ja johtokunnalla 18.

Edustajana O. Y. Laurilan kokouksissa on ollut E. Rihu, 
Työväen sanomalehti ja kirjapaino O. Yht. O. V. Turakai
nen, Työväen Säästöpankin kokouksissa O. V. Turakainen.
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Työväen osuuskaupan kokouksissa H. Ahti, S. Ammattijär
jestön edustajakokouksessa oli E. Riliu. Liiton arpajaistoi- 
mikunnassa oli K. Laine.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 7 jäsentä, jotka ovat 
toimineet osaston vuosijuhlan, perheiltaman ja kävelyretken. 
Huvitoimik. säästö 90:25.

On toiminut 7 jäseninen järjestysvaliokunta, jotka kes
kuudestaan ovat valinneet airueet.

Ruotsin työtaistelussa olevien avustamiseksi annettiin 
osaston kassasta 25: —, jonka lisäksi verotettiin jäseniä 
3: — pakollisella verolla.

Osaston puolesta kustannettiin jäsenille kurssi amerik
kalaisessa kirjanpidossa, johon otti osaa noin 20 jäsentä.

Tilikertomus osotti
Tuloja:

Jäsen veroja.......................................................................2,141:70
S. Metallityöntekijäin liitolta lakko- ja työttö-

myysavustuksiin...............................................10,192:95
Keräyslistoilla lakon aikana.................................. 320:10
Korkoja........................................................................ 38: 46

Summa Smk. 12,693:21
Menoja:

S. Metallityöntekijäin liitolle jäsen- ja ylimääräi
siä veroja....................................................... 1,370: —

H:gin Työväenyhd. vero....................................... 319:80
Jäsenille lakko- ja työttömyysavustusta . . . . 10,486:15
Lahjoituksiin, kirjanpitokursseihin, palkkioihin

y. m. menoja................................................. 522: 55
Summa Smk. 12,698:50

Vuoden tappio 5: 29. Osaston nyk. omaisuus 590: 65. 
Tilintarkastajina ovat toimineet J. Koskelainen, I. Sinisalo ja 
V. Suojanen. Varalta A. Aalto.

Jäseniä vuoden ajalla 115. Loppuunmaksaneita 78.
Osaston puolesta: Vilho Vuori.
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H. T. Y. Laulu- ja soitannollinen osasto.
Osastomme on edelleenkin toiminut ripeästi kuluneena 

vuotena. Laulu on siksi voimakas tunne, että työläiset tun
tevat viihtymystään saadessaan ilmaista edes laulun muo
dossa tunteitaan; siksipä köörimme onkin jäsen- ja ääni
määrältään vuoden lopussa voimakas. Uusia laulajia on 
liittynyt runsaasti, joskin usea on siitä pois siirtynyt olosuh
teiden pakottamana.

Alkupuolella vuotta oli köörimme johtajana hra Aug. 
Ikonen, joka tekikin tarmokasta työtä. Kesäajan levättyä 
alotettiin syystoimintakin, jolloin oli onni saada kapellimes
tari J. Leino köörimme johtajaksi.

Kun tiedämme, että työläislaulajissa on suurin osa alku- 
räisellä kannalla, ei ole ihmeteltävää, että nykyisellä johta
jallamme on täysi työ saadessa kööri jonkunmoiseen kun
toon. Sitkeästi ja perinpohjaisesti hän koettaa opettaa, jos
kin emme valmista niin suuressa määrässä lauluja kuin 
kevätpuolella, niin sitä täysipitoisempaa se tulee.

Osastomme yhteyteen perustettiin jouhiorkesteri kevät- 
puolella, joka onkin voimistunut lopulla vuotta suureksi 
tekijäksi työväen soitannollisessa elämässä; sen johtajana on 
ollut Aug. Ikonen. Vuoden lopulla yhtyi myöskin torvi
soittokunta osastoomme.

Osaston johtokuntaan on kuulunut puheenjohtajana V. 
Kannisto, varapuheenj. Aug. Maukonen, pöytäkirjurina J. 
Honkanen, varalta O. Tuohioja, rahastonhoitajana Siiri Sa
lovaara, edellämainittu on ollut myöskin taloudenhoitajana, 
jäsenkirjurina E. Nylander, sihteerinä K. Särkilahti, muina 
jäseninä K. Helminen ja M. Kärkäs, sekä varajäseninä J. 
Aro ja Aino Andstén. Näistä erosi M. Kärkäs ja tuli Aro 
hänen tilalleen. Johtokunnalla on ollut 11 kokousta, joista 
pöytäkirjoihin on merkitty 57 pykälää.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 10 jäsentä ja on se 
vuoden kuluessa toiminut 6 yleistä- ja 2 perheiltamaa, joista 
tulos on ollut tyydyttävä. Myöskin yhdet kansanjuhlat, 
mutta kylmän ilman tähden ei ne onnistuneet.
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Osastossa on ollut jäseniä 139. Koko vuoden maksa
neita 74.

Kokouksia on ollut 11, pöytäkirjoissa on pykäliä 88. 
Keskusteltu on etupäässä osaston sisäisistä asioista.

Kööri on antanut 3 konserttia. Ensimmäinen oli Pää
siäispyhien aikana Työväen t. juhlasalissa, toinen oli Ky
missä laulujuhlien aikana ja kolmas Juhannuksena Lammas- 
saarella. Muita esiintymisiä on ollut, maksullisia 14. Esiin
nytty on myöskin T. Y:n arpajaisissa, 25-vuotisjuhIassa, 
joulu- ja lastenjuhlissa y. m. tilaisuuksissa; kahdessa työt
tömien hyväksi pidetyssä iltamassa esiinnyttiin ilman kor
vausta.

Helluntaina otettiin osaa Kymin laulu- ja soittojuhlaan, 
josta kunnialla suoriuduttiin. Saatiin ensimmäisessä sarjassa 
ensimmäinen palkinto kiitoslauseella. Mainittuun juhlaan 
teki osastomme huvimatkan vuokraten erityisen laivan. Ra
hallinen tulos ei tästä matkasta ollut tyydyttävä, tuottaen 
jonkun verran tappiota.

Rahaston tili osotti vuoden lopussa tuloja 2,290:42, 
menoja 2,108:17, tehden säästö seuraav. vuodelle 182:25.

Osaston puolesta: J. Honkanen.

H. T. Y. Valaistus a.-o.
Osaston toiminta on ollut hyvin laimeata. Osastossa 

on ollut vuoden alussa jäseniä 12 ja vuoden lopussa 7.
Osaston varat vuoden lopussa on näyttänyt olevan seu- 

räavat: Tuloja kaikkiaan Smk. 58:80. Jäännös vuodelta 
1908 140:25. Korko vuodelta 1909 4:46. Yht. Smk. 
203:51. Menoja vuodelta 1909 on ollut Smk. 111:35. 
Siis jäännös vuodelle 1910 on Smk. 92:16.

Osaston puolesta: I. Jalava.
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Pesijätär a.-o.
Viitneksikuluneena vuotena on osasto toiminut kohtuul

lisen vilkkaasti pienuudestaan huolimatta. Kokouksia on 
pidetty yksi vuosikokous, 10 kuukausi-, 7 johtokunnan- ja 
2 ylimääräistä kokousta. Kokouksissa on keskusteltu sisäi
siä ja yhteiskunnallisia asioita, kiertokirjeitä j. n. e.

Johtokunnassa ovat toimineet seuraavat henkilöt: Pu
heenjohtajana Gustaava Koski, pöytäkirjurina Alexandra 
Anttila, jäsenkirjurina Anna Lainio, lisäjäseninä Matilda Sal
mela, Olga Elomaa, Ida Sihvola, Anna Källros ja varalta 
Ida Aalto ja Maria Kaario, rahastonhoitajana Alexandra Ant
tila, tilintarkastajina Emil Lainio, Kaarle Valin, varalta J. E. 
Koski ja J. E. Johansson. Valiokunnassa ovat Mari Kaario 
ja Maria Harlin. Airueina ovat toimineet Ida Kinnunen, 
Anna Källros ja Edla Saxell.

Osaston huvitoimikunnassa ovat toimineet seuraavat: 
Ida Kinnunen, Alexandra Anttila, Anna Källros, Olga Elo
maa, Ida Sihvola, Edla Saxell, Eva Kortelainen ja Anna 
Lainio.

Osastolla on jäseniä 27, vaan täysin maksaneita 22.
Hautausapurenkaita on osastolla kaksi, jaettuna 4 osaan 

ja jäseniä 520.
Osaston varat arvopapereissa 60 mk., velkakirjaa vas

taan lainattu 80 mk. Pankkikirja sisältää 184 mk. 36 p:niä. 
Taloudellinen omaisuus 50 mk.

Osaston tulot vuonna 1909: Smk. 222:24, menot Smk. 
197:—, joten säästö on Smk. 25:24.

Osaston huvitoimikunta on toiminut 4 iltamaa, 1 vuosi
juhlan, 2 perhe- ja paketti-iltamaa ja 1 lasten joulujuhlan 
perheiltaman yhteydessä. Huvitoimikunnan tilit osoittivat 
v. 1909: Tuloja Smk. 177:—. Menoja Smk. 112:90. 
Jäännös Smk. 64: 10.

Johtokunta tarkasti huvitoimikunnan tilit ja huomattuaan 
ne laskujen kanssa yhtäpitäväksi antoi huvitoimikunnalle ja 
sen rahastonhoitajalle täydellisen tilinvapauden kiitoslauseella.

Osaston puolesta: Alexandra Anttila.
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Rautasänkytyöntekijäin a.-o.
Niinkuin tiedetään tunkee kapitalistinen riistämishalu 

niin pitkälle kun sillä suinkin on mahdollisuus päästä 
työläisten aseman huonontamisessa eri ammattialoilla. Niin 
näkivät myöskin rautasänkytyöntekijät velvollisuutensa vaati
van että ruveta yhdessä sosialidem. työväestön kanssa tais
telemaan ihmisoikeuksien puolesta elämänsä olemassaolon 
turvaamiseksi kapitalistista riistämisjärjestelmää vastaan. Tällä 
ajatuskannalla ollessamme yksimielisiä, päätimme perustaa 
oman amm. osaston, mikä sitten rautasänkytyöntekijäin ylei
sessä kokouksessa perustettiinkin 13 p. joulukuuta 1908.

Alussa näytti nuoren ammattiosastomme toiminta olevan 
kyllä innokasta, vaan sitä ei kumminkaan kauvan kestänyt, 
joten alkuperäisestä jäsenmäärästä, mitä osastossa oli vuo
den alussa, on nyt vaan pienempi osa. Jäseniä v. 1909 
alussa oli 35, joista kaksi oli puoli maksavaa, vuoden lopussa 
ainoastaan 12.

Tällä toimintavuodella olivat johtokunnassa seuraavat 
jäsenet: Puheenjohtajana A. Meritähti, varalta A. Laitinen, 
kirjurina J. V. Lampinen ja varalta K. Hirvonen, rahaston
hoitajana oli ensin K. A. Salovaara ja sitten J. V. Paananen. 
Muina jäseninä seuraavat: Ursin, Vikberg, Kokko, Gustaf
son, Kilpinen ja Tervonen. Tilintarkastajina ovat olleet 
seuraavat: H. Saxman, K. Heinonen, K. Kinnunen ja va
ralta F. Kuusinen, E. Keinänen ja O. Helin.

Johtokunnan kokouksia on ollut 7 ja niissä on keskus
teltu enimmäkseen a.-o. sisäisiä asioita. A.-o. yleisiä ko
kouksia on ollut 16, joista neljä ylimääräistä ja niissä on 
käsitelty a.-o. sisäisiä sekä Suomen Ammattijärjestön että 
myöskin Suomen Metallityöntekijäin liiton esittämiä asioita.

Huvitoimikunnassa olleiden jäsenten lukumäärä on ollut 
säännötön epävarmojen olosuhteiden takia, niinkuin johto
kunnankin jäsenten alinomaiset muutokset. Tuloja on ollut 
vuoden kuluessa Smk. 589:05, josta on ylimääräistä Smk. 
149:55. Menoja koko vuodelta Smk. 493:10 ja kalustoa
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Smk. 7: 25 arvosta. Osaston omaisuus seuraavalle vuodelle 
on Smk. 103:20.

Osaston puolesta: I. Tervonen.

Kunnan työväen a.-o.
Hgin kunnan työväen a.-o. neljäs varsinainen toiminta

vuosi on ollut laimeampaa kuin edellisinä vuosina, nykyi
sen huonon ajankin tähden ja osaksi jäsenien huolimatto
muuden tähden, kun eivät käy lukuisammin kokouksissa 
eivätkä noudata osaston yhteisiä päätöksiä, nimittäin vaki
nainen viikkoverotus lyödään laimiin, joka on juuri tär
keimpiä yhteistoiminnassa. Tämä huolimattomuus hidastut
taa saamasta minkäänlaisia parannuksia kunnankin työ
läisille.

Toimikuntaan on kuulunut seuraavat henkilöt: K. F. 
Koskinen puheenjohtajana, A. Lintunen varapuheenjohtajana, 
A. Virtanen rahastonhoitajana, A. Kalliomaa kantomiehenä, 
,. Lahtinen taloudenhoitajana, allekirjoittanut sihteerinä ja 
muina toimikunnan jäseninä M. L. Henriksson, M. Veih- 
tola ja varalta A. Hildén ja A. Vainikainen.

Tilintarkastajina E. Auer, J. Ahlqvist ja J. Vänskä varalta.
Osaston huvitoimikuntaan on kuulunut seuraavat hen

kilöt: F. Salava, J. Partanen, V. Linga, J. Honkanen, O. 
Ranta, J. Alanko, K. Teittinen, O. Karvonen ja J. D. Ha
lonen.

Kokouksia on osastolla ollut 15 paitsi vuosikokousta, 
niistä yleisiä 2 ja väliaikaisia 1.

Johtokunta on kokoontunut kaikkiaan 14 kertaa, joissa 
kokouksissa on valmistettu asioita ja tehty ehdotuksia osas
ton päätettäväksi.

Osaston pöytäkirjaan on merkitty 95 pykälää ja johto
kunnan 70 pykälää.

Tärkeimmistä päätöksistä mainittakoon seuraavaa: Pa
peri- ja metallisulun ajalla kannettiin jäseniltä verotusta ensi 
aluksi 25 penniä viikko, vaan sittemmin ylennettiin 50
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penniin. Veroa kannettiin koko ajalta 8 mk. ja sekkikir- 
joilla kannettiin vapaaehtoista avustusta.

Ruotsin suurlakkolaisten avustamiseksi annettiin osaston 
varoista 100 mk. ja verotusta kannettiin 25 penniä viikko 
8 viikon ajalta.

Helsingin T. Y. arpajaistoimikunnalle annettiin 25 mk. 
osaston varoista sekä lasten iltamia varten 5 mk.

Kansan näyttämön eläkelaitokselle 10 mk. ja 3:50 p. 
keräyksellä.

Ihanne-liiton lasfeniltamaa varten annettiin osaston va
roista 10 mk.

Vapaaehtoisilla keräyslistoilla K. Johanssonin perheen 
avustamiseksi kerättiin 87:45 penniä.

Osakkeita on osastolla seuraavissa paikoissa: Työväen 
sanomalehti O. Y. 10 kpl., Laurila O. Y. 5 kpl., Kansan 
näyttämö O. Y. 2 kpl., Työläisnaisen osuusk. 2 kpl. ja Työ
väen säästöpankissa 1 osake.

J. Vänskä edusti osastoa Suomen Ammattijärjestön edus
tajakokouksessa.

Osaston jäsenluku on kaikkiaan 195, niistä täysinmak- 
savia 73.

Tuloja oli osastolla 2,440: 78 penniä ja menoja 1,240:45 
penniä. Jäännös vuodelle 1910 1,200:33 penniä.

Toimikunnan puolesta: E. Auer.

Sairashuonepalvelijain a.-o.
Osaston toiminnasta kuluneena vuonna ei ole suurem

meistä mainittavaa, sillä se on ollut enempi laimeata, syystä 
että jäsenetkin, mitkä ovat osastoon kuuluneet, ovat kokouk
sissa käynnin hyvin paljon laimiin lyöneet. Toisena syynä 
on vielä se, että jäsenluku on niin pieni osa, verrattuna 
siihen mitä sairashuoneissa on palvelijoita, joten a.-o. ei ole 
toiminnallaan suuresti voinut edistää palvelijain taloudellisia 
olosuhteita, joita jokainen olisi halukas nauttimaan kun
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vaan olisi joku joka valvoisi asiat valmiiksi. Osastolla on 
toiminta-ajallaan ollut kokemusta sen verran, että voidaan 
sanoa että yhteistoiminnalla on suuri merkitys. Tämäkin 
palveluskunta mikä on enemmän seurannut tätä toimintaa, 
on myös saanut palkkaetunsa paranemaan, jopa toi
set 300 markkaa vuodessa, jota vastoin ne jotka eivät 
ole olleet missään toiminnassa, ovat jääneet osattomaksi, 
josta jo pitäisi huomata jokaisen ja liittyä osastoon jäse
neksi.

Osasto on kuitenkin seurannut köyhälistön edistyspyrin- 
töjä, vaikka onkin ollut vähälukuinen. On nimittäin jon
kun verran kuitenkin oltu avustamassa työtaisteluissa olevia 
tovereita, niin hyvin kotimaassa kun myöskin kansainvälistä 
avustusta on seurattu.

Osasto kuuluu myös palvelijaliittoon ja on ollut edus
tettuna palvelijain edustajakokouksessa, joka pidettiin keväällä 
täällä Helsingissä.

Kokouksia on osastolla vuoden ajalla ollut 2:si vuosi
kokousta, nimittäin tammikuussa ja joulukuussa, jotka sään
nöissä on määrätty. Kuukausikokouksia on ollut ILtasekä 
yksi ylimääräinen kokous. Toimikunnan kokouksia on ol
lut 8. Kesäkuun kuukausikokous jäi pitämättä syystä kun 
ei saapunut jäseniä kokoustilaisuuteen sen verran että olisi 
voitu kokousta pitää laillisena.

Toimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: V. Hir
vonen puh. joht., J. Taisto varapuh. joht., K. Kanerva pöy- 
täkirjurina, varalta Tyyne Mäenpää, J. Lydman rahastonhoi
tajana, K. Koski kantomiehenä ja jäsenkirjurina, muina jä
seninä H. Kumpulainen ja Ida Aaltonen, varalta Agata 
Koponen ja E. Elonen. Tilintarkastajina Maria Hellavuori 
ja Pekka Sola, varalta Riika Huttunen ja rouva Lydman.

Järjestyksen valvojina ovat olleet E. Koski, K. Kanerva, 
Lyydi Mäenpää ja Anna Österman.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: Tyyne Mäenpää, Pekka 
Sola, Hilda Simolin, Anna Kröger, A. Eklöf, Riika Huttu
nen ja Xenia Vuorio. Näistä löivät laimiin tehtävänsä Anna 
Kröger ja Riika Huttunen, joiden tilalle valittiin Ruusa Jo
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kinen ja Tilda Mäkelä. Huvitoimikunta on toiminut 2 
yleistä- ja 4 perheiltamaa sekä yhden merimatkan laivalla.

Jäseniä osastossa on ollut 44, joista koko vuoden mak
saneita 31. Vuoden lopulla oli jäsenluku 37.

Osaston puolesta on avustettu metallisulkulaisia 57 mk. 
95 p., Ruotsin lakkolaisia 50 mk. H. T. Y. arpajaistoimi- 
kunnalle on myönnetty 10 mk. sekä Työläisnaisen osuus
kunnan arpajaisille 10 mk. arvosta valmiita käsitöitä.

Osaston tilit v. 1909 osoittavat seuraavaa: Tuloja: Si- 
säänkirjoitus- ja jäsenmaksuja 211 mk., keräystä 32 mk. 
95 p., korkoja 83 mk. 03 p., sekalaisia tuloja 24 mk. 25 p., 
yhteensä Smk. 351:23. Menoja 346 mk. 75 p., säästöä 
4 mk. 48 p.

Huvitoimikunnalla on ollut tuloja 711 mk. 27 p. ja 
menoja 560 mk. 22 p. joten säästö on 151 mk. 05 p. 
Osaston yhteistulo kokonaisuudessaan tekee 1,062 mk. 50 p. 
Menot yhteensä tekee 906 mk. 97 p., joten osaston kassa 
tulee karttumaan 155 markalla 53 pennillä. Siirto vuodelta 
1908 on 912 markkaa 83 penniä. Osaston kassa siis on 
3,/i2 09 1,068 markkaa 36 penniä. Tähän on vielä luet
tava arvopaperit, joita on 60 markan arvosta ja sekalaista 
tavaraomaisuutta 94 mkan 50 pennin arvosta. Koko osas
ton omaisuus yhteenlaskettuna tulee olemaan 1,222 mark
kaa 86 penniä.

Osaston puolesta: Kaarlo Kanerva.

Suomen Satama- ja Vesiliikenne työntekijäin 
liiton N:o 18 Helsingin osasto.

Osastomme toiminta kuluneella vuodella on ollut lai
mean puolista, kun osaston jäsenluvusta vain noin neljän
nes osa käy kokouksissa. Lukutupaa on edelleen pidetty 
avoinna Helsingin kaupunginvaltuuston anniskeluyhtiön 
voittovaroista myöntämällä 500 Smk. avustuksella ja on 
sinne tilattu sanomalehtiä noin 20 kpl. vaiheilla ja on se 
ollut avoinna talvikuukausina 5—7 i.-p. ja kesällä 6—8 i.-p.
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Osastoa on edustanut liiton edustajakokouksessa Vaa
sassa viime tammik. 25—27 p., O. Y. Laurilassa ja Hel
singin Työväen osuuskaupassa J. F. Palmroos ja Ammatti
järjestön toisessa edustajakokouksessa Helsingissä syysk. 
27—30 p. F. Hellstén.

Ruotsin sulkulaisille on verotettu jäseniä 25 p. viikossa 
kuuden viikon aikana.

Kokouksia kaikkiaan on pidetty 25, joista on pöytäkir
jaan merkitty 196 §:lää, joista 12 toimikunnan kokousta, 
tehden 75 §:lää pöytäkirjaan, joissa yleensä on keskusteltu 
osaston sisäistä toimintaa koskevia asioita. Toimikunnan 
kokouksiin ovat osaaottaneet H. Ojala 12, K. Vester 11, 
A. Brandenburg ja T. Mervinen 9, F. Palmroos ja H. Kos
kinen 8, E. Makkonen 7, V. Vilenius 6, K. Pukkola 4, E. 
Linna, A. Laine ja K. Rantanen 3 kertaa. Toimikuntaan 
ovat kuuluneet: A. Brandenburg puh.joht. ja taloudenhoi
tajana, T. Mervinen varapuh.joht., H. A. Ojala pöytäkirju- 
rina, J. F. Palmroos rahastonhoitajana, V. Vilenius kanto- 
miehenä ja K. Vester jäsenkirjurina sekä muina jäseninä A. 
Laine, E. Makkonen ja H. Koskinen sekä varalta K. Ran
tanen, E. Linna, K. Pukkala ja V. E. Saari. Luottamus
miehenä on toiminut T. Mervinen ja tilintarkastajina K. E. 
Satamavuori ja H. Kiviranta sekä varalta E. Virtanen ja J. 
Kirkman.

Järjestysvaliokuntaan ovat kuuluneet: J. Heino, A. Elias- 
son, K. Mäkinen, E. Linna ja A. Laine.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: A. Brandenburg, E. 
Este, V. Vilenius, J. Alanko ja E. Virtanen, varalta K. Ve
ster, K. Järvi ja J. Kirkman ja on se toiminut 2 yleistä- ja 
2 perheiltamaa.

Osaston jäsenluku oli vuoden lopussa 53, joista koko 
vuoden maksaneita 36. Vuoden ajalla on osastossa ollut 
jäseniä 75.

Osastolla on ollut tuloja 2,333:60, menoja 1,760:35, 
säästö v. 1910 Smk. 573:25.

Osaston puolesta: /7. A. Ojala.
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Hattutyöntekijäin a.-o.
Kuluneen vuoden toiminta on osottanut osastollamme 

olleen rauhallisen kehityksen vuosi. Vaikka osanotto kokouk
siin on ollut laimeata, on kuitenkin toiminta ollut säännöl
listä ja verrattain ripeää.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana 
V. Skarp, varapuheenjohtajana J. F. Nurmi, rahastonhoita
jana K. Plym alkuvuodesta ja loppuvuodesta V. Skarp, 
pöytäkirjurina allekirjoittanut, jäsenkirjurina J. F. Nurmi 
sekä muina jäseninä Hilma Pihlajaranta, V. Skogster, va
ralta K. Sjölund, Selma Johansson ja A. Jääskeläinen. Osas
ton ulkolaisena kirjeenvaihtajana J. A. Nylund alkuvuodesta 
ja loppuvuodesta V. Skarp. H:gin t. y. hallintoneuvostossa 
on osastoa edustanut J. F. Nurmi.

Kuukausikokouksia on osastolla ollut vuoden kuluessa 
9:sän. Toimikunnan kokouksia on pidetty 10. Kokouksissa 
on keskusteltu ja päätetty etupäässä taloudellisista asioista.

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

Osaston jäsenluku oli vuoden alussa 44 ja vuoden lo
pussa 36.

Osasto on antanut suoranaista avustusta Ruotsissa olleille 
lakko- ja sulkulaisille; myöskin on osasto avustanut metalli- 
ja paperityöläisiä jäseniään verottamalla. Osasto on ollut yh
teistoiminnassa kirjevaihdon kautta kansainvälisen hattutyön
tekijäin liiton kanssa.

Osastolla on ollut tuloja 739:21, menoja 481:56, rahaa 
kassassa 257:63.

Osaston puolesta: Ottilia Järvinen.

Kirvesmiesten a.-o.
Osastomme toiminta viime kuluneena vuotena on ollut 

jotensakin vilkasta, siihenkin nähden että alkupuoli vuotta 
oli mitä huonointa, sillä kova työttömyys vallitsi yleensä
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aina kesään asti. Tämä myös pakoitti osastomme jäseniä 
siirtymään pois muille paikkakunnille työnetsintään, joka 
myös aiheutti jäsenien vähenemisen osastosta, mutta kohosi 
kuitenkin jotenkin ennalleen vuoden loppupuolella. Osas
tomme oe tarmokkaasti täytynyt turvata työsopimusta jota 
rakennusmestarit ovat koettaneet rikkoa useammilla työ
mailla, joissa kuitenkin luottamusmiehen käytyä on saatu 
useissa sopimus aikaan. Lakkoja ei osastollamme ole ollut 
sanottavasti kuin yksi, nimittäin Karjalaisten talo o.-y. ra
kennuksella, jonka osasto julisti lakkoon edellisenä vuotena
7 p. jouluk., syystä, kun mestari Vainio ei suostunut mak
samaan kirvesmiesten alinta tuntipalkkaa. Lakon kestettyä 
9 kk. ilmoitti vihdoin rakennusmestari Vainio olevansa ha
lukas tekemään sovinnon. Puutyöntekijäin liiton puolesta 
kävikin A. Halme sopimassa ja Vainio suostui noudatta
maan kirvesmiesten työsopimusta.

Osaston jäsenillä on ollut verotuksia, kuten metallityön- 
tekijäin sulun johdosta, jota maksettiin viikottain eli yhteensä
8 mk. kaikilta työssä olevilta jäseniltä. Ruotsin sulkulaisia 
myös avustettiin keräten vapaaehtoisesti shekkikirjoilla. Osas
ton varoista myös annettiin 200 mk., H. t. y. arpajaisia 
varten 25 mk., Kotkan puutyöntekijäin arpajaiskeräyslistaan 
15 mk. Lisäksi on eri yhdistysten ja osastojen listoille Jä
senet vapaaehtoisesti keränneet.

Osastolla oli myös arpajaiset 11 päivä heinäk.
Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet A. Virtanen pu

heenjohtajana alkupuolen vuotta heinäk. asti mutta erinäi
sistä syistä eroitti osasto hänet. O. Vuori joka valittiin 
sijaan on toiminut vakinaisena puheenjohtajana, A. Uusi- 
oksa varapuheenjohtajana, H. Moisio jäsenkirjurina, A. Auri 
pöytäkirjurina, J. Järvinen taloudenhoitajana sekä muina jä
seninä J. Helenius ja N. Soilu. Tilintarkastajina: Soisalo 
ja N. Korpela, varalle A. Halme ja H. Saarinen. Osaston 
luottamusmiehenä on toiminut A. Uusioksa, tehden useam
pia kiertomatkoja.

Osastossa on toiminut 9-miehinen huvitoimikunta ja 7- 
miehinen järjestysvaliokunta.
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Osastolla on osakkeita seuraavissa osuuskunnissa ja o.-y. 
joissa edustajina ovat olleet: Työväen sanomalehti o.-y. E. 
Laihola, Laurilan o.-y. S. Hellstén, metallityöntekijäin osuusk. 
A. Halme, Työläisnaisen sanomalehti o.-y. J. Järvinen, Ou
lunkylän työväentalon S. Pohjanvuori ja Työväen osuus
kaupan O. Vuori.

Osasto on vuoden kuluessa pitänyt kokouksia 24, niistä 
2 ylimääräistä, pöytäkirjaan tehty pykäliä 185. Kokouksissa 
kävi keskimäärin 90 jäsentä. Toimikunnalla on ollut ko
kouksia 25, niistä 3 ylimääräistä, pöytäkirjaan tehty pykäliä 
143. Osastoon liittyi uusia jäseniä 63. Täysin maksaneita 
osastossa oli jäseniä jouluk. 31 p:nä 368, joista 302 täysiv 
maksaneita. Vanhuuden tähden on jäsenmaksuista vapau
tettu 13. Osastosta erotettu 1 jäsen.

Osaston puolesta: A. Auri.

Liikeapulais a.-o.
Kuluneen vuoden toiminta on osoittanut olleen rauhal

lisen toiminnan vuosi. Mitään ammattikunnallisia paran
nuksia ei ole huomattavassa määrässä saavutettu. Osaston 
tärkeimpänä tehtävänä on ollut ammattitoverien kehittämi
nen niin ammatillisissa kuin valtiollisissa kysymyksissä.

Toimintavuoden alkupuoliskolla raukesi sikseen työttö- 
myysrahaston muodostaminen, syystä että ei saanut riittävää 
kannatusta jäsenistössä. Samaten täytyi kuoleennuttaa osas
tossa jo kiitettävän kauvan toimineen näytelmäseuran, niillä 
ikävillä perusteilla, jotka eivät voineet muuhun johdattaa, 
nimittäin ensinnä velttous seuran jäsenissä sekä huono johto 
ja mikä pahinta aina huononevat raha-asiat, joka johdatti 
noin 17 mk. tappioon, joka lankesi osaston kontolle.

Osastolla on ollut täysin tarkoituksenmukaisia viikko- 
eli keskustelukokouksia joka arki keskiviikko sekä kesä- että 
syksytoimintakaudella ja joissa on ilmestynyt noin 18 »Uusi 
Liikeapulainen» nimistä osaston lehteä.
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l:nä helluntaipäivänä toukok. pidettiin täällä osastomme 
toimesta Suom. Sos. dem. Liikeapulaisosastojen edustaja
kokous, jossa oli edustettuna Viipurin ja Tampereen osas
tot, kumpikin 1 :dellä jäsenellä sekä oma osastomme 3:11a 
jäsenellä. Kokouksen merkityksestä ei mahda olla suuria 
mainitsemisia, vaan eduksihan se on pienempikin yhteistoi- 
mintasuunnitelma joka kokouksella oli aiheena.

Kesäaikana toimi huvitoimikunta virkeitä huvi- sekä kä
velyretkiä läheiseen ympäristöön.

Vuoden loppuaikoina suunnitteli osasto kerättäväksi 
H:gin kauppiailta allekirjoituksia, joissa sitoontuisivat sulke
maan tammik. 1 p:stä 1910 myymälänsä viimeistään klo 8 
j. p.p. joka kuitenkin kuoleentui alkuunsa, syystä että hank
keesta ei näkynyt tulevan toivottua tulosta.

Avustuksena osasto on suorittanut verotusta H:gin me- 
tallityöntekijöille sulun aikana, sekä lahjoittanut Ruotsin 
lakkolaisille Smk. 50: —.

Osaston puheenjohtajana on toiminut J. E. Järvisalo, 
varapuheenjohtajana O. Leino, sihteerinä allekirjoittanut sekä 
varalta T. Kajaslampi, rahastonhoitajana S. Melin ja jäsen- 
kirjurina H. Parviainen sekä muina johtokunnan jäseninä 
V. Perttilä sekä myöhemmin B. Valkonen ja Q. Joutsen- 
niemi.

Osaston tilit ovat tarkastaneet S. Juuri-Oja ja Hj. Grön
fors.

Osasto on pitänyt paitsi vuosikokousta 11 kuukausikok. 
joissa on tehty yhteensä 68 pykälää, sekä 17 johtokunnan 
kok. joista on kertynyt 62 pykälää, sekä yhden agitatsioni- 
kokouksen.

Osastolla oli 10 henkinen huvitoimikunta, joista A. 
Veckman puheenjoht. ja A. Saarinen rahastonhoitajana. Toi
minta on ollut tavallaan laimeanlaista.

Osaston jäsenluku on ikävä kyllä täytynyt laskea täysin 
maksaneitten mukaan noin 70, joka ei ole kuin 1/3 osa 
koko merkitystä jäsenluvusta.

Osaston varat ja tilit osoittivat:
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Tuloja............................................ 867:23
Menoja . . .................................  759:60

Jäännös Smk. 107:63 
Säästö huvitoimikunnalta ... 52:88

Summa Smk. 160:51 
Kalustoa y. m. inv. mukaan . . 395:34

Puhd. omais. 555: 85 
Osaston puolesta: Hj. Salminen.

S. V. R. Konep. T. Y. H:gin os.
Osaston puheenjohtajana on toiminut K. Maaheimo, va- 

rap. A. Haapala, rahastonhoitajana J. Kivekäs ja pöytäkirju- 
rina allekirjoittanut. Johtokunnan kokouksia on pidetty 17 
ja osaston kokouksia 14. Osaston huvitoimikunta on toi
meenpannut 2 yleistä iltamaa, 1 perhe- ja vuosijuhlan sekä 
kesäjuhlan Hesperian puistossa ja oli näistä tuloja Smk. 
1,503:75 sekä menoja 1,114:29, voittoa 389:46. Avus
tuksia on osaston varoista myönnetty erinäisiin tarkoituksiin, 
n. k. sulku- ja lakkoavustuksia, arpajaisten ja lastenjuhlain 
avustuksia, sos. dem. kunnallistoimik., Ruotsin työtaistelussa 
olleille tovereille yhteensä Smk. 370: — sekä vapaaehtoisilla 
keräyksillä yhteensä Smk. 2,433:65 ja verotuksia ammatti
järjestön kautta Ruotsin työtaistelussa olleille Smk. 292: 50.

Osaston alaisena toimivassa hautausapurenkaassa on ta
pahtunut kuolemia 15, joista on vainajien omaisille mak
settu hautausapua Smk. 300: — kustakin tapauksesta. Jä
senmaksu on ollut 50 p:iä jäseneltä joka kuoleman tapauk
sessa ja teki renkaan jäsenluku vuoden lopussa 857 jäsentä. 
Varoja oli renkaalla jouluk. 31 p. 1,879:59. Osaston jä
senluku teki vuoden lopulla 142 sääntöjen mukaan maksa
nutta jäsentä ja 111 koko vuoden maksanutta jäsentä.

3
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Osaston varat olivat käteistä 49:93 sekä pankissa Smk. 
1,351:39.

A. Muhonen.

Varastotyöm. a.-o.
Osaston toiminta v. 1909 ei edellisiin nähden ole sa

nottavasti muuttunut. Jäsenlukukin on jotenkin ennallaan, 
osoittaen vuoden lopussa 31 täysinmaksanutta jäsentä.

Osasto on vuoden kuluessa kokoontunut 12 varsinai
seen ja 4 ylimääräiseen kokoukseen.

Puheenjohtajana osastossa on toiminut tov. K. Saxell, 
V. Jokinen rahastonhoitajana, V. Laakso kantomiehenä, A. 
Aaltonen jäsenkirjurina, allekirj. pöytäkirjurina, muina jäse
ninä A. Ranta ja J. F. Merivirta, sekä varalla J. Laaksonen 
ja A. Gestrin. Näistä erosi vuoden kuluessa A. Ranta, jol
loin hänen sijalleen tuli varajäsen J. Laaksonen. Toimi
kunta on vuoden kuluessa kokoontunut 10 kertaa.

Osaston keskuudessa on toiminut 5-miehinen järjestys- 
valiokunta sekä 8-miehinen huvitoimikunta, joka on toimi
nut 1 yleisen, 1 vuosi- ja 3 perheiltamaa, sitäpaitsi oli yri
tys huvimatkan toimeenpanoon, joka kuitenkin täydelleen 
epäonnistui, tuottaen niin paljon tappiota, että huvitoimi- 
kunnalle ei jäänyt sanottavasti säästöä vuodelta.

Osaston jäseniä on vuoden kuluessa veroitettu kahdesti 
Amm. järj. määräyksen mukaan; sitäpaitsi avusti osasto 
Ruotsin sulkulaisia, sekä lahjoituksella omista varoista että 
vapaaehtoisella keräyksellä.

Tilit osoittavat osastolla olleen tuloja (v. 1908 säästö 
Smk. 160:76 yhdistettynä) Smk. 2,016:07, menoja Smk. 
1,497:31, joten säästö v:lle 1910 tekee Smk. 518:76.

Osaston koko omaisuus vuoden lopussa oli Smk. 
1,112: 66.

Osaston puolesta: V. Portimo.
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Verhoilla a.-o.
Viime vuoden toiminnasta ei ole osastollemme varsin 

suuria tuloksia koitunut. Pyrkimyksemme on ollut osal
tamme työskennellä työväestön ammatillisen tilan paranta
miseksi ja sille kuuluvien oikeuksien saavuttamiseksi. Osas
tossa on vallinnut sosialidemokraattiset aatteet entistä voi
makkaampana. Kaikissa puolueen riennoissa on osasto 
ollut mukana ja uhrannut niihin myös aineellisia varojaan. 
Tärkeimpänä tekiänä osastossa on ollut saada kaikki ver- 
hoiliat liittymään am. osastoon ja ymmärtämään yhteenliit
tymisen tarkoitusta. Osaston toimintaa on suuresti laimen
tanut yleiset tunnetut huonot työajat. Vuoden alussa avusti 
osasto työttömiä jäseniään yhteensä 530 mk. Uuden työ
sopimuksen laatiminen oli myös keskusteltavana, jota kui
tenkaan ei voitu työnantajille esittää huonojen liikeolojen 
tähden.

Koska huonekalukauppias Emil Kivi alkoi alkupuolella 
vuotta rikkomaan työsopimusta, julistettiin se paikallisjärjes
tön luvalla lakkotilaan. Lakkotilassa edelliseltä vuodelta 
ovat edelleen H. Arvosen ja H. Ekbomin liikkeet.

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

Liittoon liittymiskysymystä on keskusteltu useissa eri 
kokouksissa ja päätettiin liittyä puutyöntekiäin liittoon tam
mikuun 1 p:stä 1910.

Ruotsin suurlakkolaisia avusti osasto yhteensä 278 mar
kalla, jonka johdosta osaston jäseniä verotettiin 25 p. viikko. 
Kymin ja Kuusankosken paperi- ja Helsingin metallityön- 
tekijöitä myös avustettiin, koska näillä aloilla oli työnsulku 
olemassa. Osaston kassasta on annettu rahaa useampiin eri 
tarkoituksiin.

Osasto on pitänyt, paitsi vuosikokousta 12 kuukausi- 
kokousta, 17 johtokunnan ja 3 ylimääräistä. Kokouksissa 
on keskusteltu miltei yksinomaan ammattialaa koskevista 
kysymyksistä. Osanotto kokouksiin on ollut keskimäärin 
30 jäsentä.
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Jäsenmaksut ovat olleet edelleen 1:10 p. kuukaudessa 
ja työttömyyskassaan perheellisiltä 2 mk. ja perheettömiltä 
4 mk. vuodessa. Sisäänkirj. makso niiltä, jotka ovat olleet 
ulkopuolella järjestön 5 mk. ja niiltä jotka ennen ovat kuu
luneet johonkin järjestöön 1:50 p.

Jäseniä osastossa oli vuoden alussa 44. Uusia liittyi 14, 
eronneita 20. Jäseniä vuoden lopussa 38.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtajana E. Väi
sänen, varalta J. Lumivuokko, rahastonhoitajana G. K. 
Hurme, sihteerinä A. Leimu, varalta K. Lehtinen, kanto- 
miehinä F. Heino sekä A. Jokimies, varalta J. Rautiakoski 
ja J. Böckerman.

Tilintarkastajina ovat olleet: J. Herranen ja R. Hirvisuo, 
varalta T. Forsman ja V. Lehokas.

Paikallisjärjestössä ovat osastoa edustaneet: R. Hirvisuo 
ja varalta J. Lumivuokko, joka sittemmin siirtyi vakinaiseksi 
ja varalta K. Lehtinen. Edustajana Työväen sanomalehti o. 
yhtiössä on ollut R. Hirvisuo ja Kansannäyttämössä E. 
Väisänen.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet K. Lehtinen puheen
johtajana, P. Huttunen sihteerinä ja muina jäseninä J. Gab- 
rielsson, J. Forström, A. Klavert, J. Rautiakoski ja T. Huk- 
kila, jotka ovat toimineet 1 paketti- ja 2 tanssi-iltamaa sekä 
10-vuotisjuhlan yhdessä johtokunnan kanssa.

Osaston tilit osottavat:

Tuloja................................. 1,748: 17
Menoja...........................  1,633:01
Rahaa työttömyyskassassa 1,453:22 
Osaston puhdas omaisuus 740:57

Osaston puolesta: Albert Leimu.

Tehdas- ja sekatyöväen a.-o.
Kun osasto enin käsittää satunnaisten töiden varassa 

olevaa ja paikkakunnalta toiseen usein siirtelevää väestöä,
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niin on vaikuttanut paikkakunnalla vallinnut hirveä työn- 
puute sen että osaston jäsenluku on vuoden aikana hiukan 
vähentynyt. Vuoden alussa oli 138 ja lopussa 125, joista 
jo täysin maksaneita 93 jäsentä. Osaston kaikki jäsenet 
ovat miehiä.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet J. Vatanen pu
heenjohtajana, O. Heinonen varapuheenjohtajana, E. Luja 
kirjurina, E. Mäkinen varakirjurina sekä rahaston- ja talou
denhoitajana, K. Leinonen jäsenkirjurina, jäseninä J. A. 
Mattila, V. Koivistoinen ja V. Tähdistö. Näistä ovat eron
neet vuoden kuluessa J. Vatanen, V. Tähdistö, V. Koivis
toinen ja E. Mäkinen. Eronneiden tilalle kutsuttiin vara
jäsenet E. Tamminen, joka valittiin puheenjohtajaksi J. Va
tasen erottua, T. Kuusinen, V. Helminen ja K. Palmu. 
Vielä valittiin lisäjäseniksi V. Hellman ja A. Virtanen.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 8 jäsentä.
Tilintarkastajina ovat olleet T. Ilmonen ja A. Lehto vaki

naisia. Varalta V. Helminen ja K. Räsänen.
Kokouksia on ollut osastolla 17 ja toimikunnalla 20, 

joissa tehdyistä päätöksistä mainittakoon tärkeimpinä:
1) Että osasto on liittynyt uudestaan kokoonpantuun 

ja laajennettuun Suomen tehdas- ja sekatyöväen liittoon ja 
sen kautta Suomen Ammattijärjestöön, joten osasto on nyt 
paremmin turvattu taisteluissaan työnantajain mielivaltaa ja 
sortoa vastaan. Osasto on ammattijärjestöön yhtymisen 
kautta entistä enemmän saanut juurensa kiinnitetyksi yli 
koko maan, joten sen kasvamisesta ja hyväin hedelmäin 
tuottamisesta tulevaisuudessa on hyvä toivo.

2) Laadittiin työsopimusehdotus joka jätettiin rakennus- 
mestariliiton Helsingin osaston hyväksyttäväksi.

Kun sovitteluissa ei kuitenkaan päästy yksimielisyyteen 
sopimusehdotuksen useammissa pykälissä, eikä osasto kat
sonut olevan huonojen työaikojen tähden mohdollisuutta 
ryhtyä pakottaviin toimiin jäi työsopimus kuten edellisenä
kin vuotena osaston ja rakennusmestariliiton välillä aikaan
saamatta.
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3) Osasto katsoi yleiseen luottamusmiesten keskuslaitok
seen kuulumisen hyödyttömäksi sentähden että se on ko
koonpantu niin monenlaisista ammattilaisista ettei se voi 
niin laajaperäisenä vastata sitä tarkoitusta mitä siltä odote
taan. Erosi siitä ja perusti oman liiton 3:nen H:gin osas
ton kesken yhteisen luottamusmieslaitoksen, toivossa saada 
senkautta enemmän sekatyöntekijöitä järjestymään. Sen tu
los on kuitenkin vielä ollut hyvin pieni.

Ylimääräisiä verotuksia on osastolla ollut jäsentä kohti 
25 p. viikolta 14 viikkoa, niistä on kannettu 6 viikon ve
rotus metallityöntekijäin lakon ja Mäntän paperityöläisten 
sulun tähden kärsivien sekatyöläisten avustamiseksi. Ruot
sin sulkulaisten avustamiseksi kannettiin 8 viikon verotus.

f. Luja.

Ajuripalvelijain a.-o.
Osaston toiminta on ollut keskinkertaista. Kokouksia on 

pidetty säännöllisesti kerta kuukaudessa ja on niissä keskus
teltu ja päätetty etupäässä ammattialaan kuuluvia asioita. 
Jäseniä on vuoden kuluessa osastoon tullut kaikkiaan 56, 
joista 34 on jäsenmaksunsa jättänyt suorittamatta, joten täy
sin maksaneita jäseniä oli vuoden vuoden lopulla 22. 
Osastolle on tullut aineellista tappiota kun oli pieni jäsen
maksu, 50 p. kk. ja on kuuluttu puoli vuotta Paikallisjär
jestöön, jolle meni veroa 15 p. kk. Kesäkuun 1 p:stä asti 
on osasto kuulunut Suomen palvelijain liittoon, jolloin koro
tettiin jäsenmaksu 15:sta pennillä kuukaudessa, joka oli 
välttämätön tehtävä kun on hankittu uudet jäsenkirjat sään
töjen kanssa, eikä huvitoimikuntakaan ole onnistunut saa
maan voittoa yleisissä iltamissa, päinvastoin tappiota.

Osastolla on ollut tuloja 427 mk. 99 p. ja menoja 
406 mk. 87 p., joten siis edellisen vuoden kassasta on 
27 mk. 32 penniä velkaa otettu ja on osaston kassassa jä- 
lellä 21 mk. 12 penniä.
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Osaston virkailijat olivat: Puheenjohtaja A. Hämäläinen 
ja varap.johtaja J. K. Tuominen sekä muita toimikunnan 
jäseniä: V. Forsberg, K. Pulkkinen, V. Pursimies, E. Hä
mäläinen, J. E. Martikainen ja E. Laaksonen sekä varalta 
E. Lehtinen, K. Karlsson, A. Sandvik ja A. Virta, sihtee
rinä toimi K. Pulkkinen ja V. Munter, rahastonhoitajana 
A. Hämäläinen. Huvitoimikuntaan kuului 7 henkeä ja jär- 
jestysvaliokuntaan 4.

Osaston puolesta: V. Munter.

Uunintekijäin a.-o.
Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet: K. Ketola pu

heenjohtajana, T. Pihlajamäki varapuheenjohtajana, A. Ek- 
qvist rahastonhoitajana ja A. Vilkas sihteerinä, sekä muina 
jäseninä O. Partia, K. Lindholm ja J. Lahtinen. Tilintar
kastajina ovat olleet: O. Joki ja K. Vainio sekä varalta A. 
Kallio ja J. Haanperä.

Järjestysvaliokuntaan ovat kuuluneet: O. Joki, J. Lahti
nen ja T. Pihlajamäki.

Huvitoimikuntaan: M. Seppinen, T. Korhonen J. Lahti
nen, J. Niemi, E. Vuorio, E. Alhola ja A. Vilkas.

Airueina ovat olleet: O. Kallio ja O. Oren sekä varalta 
A. Ekholm ja O. Lindeberg.

Kokouksia on ollut kaikkiaan 22, joista toimikunnan 
kokouksia 5, kuukausikokouksia 12, ylimääräisiä 2 ja vuosi
kokouksia 2 sekä yksi yleinen uunintekijäin kokous.

Koko vuoden maksaneita jäseniä on ollut 44, korkein 
jäsenluku 57, uusia liittynyt 5.

Työhinnoittelun sanoivat työnantajat irti kesällä, joten 
hinnoittelun voimassaolo loppui tammik. 1 p. 1910. Sit
ten oli jo sentään uusi tekeillä ja koko hyvässä alussa, kun
nes se joulukuussa yhfäkkiä työnantajain puolelta keskey
tettiin, eikä saatu enään jatkumaan ja niin ollen jäätiin ilman 
hinnoittelua. Seuraava vuosi nyt näyttää, saadaanko uutta 
syntymään, osastomme kuitenkin koettaa parastaan.



40

Myöskin on osastomme ollut edustettuna liiton edus
tajakokouksessa sekä samoin ammattijärjestön edustajako
kouksessa.

Huvitoimikunta on toiminut yhden perheiltaman.

A. Vilkas.

Kappatyöntekijäin a.-o.
Vuosikokous pidettiin tammikuun 12 päivä, jolloin va

littiin eronneitten tilalle toimikuntaan Elin Ilmarinen, Hilda 
Turunen ja Sanni Valve vakinaisiksi sekä Toini Salonen ja 
Mandi Niskanen varalta. Osaston puheenjohtajana toimi 
Olga Merisaari, varalta Riiku Kurki, rahastonhoitajana Hilda 
Turunen, jäsenkirjurina Siiri Salovaara, varalta Hilma Kor
honen. Sihteerinä toimi alkupuolella vuotta Elin Ilmarinen, 
vaan hänen erottuaan varasihteeri Sanni Valve. Talouden
hoitajana Riiku Kurki. Elin Ilmarisen erottua toimikunnasta 
tuli vakinaiseksi Toini Salonen. Tilintarkastajina toimivat 
Lydia Hartikainen ja K. Heinonen, varalta Linda Nordman 
ja Maria Suomi. Osastossa on toiminut huvitoimikunta, 
johon kuului 7 vakinaista ja 2 varajäsentä sekä lippu- 
komitea, johon kuului 5 jäsentä.

Toimikunnalla on ollut 7 vakinaista ja 1 ylimääräinen 
kokous. Niissä on pohdittu osaston taloudellisia ja sisäisiä 
asioita. Valmistettu kuukausikokouksille keskustelukysymyk
siä ja muita asioita. Kuukausikokouksia on osastolla ollut 
6 vakinaista ja 1 ylimääräinen. Kesän aikana ei ollut kuu
kausikokouksia ollenkaan ja syksyllä kun oli kiire työaika, 
olivat jäsenet siksi laimeita ettei voitu pitää kokouksia mar
ras- ja joulukuussa.

Osaston toiminta on ollut valitettavasti hyvin laimeaa. 
Tariffikysymys, joka edelliseltä vuodelta jäi pohdittavaksi, 
ei ole vieläkään saanut päätöstä. Jäsenet ovat siksi olleet 
haluttomia sitä käsittelemään, joten se on jäänyt vieläkin



41

eteenpäin. Kumminkin ryhdyttiin alkupuolella vuotta toi
mimaan välittäjäliikkeiden palkkojen korottamiseksi, jossa 
osaksi onnistuttiinkin. Muuten ei osasto ole pohtinut sa
nottavasti polttavia kysymyksiä. Ulospäin ei ole toimittu, 
paitsi ompeliattarien Tampereella pidettyjä arpajaisia avus
tettiin pienellä rahasummalla. Ompeliattarien kesäsiirtolaan 
otti osasto aineellisesti osaa.

Osasto on ollut edustettuna Helsingissä pidetyssä am
mattijärjestön edustajakokouksessa ja paikallisjärjestön kir- 
janpitokursseilla, hallintoneuvostossa 2:11a jäsenellä ja Pai
kallisjärjestön hallinnossa 1 :llä jäsenellä.

Jäsenet ovat maksaneet ylimääräistä veroa paperityöläis
ten ja Lahden ompeliattarien sulkulaisille.

Osastolla oli tuloja 695 mk. 3 p., menoja 531 mk. 
78 p.. jäännös seuraavalle vuodelle 163 mk. 25 p.

Osaston puolesta: Sanni Valve.

Puunjalostustyöntekijäin a.-o.
Vuoden kuluessa on osastolla ollut kokouksia kerran 

kuukaudessa sekä 3 väliaikaista kokousta. Toimikunta on 
kokoontunut 3 kertaa ja sen puheenjohtajana on toiminut 
R. Lahti. Rahastonhoitajana H. J. Lappalainen, jäsenkirju
rina V. Valtonen, pöytäkirjurina allekirjoittanut. Paitsi yllä
mainittuja ovat toimikuntaan kuuluneet O. Numminen ja 
K. Leino. Osaston tilintarkastajina ovat olleet K. Mäki ja 
J. Leino.

Osasto on ollut edustettuna Suomen Ammattijärjestön 
edustajakokouksessa, joka pidettiin 27 p:nä syyskuuta Hel
singissä.

Vuoden kuluessa osasto on suorittanut ylimääräistä vero
tusta sulkuun joutuneille Helsingin metallityöntekijöille tam
mikuun 17 päivästä maaliskuun 1 päivään 25 penniä vii
kolta sekä maaliskuun 1 päivästä kesäkuun 1 päivään 50 
penniä sekä oppilailta 25 penniä viikolta. Suomen Ammatti
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järjestön taisteluraliaston kartuttamiseksi luovutettiin puoli 
päiväpalkkaa joka jäseneltä.

Suoranaista avustusta osaston kassasta on annettu 25 
Smk. Ruotsin suurlakossa taisteleville tovereille sekä suori
tettu ylimääräistä veroa lokakuun 15 päivästä tammikuun 
1 päivään 25 penniä viikolta joka jäseneltä.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 10 jäsentä ja ovat ne 
panneet toimeen 3 yleistä tanssi-iltamaa sekä yhden perhe- 
iltaman.

Täysinmaksaneita jäseniä oli vuoden alussa 62 sekä 
vuoden lopussa 57.

Osastolla oli tuloja vuoden kuluessa 1,337 mk. 40 p:iä 
ja menoja 1,103 mk. 65 p:iä, siis säästöä vuodelle 1910 
223 mk. 75 penniä.

Osaston puolesta: J. E. Raunio.

Silittäjäin a.-o.
Silittäjäin ammattiosasto on tänä seitsemäntenä toiminta

vuotenaan koettanut toimia vähäiseen jäsenlukuun nähden 
jotensakin vilkkaasti. Hitaasti mutta varmasti sitä on eteen
päin menty.

Osastossa on täysinmaksaneina jäseninä ollut vuoden 
alussa 40 ja sama määrä myöskin vuoden lopussa.

Osaston toimikunnassa ovat toimineet puheenjohtajana 
Fiina Pietikäinen, varalta Emmi Laine, pöytäkirjurina Aina 
Salmi, rahastonhoitajana Anna Antikainen, jäsenkirjurina 
Anni Johansson, taloudenhoitajana Fanny Santamäki, muina 
jäseninä toimikunnassa ovat olleet Pauliina Rantanen, Alviina 
Kärkkäinen, Hilda Kivimäki ja Ida Seppänen sekä varalta 
Hilma Johansson ja Saimi Paunu.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 7 jäsentä.
Kuukausikokouksia on osastolla ollut tämän vuoden 

ajalla 11 ja johtokunnan kokouksia 13. Osasto on toi
meenpannut yhden yleisen työläisten kokouksen. Kokouk
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sissa on ollut keskustelun alaisina yksityisiä ja ammatillisia 
asioita.

Osastolla on oma peso- ja silitysliike, jossa hoitajina 
ovat toimineet vuoden alkupuolella Ida Sepponen ja vuo
den loppupuolella Alviina Kärkkäinen.

Osaston tilintarkastajina ovat toimineet herrat A. Aalto 
ja Satamavuori.

Iltamia on osasto toimeenpannut 3 yleistä iltamaa, 2 
perheiltamaa, vuosijuhlan ja yhden kävelyretken.

Tuloja on osastolla ja huvitoimikunnalla ollut vuoden 
kuluessa Smk. 1,631: 60, menoja Smk. 1,195: 29, säästö 
vuodelle 1910 Smk. 436: 31.

Osaston puolesta: Aina Salmi.

Puuseppäin a.-o.
Yhdistyksen johtokuntaan ovat kuuluneet J. V. Kari pu

heenjohtajana, H. Nieminen varapuheenjohtajana ja talou
denhoitajana, A. Väisänen kirjurina, E. G. Vuorinen kanto- 
miehenä, K. Salo rahastonhoitajana, P. J. Murros varakir
jurina, sekä M. Hyvönen.

Vuorisen erottua johtokunnasta valitsi 20 p:nä toukok. 
pidetty yhdistyksen kokous hänen tilalleen N. Värjän, joka 
on toiminut loppuosan vuodesta kantomiehenä. Samoin 
Hyvösen muutettua pois paikkakunnalta, täydennettiin johto
kunta varajäsen E. Caireniuksella.

Johtokunta on vuoden kuluessa kokoontunut 20 kertaa. 
Keskusteltu on yhdistyksen sisäisiä juoksevia asioita sekä 
valmisteltu asioita yhd. kuukausikokouksille. Kokouksissa 
on ollut Kari 20, Väisänen 19, Murros 18, Salo 17, Nie
minen 16, Vuorinen, Värjä, Hyvönen 9 ja Cairenius 5 
kokouksessa.

Yhdistyksen kokouksia on pidetty 19 ja kussakin pide
tyssä kokouksessa on ollut keskimäärin saapuvilla 65 jä
sentä. Yhdistyksen jäsenluku oli vuoden alussa 272, vuo-
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den lopussa oli yhdistyksen täysinmaksaneiden jäsenten 
luku 181. Uusia jäseniä on vuoden kuluessa liittynyt 74, 
joista 15 on ollut jäsenenä toisissa liiton osastoissa.

Yhdistyksen maksut ovat olleet 5 mk. sisäänkirjoitus- ja 
25 penniä viikkomaksua. Ylimääräisenä verona on kulta
kin jäseneltä kannettu 10 markkaa, joista 8 mk. metalli- ja 
paperityöriitaisuuksien avustamiseksi ja 2 mk. Ruotsin suur
lakon hyväksi.

Yhdistyksen toiminta on vuoden kuluessa ollut hiljaista 
sisäistä toimintaa. Vaikkakin alkuvuosi näytti, että joudut
taisi taisteluun työnantajain alotteesta jo vuoden alussa, sillä 
jo helmikuun kuukausikokouksessa oli esillä H:gin puu- 
sepäntyönantajain liiton kirjelmä, jossa liitto katsoo pitä
vänsä pätevänä edellisellä vuodella toimittamansa työsopi
muksen ylössanoinisen ja vaatii asettamaan sovittelutoimi- 
kuntaa kahden viikon kuluessa, muussa tapauksessa, sano
taan kirjelmässä, he eivät ole halukkaat neuvottelemaan yhtä 
edullisilla ehdoilla, ei kumminkaan oltu halukkaita työn
antajaliiton edullisia ehtoja kuulemaan ja niin päätettiin 
panna kova kovaa vastaan ja vastata, että heidän työsopi
muksen ylössanominen kuin on laiton, ei yhdistys ryhdy 
asiain suhteen mihinkään toimenpiteeseen. Tähän Puuse- 
päntyönantajaliiton peloittelu loppuikin. Työsopimustakin, 
jonka he pitää ylössanottuna, ovat he säännöllisesti nou
dattaneet.

Samassa kuussa heittäytyi eräs toinenkin taistelua en
nustava pulma. M. m. suuren metallityöriidan aikana ru
pesivat metallitehtaista tuomaan muutamiin puuseppätehtai- 
siin työriidan alaisia töitä ja kieltäydyttyä niitä tekemästä 
oli jo pientä yhteenottoa Hietalahden puuseppätehtaan 
kanssa. Tästäkin pian selviydyimme ja niin pääsi yhdistys 
sille rauhalliselle toimintauralle jota se kulki kevään, kesän, 
kuin taas syksyn tullen miehet virkosi aina siihen määrin, 
että oli jo jokseenkin tiukka työsopimusehdotus valmis 
työnantajille esitettäväksi. Liikepulan ja yleisen epäedulli
sen hyökkäysajan takia päätti kumminkin 16 p:nä marrask.
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pidetty kokous jättää työsopimuksen uusimishankkeen tois
taiseksi ja päätettiin pitää voimassa entistä työsopimusta.

Ammatillista työväenliikettä on yhdistys vuoden kuluessa 
vauristuttanut parhaansa mukaan, ottamalla osaa edustajansa 
kautta Amm.-järjestön edustajakokoukseen, avustamalla te
hokkaasti Ruotsin suurta työtaistelua, ehdottamalla Puu- 
työntekijäin liiton rahaston kartuttamista, joka on päätetty 
kantaa puoli päiväpalkkaa kultakin liiton jäseneltä, sekä te
kemällä muita ammatillisen työväenliikkeen hyväksi tehtyjä 
avuja.

Osaston puolesta: A. Väisänen.

S. muurarienliiton osasto N:o I.
Johtokunta on ollut 11 henkinen ja ovat siihen kuulu

neet: E. Nyqvist puheenjohtajana, E. Jokinen varalta, V. 
Björk rahastonhoitajana, T. Uski jäsenkirjurina, O. Lehén 
sihteerinä, varalta 1. M. Lindén. Muina jäseninä A. J. 
Leivo, J. Koskinen, J. Paananen, O. Virtanen ja J. Palonen. 
Vuoden alussa erosivat kuitenkin E. Nyqvist puheenjohtajan 
toimesta ja A. J. Leivo johtok. jäsenyydestä, joten heidän 
tilalleen on valittu, edellisen J. Nevalainen ja jälkimäisen 
J. Tuominen.

Kokouksia on vuoden kuluessa ollut osastolla 27, joh
tokunnalla 33 sekä yksi yleinen ja 2 eräitten toisten osas
tojen johtokuntain kanssa, eli yhteensä 63.

Tilintarkastajina ovat olleet K. Laine ja K. Korander.
Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: A. Halonen, V. 

Laakso, J. Karvinen, V. Saarinen, A. Sepponen, K. Modig, 
Q. Lehén, K. Siivonen, J. Kymäläinen ja V. Varelius.

Osaston omistamia osakkeita ja osuuksia ovat edusta
neet: Työv. sanomalehti o. y:ssä S. Nieminen, Laurila o. 
y:ssä E. Leino, Sosialistin kirjap. osuusk. A. Boman, Ree- 
tunvuoren talo o. y:ssä K. Halme ja Kansan Näyttämö o. y:ssä 
A. J. Leivo.
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Osaston luottamusmiehen tointa ovat hoitaneet E. Ny
qvist, sittemmin G. Lehén.

Tehdystä ehdotuksesta muurarien viime kesänä pidet
tyyn edustajakokoukseen, että Helsingin osasto saisi käyttää 
liiton sihteeriä luottamusmiehen toimessa, on ehdotuksen 
hyväksyttyä sitä hoitanut E. Leino.

Lipunkantajina ovat olleet: J. Koskinen, A. Koskinen ja 
J. Kilpinen.

Soittokuntaa on osasto kannattanut edelleenkin ja toimii 
sen johtajana nykyisin hra Koivikko.

Jäseniä osastossa on kaikkiaan 344.
Uusia vuoden kuluessa liittynyt 28.
Ruotsin suurlakkolaisia avustettu, paitsi ahkeran ylimää

räisen veroituksen ohella, osaston kassasta myöntämällä 
500 mk.

Tuloja on ollut vuoden kuluessa 4,882: 45, menoja 
5,999: 25. Osaston koko omaisuus Smk. 11,589: 95.

Huvitoimikunnalla on ollut tuloja 2,225: 92, menoja 
Smk. 1,958: 06.

1 p:nä viime toukok. loppui osaston ja rak.mest. välillä 
laadittu sopimusaika umpeen, jonka rak.mest. olivat irtisano
neet. Osaston ei kuitenkaan ole vielä onnistunut saamaan 
toista tyydyttävää tilalle vaikka se sen hyväksi on tehnyt 
paljon työtä.

Kun olojen pakosta täytyi osaston antaa jäsenilleen va
paan vallan työkauppoja tehdessään määritellä niistä hinnat, 
niin on sillä ollut vaikeat toiminta-ajat edessään, katsoes
saan että työolot ei pääsisi huonontumaan sille asteelle kuin 
mitä se oli takavuosina.

Vankan järjestäytymisen ja osaston sisäisen toiminnan 
kohottamiseksi on sillä joukko hyviä suunnitelmia, joita 
aijotaan panna lähimmässä tulevaisuudessa käytäntöön, suu
ren ja yhteisen asiamme hyväksi.

Gideon Lehén.
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S. Räätälintyöntekijäin liiton H:gin osasto.
Räätäliammattiosasto on kuluneen vuoden lapsi. Sen 

toiminta on alkavaa, joten sen toimintakertomuskin on lyhyt.
Kuluneen vuoden maaliskuun 25 p:nä kokoontui joukko 

räätälintyöntekijöitä Työväentalolle keskustelemaan ammatti
osaston perustamisesta. Liiton sihteeri toveri V. Ruusu- 
vuori teki alussa selvää syistä jotka ovat aiheuttaneet ko- 
koonkutsumisen, valaisten esimerkeillä miten ammattilais- 
temme palkka- ja työehdot päivä päivältä huononevat, jo
hon suurimpana syynä on järjesty m ättömyys, samalla selvit
täen mitenkä nykyisen yhdistyksen säännöt monessa suh
teessa ovat ristiriidassa nykyisten järjestöjen sääntöjen kanssa, 
jonka jälestä kokous yksimielisesti päätti perustaa ammatti
osaston.

Valittiin 5-henkilöinen toimikunta laatimaan sääntöehdo
tusta, johon tulivat toverit K. H. Järvenpää, P. Auer, Pelto- 
mäki, A. Soini, Y. Nissinen sekä varalle H. Forsström ja 
L. Väänänen. Sääntöehdotus päätettiin jäljennettynä jakaa 
työhuonekunnille lausunnon saantia varten. Säännöt hy
väksyttiin lopullisesti syyskuun 26 p:n kokouksessa ja astui
vat voimaan lokakuun 4 p:stä. Marraskuun 7 p:n kokouk
sessa valittiin puheenjohtajaksi Matti Väisänen sekä toimi
kunta ja huvitoimikunta. Toimikuntaan ovat kuuluneet K. 
H. Järvenpää varapuheenjohtajana, Ivar Häkkinen sihteerinä, 
Y. Nissinen varalla, P. Hyvönen rahastonhoitajana, A. Este- 
maa kantomiehenä ja A. Soini taloudenhoitajana sekä toimi
kunnan varajäseninä Alma Luhtala ja O. O. Koskinen. 
Osaston asiamieheksi, jonka tulee kantaa jäsenveroja, johtaa 
ja järjestää työhuonekokouksia, valittiin M. Hyrskymurto, 
joka alotti toimintansa lokakuun 7 p:stä, vaan paikkakun
nalta pois muuttamisensa tähden erosi toimestaan joulu
kuun 25 p:nä.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet O. Kanninen, Pentti
nen, Mäntyniemi, Tyyne Heinäsuo, Laine, Laakso, Laama
nen, Mimmi Nurmi ja Kylliäinen, sekä varalla Salojärvi 
Karjalainen, Piiparinen, Vänttiner. ja Turunen. Huvitoimi-
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kunta on toiminut yhden yleisen iltaman. Tilintarkastajiksi 
valittiin K. Lindroos ja K. Heinonen sekä varalle F. Aalto 
ja V. Soininen. Järjestystoimikuntaan on kuulunut 3 hen
kilöä, K. Relander, J. Turunen ja J. O. Koskinen.

Räätälintyöntekijäin liittoon liittyi osasto lokakuun 4 
p:stä lukien sekä työväenyhdistykseen marraskuun 1 pistä.

Kokouksia on osastolla ollut 7, joista yksi ylimääräinen. 
Toimikunnalla on ollut 6 kokousta, joissa on keskusteltu 
osaston toiminnan järjestämisestä sekä taloudellisia asioita 
ja herätetty kysymys uuden palkka- ja työsopimuksen laa
timisesta.

Osaston jäsenmäärä on 154, jotka kaikki ovat täysinmak
saneita.

Osastolla on ollut tuloja 837 mk. 75 p. ja menoja 814 
mk. 75 p., säästö vuodelle 1910 23 mk.

Tuokoon alkava uusi vuosi enemmän intoa ja toiminta
kykyä yhteisen asian edistämiseksi.

Osaston puolesta: Ivar Häkkinen.

H:gin Ulkotyöväen yhdistys.
Yhdistyksen puheenjohtajana on ollut J. N. Koskinen, 

varapuheenjohtajana K. O. Sederberg, kirjurina A. Salonen, 
rahastonhoitajana A. Lyytinen, jäsenkirjurina A. Salonen ja 
muina toimikunnan jäseninä J. A. Kanerva, J. V. Koski, O. 
Lampi, E. Pilvi, A. Saarinen ja J. V. Järvinen sekä vara
jäseninä E. Salminen, E. Lehtonen, E. Rautio ja O. Oksa.

Tilintarkastajina K. Laine ja F. Lindroos, varalta A. 
Lehto ja K. A. Laukkanen. Järjestysvaliokuntaan ovat kuu
luneet J. N. Koskinen, J. A. Kanerva, P. Halme, A. Saari
nen ja Lyytinen.

Vuoden kuluessa on pidetty paitsi vuosikokousta, 12 
kuukausikokousta ja 15 johtokunnan kokousta.

Työv. Sanomalehti O.-Y:ssä on osastoa edustanut J. N. 
Koskinen, Laurila O.-Y. J. A. Kanerva, Turun Sanomalehti 
O.-Y. J. V. Koski, H. T. y:n hallintoneuvostossa E. Pilvi,
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S:men Sekatyöntekijäin yleisessä kokouksessa Kotkassa E. 
Pilvi, S:men Ammattijärjestön 2 edustajakokouksessa Hel
singissä J. N. Koskinen.

Vapaaehtoisilla keräyslistoilla kerätty varoja useampiin 
eri tarkotuksiin.

Jäseniä täysinmaksaneita 10 ja osittain 20.
Johtokunnan puolesta: A. Salonen.

Karkeakivityöntekijäin a.-o.
5:nen kuluneen vuoden toimikuntaan ovat kuuluneet: 

puheenjoht. E. Kivi, rahastonhoit. J. N. Koskinen, varapu- 
heenjoht. A. Rönnbeck, kirjurina K. A. Laine sekä muina 
toimihenkilöinä V. Nieminen, M. Paakki, F. Bergman, H. 
Koskinen, K. Manninen, F. Eloranta ja K. Vuori sekä A. 
Hilén kantomiehenä, joista jäsenistä kuitenkin E. Kivi pu
heenjoht., K. A. Laine kirjurina sekä A. Hilén kantomiehenä 
ovat vuoden kuluessa toiminnastaan poistuneet. Heidän 
tilalleen on valittu saapuvilla olevista jäsenistä.

Tilintarkastajina ovat olleet V. Lindroos, J. Pietikäinen 
vakinaisina sekä F. Lindroos ja J. Kari varalta.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet J. N. Koskinen, F. 
Bergman, K. P. Mäenpää, F. Lindroos, K. Kurikka, D. It
konen vakituisina sekä varalta J. Kari, K. A. Laine, A. Vuo
rinen, N. Vuorinen ja F. Eloranta.

Lipunkantajina A. Seilo, K. Henrikson ja A. Mustonen 
vakinaisina, A. Hilén, K. Lunkka ja F. Bergman varalta.

Järjestysvaliokuntaan ovat kuuluneet Rönnbeck, Kivinen 
ja Viitasaari.

Vuoden kuluessa on osasto pitänyt paitsi vuosikokousta 
12 kuukausikokousta, 2 ylimääräistä, 30 toimikunnan ynnä 
5 kivityöntekijäin 3 osaston yhteistä kokousta.

Kansan näyttämössä on osastoa edustanut J. Virtanen ja 
F. Lindroos, Suomen Kivityön. Liiton edustajina V. Niemi
nen, F. Lindroos ja H. T. Y:n hallintoneuvoston edustajina

4
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E. Kivi, K. Kari ja V. Nieminen, sovittelukomiteassa ovat 
olleet F. Lindroos, A. Luoma, F. Eloranta ja A. Seilo.

Jäseniä osastossa on ollut täysinmaksaneita 41, osittain 
maksaneita 26, jotenka jäsenluku vuoden vaiheessa on vä
hentynyt huimaavaa vauhtia. Syyt tällaiseen vähennykseen 
on arvatenkin erimielisyyksien seurauksia, jotka ovat johtu
neet monistakin syistä.

Verotuksia on osastolla ollut metallityöntekijäin sulun 
johdosta 25 p:niä viikolta, jonka pitkäaikaisen taistelun kes
täessä veroitus kesti 18 viikkoa sekä sitten toinen veroitus 
Ruotsin sulkulaisille 25 p:niä viikossa noin 6 viikon aikana. 
Vapaaehtoisilla keräyslistoilla on osaston välityksellä kerätty 
useampiin tarkoituksiin ja erittäinkin ahtaissa taloudellisissa 
asemissa oleville perheille; on osasto puolestaan varo
jensa mukaan tehnyt avustuksia ylläoleviin tarkoituksiin.

Osaston sääntöjen perusteella muodostetut kolme hau- 
tausapurengasta ovat toimineet säännöllisesti.

Työlakkoja ei kuluneella vuodella ole tapahtunut, joi
tain työriitaisuuksia kyllä on sattunut mutta niistä on sel
viydytty pitemmittä selkkauksitta.

Huvitoimikunta on toiminut vuosijuhlan sekä yhden 
perheiltaman, joten sen toiminta ei ole ollut suuremmoista.

Tuloja on osastolla ollut Smk. 2,637: 40 ja menoja 
1,391: 65, jäännös v. 1910 Smk. 1,245: 75.

Johtokunnan puolesta: J. N. Koskinen.

Lämmittäjä a.-o.
Osaston puheenjohtajana on koko vuoden toiminut O. 

Järvinen ja varalta O. Koskinen. Rahastonhoitajana E. 
Alanne. Osastolla on ollut tuloja Smk. 467: 25, menoja 
461: 40. Kokouksia on ollut säännöllisesti kerran kuussa. 
Osanotto niihin on ollut osaston jäsenlukuun nähden tyy
dyttävä. Vuoden lopussa liittyi osasto Suomen metallityön
tekijäin liittoon.

A. l—nen.
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Naisosasto.
Osaston toiminta on ollut tasaista. Mitään erityisiä 

suurempia tapauksia ei ole tapahtunut, lukuunottamatta 
eduskuntavaaleja, joiden johdosta kyllä osastolla on ollut 
ylimääräisiä uhrauksia ja puuhia.

Jäsenmäärä on pysynyt jotakuinkin ennallaan, ollen nyt 
148, joista 85 täysin maksanutta.

Johtokuntaan ovat kuuluneet Maria Laine puheenjoht., 
Olga Kivekäs varalta, Alma Luhtala sihteerinä, Augusta 
Perttilä varalta, Aino Eronen rahastonhoitajana, Olga Leino 
jäsenkirjurina, Hilma Vikman taloudenhoitajana ja muina 
jäseninä Liisi Rautanen ja Maria Venhola. Varajäseniksi 
valittiin vuosikokouksessa Hilja Pohjola ja Paula Saari, nti 
Venholan matkustettua Amerikkaan tuli varajäsen Hilja Poh
jola hänen tilalleen.

Tilintarkastajina ovat olleet Tilda Kajaslampi ja Hanna 
Lindeman, varalta Fiina Pietikäinen ja Eeva Juurioja.

Johtokunta on pitänyt kaikkiaan 17 kokousta, jossa on 
valmistettu kuukausikokouksien asiat ja hoidettu ja harkittu 
osaston sisäiset asiat.

Osastolla on ollut 12 vakinaista ja 3 ylimääräistä ko
kousta. Kokouksissa on ollut keskimäärin 100 henkeä.

Sos. dem. naisedustajakokouksessa edusti osastoa M. 
Laine ja E. Huttunen, sanomalehti »Työläisnaisen» arpa- 
jaistoimikunnassa olivat osaston puolesta Liisi Rautanen ja 
Sofia Valkama. Työv. sanomalehti O.-Y. edusti osastoa 
M. Laine, Työläisnaisen osuusk. Olga Kivekäs, O.-Y. Kan
san näyttämössä Alma Luhtala, Osuusk. »Elannossa» Olga 
Merisaari, O.-Y. Laurilassa Aino Eronen.

Seuraavia avustuksia on osaston puolesta tehty: Via
porin kapinan johdosta kärsimään joutuneiden vaimojen ja 
lasten avustukseen 50 mk., H. T. Y. rakennusrahastvon 50 
mk., Ruotsin suurlakkoa 50 mk., Ihanne-liiton lasten ken
kiin lähes 200 mk., samoin lasten kesäksi maalle avusta
miseksi 150 mk., Sos. dem. Naisten liitolle Iuentovaroiksi 
25 mk., työttömille 10 mk., satulaseppien arpajaisiin 5 mk.,
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Jepuan t. y. .arpajaisiin 10 mk., metallityöntekijöille 5 mk., 
paperi- ja kartonkityönt. arpajaisiin 10 mk. arvosta tavaraa. 
Työläisnaisen arpajaisiin ompelukone, Malmin t. y. arpajai
siin keinutuoli, Kansan näyttämön arpajaisiin kirjahylly. 
»Työläisnaista» on lahjoitettu 20 vuosikertaa varattomille 
naisille.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: Anna Lamminen, 
Fanny Meriluoto, Henriikka Hiltunen, Hilda Hyvärinen, Betty 
Lehikoinen, Mandi Vuori, Hilja Valanne ja Hilja Pohjola, 
entisiä ja uusia valittiin Naimi Itävuori ja Ida Jalava, kesällä 
erosi Valanne, jonka tilalle valittiin Tilda Luoto. Toimi
kunta on pitänyt 1 vuosijuhlan, huvimatkan Porvooseen, 
2:si laivamatkaa saaristoon sekä perhe- ja paketti-iltaman.

Huvitoimikunnalla on ollut tuloja 827 mk. 45 p., me
noja 768 mk. 65 p. ja säästöä v. 1910 58 mk. 80 p.

Ihanne-liittotoimikuntaan ovat kuuluneet: H. Vikman, 
Valovuori, M. Viik, B. Valkonen, B. Lehikoinen, Lehto, I. 
Korpela, O. Merisaari, Saxel), Nuutinen, Mikkonen ja Puu- 
saari.

Lapsia oli liitossa edelliseltä vuodelta 238, joista on 
eronnut 29 ja erotettu 7, uusia kirjoittautui 180, joista on 
eronnut 83.

Lapset ovat jaetut ikäluokittain kolmeen osastoon. Opet
tajina ovat toimineet Olga Merisaari, Betty Valkonen ja 
Bruno Paasiluoto. Tuloja on toimikunnalla ollut 400 mk. 
74 p., menoja 240 mk. 15 p., säästöä v. 1910 160 mk. 
59 p. Sen lisäksi lastenlehtirahasto 50 mk. 50 p., josta on 
ollut menoja 30 mk., joten jäännös 20 mk. 50 p. Pan
kissa lastenlahjoitusrahasto 26 mk. 66 p. Yhteensä komi
tean hoidossa 207 mk. 75 p.

Käsityöseuran toimikuntaan ovat kuuluneet Aino Ero
nen, Liisi Rautanen ja A. Aalto sekä Maria Venhola alku
puolella vuotta, vaan joka matkustuksen tähden luopui.

Osaston käsityöseuralla on ollut käyttövaroja 350: 90, 
menoja 228: 90. I.-l. käsityöseuralla varoja 400: —, me
noja 394: 30.
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Osastolla on ollut tuloja 2,287: 51, menoja 1,616: 10, 
jäännös v. 1910 671: 41. Osakkeiden arvo 208: —, säästö- 
kirja työttöm. naist. 31: 04. I.-l. vaatetusrahasto: tuloja
588: 48, menoja 580: —, jäännös 8: 48. I.-l. kesäsiirtola-
rahasto: tuloja 595: 83, menoja 516: —, jäännös v. 1910 
83: 83. Osaston käsityöseuran om. 394: 30. I.-l. käsityö-
seuran om. 400: —, Ihanneliiton kassassa 207: 69. Osas
ton huvitoimik. tulot 827: 45, menot 768: 65, jäännös v. 
1914 58: 80. Osaston kaluston arvo 593: —. Jääneiden 
arpajaistav. arvo 278: 95. Saatavaa eri yhdist. 530: —.

Osaston koko omaisuuden arvo Smk. 3,468: 50.
Johtokunnan puolesta: Alma Luhtala.

Suutarien a.-y.
Yhdistyksen toiminta kuluneella toimintavuodella ei ole 

ollut erityisen vilkasta. Siihen on vaikuttanut suureksi 
osaksi jäsenten vähyys, joten ei ole voitu parantaa ammatti- 
laistemme olosuhteita.

Johtokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: A. Hä
mäläinen puheenjohtajana, A. Malo varap., J. Venhola kir
jurina, O. Sinisalo varak., J. Viikari rahastonhoitajana, K. 
Hietanen alkupuolen sekä K. Hartikainen loppupuolen 
vuotta jäsenkirjurina ja kantomiehenä sekä J. Laine talou
denhoitajana. Muina jäseninä I. Ruissalo ja F. Mäki.

Johtokunta on kuluneella vuodella kokoontunut 10 ker
taa. Kokouksissa on pääasiassa keskusteltu am. yhdistyksen 
sisäisistä asioista sekä ulkoapäin tulleiden kirjelmäin joh
dosta.

Paitsi varsinaisia kuukausikokouksia on yhdistyksellä ol
lut 1 ylimääräinen kokous, sekä am. yhd. alotteesta 2 yleistä 
suutarien kokousta, joissa on keskusteltu pääasiassa järjes- 
täymiskysymyksestä ja sen merkityksestä.

Tuloja on am. yhd. ollut Smk. 598: 85, menoja Smk.
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445: 55, saldo v:Ile 1910 Smk. 153: 32, omaisuuden arvo 
Smk. 992: 57, säästö Smk. 85: 72.

Jäsenluku vaihteli vuoden ajalla 30- 35 välillä.
Yhdistyksen puolesta: J. F. Venhola.

Ompelijatar a.-o.
Toiminta yleensä on ollut samanlaista kuten ennenkin, 

mitään suurempia muutoksia ei ole mainittavissa.
Varsinaisia kuukausikokouksia on osastolla ollut 9 ja 

johtokunnan 12 sekä kolme yleistä vastaanotto kokousta, 
joissa polttavampana kysymyksenä on aina ollut järjestäyty- 
miskysymys, mutta liian laimean osanoton vuoksi on kysy
mykset jääneet aina pöydälle.

10-vuotinen juhla vietettiin osastossa 7 p. maaliskuuta.
Johtokuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Ida 

Kantanen, Sissi Sironen, Mandi Lehtosalo, Helavaara, Alma 
Pousett, Anni Pöysä, joka jo kuitenkin vuoden alussa otti 
eronsa ja on hänen tilallaan toiminut varalle valittu Aina 
Miettinen ja Lydia Laine ja on niistä ottanut kokouksiin 
osaa seuraavasti: Ida Kantanen 9 kertaa, Alma Pousett 9, 
Hilda Helavaara 9, Aino Miettinen 9, Mandi Lehtosalo 11, 
Sissi Sironen 7 ia Lyydi Laine 10 kertaa. Puheenjohta
jana on toiminut Ida Kantanen, rahastonhoitajana Sissi Si
ronen, jäsenkirjurina Mandi Lehtosalo ja kirjurina Lyydi Laine. 
Tilintarkastajina ovat olleet M. Laine ja Tilda Kajaslampi 
vakinaisina ja E. Huttunen ja K. Heinonen varalta.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: 
Helmi Jaakkola, Maiju Nuutinen, Elin Sevon, Tilda Hakala, 
Hanna Lehtonen, Hilma Saarnio, Liisi Seppänen, Selma 
Helander, Hilma Tamminen ja Aino Nikkinen.

Sitten on vielä ollut osastolla arpajaistoimikunta, joka 
on pitänyt vireillä käsityöseuraa ja kesäsiirtolakomiteaa, 
joka valittiin vasta toukok. kokouksessa ja ovat siihen kuu
luneet rva Aro, Hilja Koskinen, Mandi Erkkilä, Selma Kos
kinen, Selma Helander, Miina Määttä ja Aino Miettinen.
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Osakeyhtiöitten kokouksiin on ollut valittuna edustajat 
seuraavasti: Työmies-lehden Ida Kantanen, Työläisnaisen 
Alma Pousett, osuuskaupan Emmi Huttunen ja Laurilan 
osuuskunnan Anni Pöysä.

Paikallisjärjestön toimeenpanemissa kirjanpitokursseissa 
on osastosta ollut Sissi Sironen. Työläisnaisella asiamie
henä on ollut Hilda Helavaara. Suomen ammattijärjestön 
toisessa edustajakokouksessa oli 27—30 p. syysk. osaston 
valitsemana Ida Kantanen.

Lahjoituksia on osasto tehnyt Tampereella pidettyihin 
liiton arpajaisiin 16 mkn arvosta. Ylimääräisiä veroja on 
ollut Helsingin metallisulkulaisten avustamiseksi vuoden 
alkupuolella.

Uusia jäseniä on vuoden kuluessa liittynyt osastoon. 
Täysinmaksaneita on 14. Sisäänkirjoittaneita 104.

Osaston tilit osottavat tuloja 692: 36, menoja 538: 10, 
saldo Smk. 154: 26. Omaisuus 957: 59, velkaa 150: —, 
saldo Smk. 807: 59. Koko omaisuus 807 mk. 59 p:iä.

Vakuudeksi: Lyydi Laine.

Ulkotyöläis naisosasto.
Osaston toiminta on tämän vuoden ajalla ollut kovin lai

meata, ettei kokouksiakaan ole voitu oikein säännöllisesti pitää, 
kun ei osanottajia kokouksissa useinkaan ole ollut muita 
paitsi toimikunta ja niin ollen on täytynyt jättää kokoukset 
pitämättä. Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet puheen
johtajana Hilma Niemi, varapuheenjohtajana Fiina Mäkinen, 
joka kuitenkin jäi osastosta vuoden varrella pois, pöytäkir- 
jurina Aura Aho, varakirjurina Aliina Säde, jäsenkirjurina 
Ida Laine, rahastonhoitajana Ida Helistedt, muina jäseninä 
Ida Laine ja Sigrid Karlsson. Huvitoimikuntaan on kuu
lunut 10 henkeä. Tilintarkastajina Juho Suominen ja R. A. 
Lehto. Osastolla on ollut kokouksia 10 vakinaista ja 2 
väliaikaista, toimikunnalla 7 vakinaista ja 2 väliaikaista.
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Osastossa on täysin maksaneita jäseniä ollut vuoden alussa 
31 ja vuoden lopussa 26. Osasto on toiminut arpajaiset 
työttömyys- ja kipukassan pohjarahaston kartuttamista var
ten. Osastolla ei ole tällä kertaa olemassa työsopimusta, 
koska se sanottiin ylös keväällä 1908 eikä ole voitu saada 
sille uutta vahvistusta, joten naisille nykyään useilla raken
nuksilla ja työmailla maksetaan hyvinkin alhaista palkkaa. 
Ollaan siis menty jonkunverran taaksepäin. Osasto on 
eronnut työläisnaisten liitosta, vaan ei osaston olemassaolo 
ole sentään toivoton, vaikka jäsenluku onkin tällä kertaa 
kovin pieni. Osastossa toimii käsityöseura ynnä monilla 
muilla toimilla osasto koettaa tehdä parastaan työläisnaisten 
aseman parantamiseksi.

Osaston puolesta: Aura Aho.

Tupakkatehtaalaisten a.-o.
Osaston toiminta kuluneen vuoden aikana on ollut hil

jaista, joka on johtunut yksinomaan jäsenten välinpitämät
tömyydestä sekä jäsenluvun pienuudesta, jonka perustalla ei 
ole ollut minkäänlaista mahdollisuutta ruveta ammatillisia 
olojamme muuttamaan. Etupäässä on keskusteltu kokouk
sissa osaston taloudellisia sekä jonkun verran amma
tillisia ja valtiollisia asioita. Valtion työttömyyskaavojen 
täyttäminen oli myöskin laimea, ainoastaan jotkut toivat 
täytettynä takasin. Useita eri lähetystöjä on toiminta- 
ajalla lähetetty tehtaisiin neuvottelemaan työnantajain kanssa, 
syystä kun on osaston jäseniä poikoteerattu työstä. Ei se
kään toiminta ollut suuresta merkityksestä sen vuoksi kun 
työnantajat eivät ottaneet huomioon osaston vaatimuksia.

Toimihenkilöinä vuoden alusta olivat seuraavat henkilöt: 
Ida Vaahtera puheenjohtajana, Alli Sistonen varapuheenjoh
tajana ja jäsenkirjurina, Anna Suominen rahastonhoitajana, 
Emmi Lind taloudenhoitajana, Alma Sinisalo pöytäkirjurina 
ja muina toimikunnan jäseninä olivat Toivo Ahonen, Ida 
Toivonen, Mimmi Sinonen ja näistä vuoden kuluessa erosi
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Alli Sistonen, Ida Toivonen, T. Ahonen ja varajäsenistä 
siirtyi vakituisiksi Alli Frandell ja Aina Laaksonen sekä 
vuoden lopussa Alma Vainio oli varapuheenjohtajana ja 
Mimmi Iivonen jäsenkirjurina.

Kokouksia on ollut toimikunnalla 11 ja osastolla 17, 
12 vakituista ja 4 ylimääräistä sekä ohjelmallinen vastaan- 
ottokokous.

Vakituista huvitoimikuntaa ei ollut. Huvipuolesta huo
lehti tilapäiset toimikunnat.

Osakkeita edustamassa on ollut Hilma Tamminen Työ
miehen ja Työläisnaisen kokouksissa, Alma Sinisalo Lau
rilan ja Ida Vaahtera Työmiesten tupakkateollisuus osuus
kunnassa.

Osasto on eronnut paikallisjärjestöstä ja yhtynyt Suom. 
Tehdas- ja sekatyöväen liittoon, sekä mainitun liiton perus
tavassa edustajakokouksessa Lahdessa oli Ida Vaahtera, S. 
Ammattijärjestön 2:ssa edustajakokouksessa, joka pidettiin 
täällä oli edustajana Alma Sinisalo

Lahjoituksia saatu 50 mk. Työmiesten tupakkateollisuus 
osuuskunnalta. Myönnetty osastolta työttömäin avustuskas
saan 25 mk., sos. dem. agitatsioonirahastoon 10 mk., osas
ton siirtolakomitealle 25 mk., H:gin t. y. arpajaisiin 5 mk., 
Ruotsin suurlakon avustusta 5 mk., entiselle jäsenelle, edel
lisen vuoden jäsenkirjurille 40 mk. Olga Lehtosen kuo
leman johdosta on kuoleentunut hänen velkansa 51 mk. 
64 p:niä.

Uusia jäseniä on liittynyt vuoden kuluessa 123 ja vuo
den lopussa täysinmaksaneita oli 39 ja 3 puolimaksavaa.

Osaston tulot on yhteensä 2,649: 22, menot yhteensä 
1,907: 28, jäännös 741: 94, talouden arvo 550 mk.

Tilintarkastajina on ollut A. Lehtonen ja Hihna Tam
minen ja varalta Mandi Ahrenius ja Roosa Liukkonen.

Osaston puolesta: Alma S.
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Helsingin Työväenyhdistyksen ravintolan 
tiliasema jouluk. 31 p. 1909.

Varoja:

Käteistä rahaa............................................................ 42: 76
Taloustavaraa luettelon mukaan . 2,144: 62
Kalustoa arvion mukaan . . . 19,673: 99 21,818: 61
Saatavia Pankkitililtä................................................. 1,625: 73
Puhdas omaisuus...................... ..... . Smk. 23,486: 73

Voitto ja tappiotili:

Voittoja taloustililtä, kokonainen voitto . . 47,619: 46
Tappioita: Kustannustililtä . . 3,881: 46

Palkkatililtä . . . . 12,717: 15
Vuokratililtä . . . 12,540: — 29,138: 61

Puhdas voitto...................................... . Smk. 18,480: 85

M. Haikarainen.
Ravintolatoimikunnan puheenjohtaja.
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Helsingin Työväenyhdistyksen tilit 
Tammik. 1 p:stä joulukuun 31 päivään 1909. 

Kassatili.
Tuloja:

Saldo vuodelta 1908 ......................
Debet

.... 13,962:
Yleinen rahastotili........................... 1,266: 65
Rakennusrahastotili........................... 20,182: 87
Ravintolatili....................................... 32,600: —
Juhlasalin vuokratili...................... 26,581: —
Kokoushuoneiden vuokratili . . 7,137: 62
Vaatteitten vastaanottotili .... 445: —
Korkotili............................................ 335: 86
Jäsenmaksujen tili........................... 13,447: —
Sisäänkirjoitusmaksujen tili . . . 417: 30
Ilmoitusmaksujen tili...................... 197: 15
Kirjastotin...................................... 688: 45
Talonkustannustili........................... 84: 25

» korjaustili................................. 132: —
Kiinteistö (uutisrakennus) tili . . 1,969: 45
Juhlasalin Freskomaalaustili . . . 276: 35
Kansallispankin tili............................ 35,700: —
Suomalaisen Säästöpankin tili . . 400: —
H:gin Työv. Säästöpankin lainatili 50,000: —
Työv. Sanomalehti O. Yhtiön tili . 21,900: —
Arpajaistoimikunnan tili . . . . 1,000: —
F. Hartlinin tili................................. 1,000: —
Voimistelu- ja Urh.seura Jyryn tili 200: —
Eri osastojen lainatilit . . . . 6,800: —
Kymmenen markan lainatili . . . 590: —
Eri liikkeitten lainatilit . . . . 20,650: 29
Amos Anderssonin tili . . . . 50,000: -
Hj. Paulinin tili........................... 250: —
Olut ja Virv.juom.teht. t. a.-o:n tili 120: 84 294,372:

Smk. 308,334: 41
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Menoja. Kredit
Kustannustili................................. 11,214: 20
Talon kustannustili...................... 27,102: 97

» korjaustili...................... 1,644: 37
Kiinteimistö (uutisrakennus) tili 51,156: 70
Kalustotili ................................. 4,636: 57
Kirjastotin ................................. 1,531: 59
Korkotili...................................... 33,326: 73
Lukutupatili................................. 397: 27
Soittokunnan tili...................... 450: —
Kansallispankin tili...................... 35,502: 90
Suomalaisen Säästöpankin tili . 367: 07
H:gin Työv. Säästöpankin tili . 1,157: 27
Työv. Sanomalehti O. Y:n tili . 21,900: —
Arpajaistoimikunnan tili . . . 1,000: —
Ravintolan tili............................ 4,500: —
Eri osastojen lainatili .... 5,345: —
Kymmenen markan lainatili . . 1,270: —
Eri liikkeitten lainatili .... 97,406: 21
Osakeyhtiö Saariston tili . . . 1,100: —
S. Merimiesliiton H:gin os. tili 73: —
S. Sekatyönt. liiton os. 16 tili . 736:
Hj. Paulinin tili...................... 250: - 302,067:
Saldo vuodelle 1910 . . . . ...................... 6,266:

Smk. 308,334: 41
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Pääomatili.

Vastaavaa: Debet
Kassatili................................. 6,266: 56
Kansallispankin tili .... 66: 75
Suomal. Säästöpankin tili 1,830: 06
H:gin Työv. Säästöpankin tili 1,157: 27
Kiinteimistön tili .... 970,381: 42
Kalustotili ........................... 36,000: 90
Kirjastotin........................... 6,500: —
Arvopaperien tili .... 7,830: 65
V. F. Grönroosin tili . . . 225: —
Osakeyhtiö Saariston tili . . 1,100: —
S. Merimiesliit. H:gin os. tili 73: —
S. Sekatyönt. liiton os. 16 tili 736: —

Smk. 1,032,167: 61

Vastattav aa: Kredit
Yleinen rahastotili .... 108,583: 38
Rakennusrahastotili .... 210,836: 35
Opetuskomitean tili . . . 329: 89
Rahasto kert. ant. vart. työv.

asiain käsittel. valtiopäivillä 59: 64
Rahasto tilast. tiedon hankk.

varten työväen oloista . . 285: 53
Rahasto kansakoululast. suvi-

lomaa varten maalla . . 247: 62
J. Th. Lagerbomin rahasto

köyh. koulul. vaatetusav. . 121: 73
Soittokunnan torvirahastotili 183: 28
Juhlasalin Freskomaalaustili . 1,491: 30
Olut ja Virv.juom.t. t. a.-o. tili 120: 84 322,259: 56

Siirros 322,259: 56
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Kesk. Henkiv. yht. Suomen tili 
Helsingin kaupungin tili 
H:gin Työv. Säästöp. lainatili 
Eri osastojen lainatilit . .
Kymmenen markan lainatili . 
Eri liikkeitten lainatilit . .

Omat rahastot tekivät:
Joulukuun 31 p:nä 1909 . 
Joulukuun 31 p:nä 1908 .

Helsingissä 5 p. maalisk.

Siirros 322,259: 56 
500,000: —
113,048: 63 
50,000: —
30,904: —

1,960: —
13,995: 42 709,908: 05

Smk. 1,032,167: 61

. . . Smk. 322,259: 56 

. . . Smk. 299,167: 36 
Siis lisäys Smk. 23,092: 20

1910.
F. M. Orrela.

Olemme tarkastaneet Helsingin Työväenyhdistyksen tilit 
v. 1909 ja havainneet ne hyvin ja huolellisesti hoidetuiksi, 
sekä tulot ja menot todisteilla varmennetuiksi, kuin myös 
kassasäästön tilinpäätöksen kanssa yhtäpitäväksi, joten ehdo
tamme johtokunnalle ja rahastonhoitajalle täydellistä tili- 
vapautta.

Helsinki, 12 p:nä maalisk. 1910.

J. Lehtinen. Lauri af Heurlin. M. Korhonen.
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Helsingin Työväenyhdistykseen kuuluvien osastojen 
jäsenluku 31 p. joulukuuta 1909.

M
ie

hi
ä

N
ai

sia

Y
ht

ee
ns

ä Ilmoitus-, 
sisään kirjoi
tus- ja jäsen

maksuja
Mk. p:iä

Yhdistyksen jäseniä .... 20 1 21 295 —
1 S. Leipuri ja kond. 1.1, iiit. os. 1 87 — 87 299 —
2 S. Metall, t.t. Iiit. konet. a.-o. 20 — 20 53 70
3 Uunintekijäin a.-o..................... 53 — 53 191 45
4 Läkki-, pelti- ja vaskis. 1. os. 1 20 — 20 250 80
5 S. Maalarint. t. Iiit. H:gin os. 1 318 — 318 1,848 60
6 Suutarien a.-y.............................. 19 — 19 77 35
7 S. Kivit. t. liiton H:gin os. 1 40 — 40 306 30
8 S. Muurariliiton H:gin os. 1 263 — 263 1,046 90
9 Puuseppäin a.-y.......................... 70 — 70 539 75

10 Satulaseppäin a. y..................... 6 — 6 45 30
11 S. Puut. t. Iiit. kirvesm. a. o. 236 — 236 868 80
12 Seppäin a. o................................ 25 — 25 133 20
13 Pannu- ja levyseppäin a. o. . 52 — 52 238 85
14 Kaakeli- ja fajanssi a. o. ei ole ilmoittanut mitään itsestään
15 Naisosasto................................ — 82 82 204 75
16 Ompeliatar a. o......................... — 20 20 70 35
17 Palveliatarosasto...................... — 120 120 232 20
18 S. Putkityönt. liiton H:gin os. 71 -- 71 264 90
19 Malliveistäjäin a. o.................... 12 — 12 61 —
20 S. Nahanj. t.t. liiton H:gin os. 38 — 38 168 05
21 Rapparien a. o........................... 68 — 68 254 75
22 Verhoiliain a. o.......................... 31 5 36 143 20
23 Puunjalostuskonetyöntek. a, o. 51 — 51 209 —
24 Ulkotyöläisnaisosasto puuttuu viimeinen ti itys 23 80
25 Räätälien a. y.............................. 11 3 14 256 40
26 Nuohoojain a. o........................ 15 — 15 79 25
27 Tupakkatehtaalaisten a. o. — 40 40 179 80
28 Koneenkäyttäjäin a. o. . . . 8 — 8 34 —
29 Silittäjäin a. o............................. — 32 32 62 25
30 Tilkitsiäin a. o. ei ole ilmoittanut mitään i sestaän
31 Pesiätär a. o............................... — 22 22 42 15
32 Talonmiesten a. o..................... 8 — 8 26 50
33 S. Metallivalajain liiton H:gin 

Valajayhdistys N:o 54 . . 23 _ 23 187 75
34 Asfalttityöntekiäin a. o. . . 50 — 50 191 50
35 Sementtityöntekiäin a. o. . . 55 — 55 215 40

Siirretään 1,670 325 1,995 9,102 00
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Siirros 1,670 325 1,995 9,102 00
36 Sähkötyömiesten a. o. . . . 28 — 28 145 15
37 Sairashuonepalvelijain a. o. . 13 24 37 88 55
38 Tiilenkantajain a. o. ... 35 — 35 135 10
39 Karkeankivityöntekiäin a. o. . 38 — 38 277 75
40 S. Satama- ja vesil. t. 1. os. 18 52 — 52 184 60
41 Kylvettäjäin a. o. jään. rästiä — 11 11 — —
42 Paperi- ja kartonki a. o. . . 6 5 11 45 05
43 H:gin Kunnantyöväenosasto . 74 — 74 321 30
44 Valaistustyöntekijäin a. o. 7 — 7 27 25
45 Näyttämötyöläisten a. o. . . 3 2 5 22 50
46 S. Rauta- ja met.sorv. 1. os. 1 40 — 40 87 30
47 Kadunlaskiain a. o.................... 14 — 14 55 80
48 Venäläinen osasto .... 12 2 14 68 —
49 Naisleipurien a. o..................... — 34 34 73 05
50 Lämmittäjäin a. o...................... 16 — 16 55 35
51 Varastotyöntekiäin a. o. . . 26 — 26 115 50
52 S. Maalariliiton oppilasosasto 40 — 40 199 80
53 Yövahtien a. o. ei ole ilmoittanut mitään tsestään
54 Karamellitehtaantyönt. a. o. . — 20 20 69 30
55 Kipsityöntekiäin a. o. . . . 20 — 20 50 95
56 Tehdas- ja sekatyönt. I. os. 16 71 — 71 396 —
57 Hattutyöntekiäin a. o. . . . 8 12 20 26 35
58 Metallityönt. apumiesten a. o. 56 — 56 224 90
59 Laulu ja Soitannollinen osasto 10 40 50 103 35
60 Metallityönt. 1. viilaaj. a. o. 4S 59 — 59 319 80
61 Makkaratyöntekiäin a. o. . . 3 — 3 49 50
62 Liikeapulaisten osasto . . . 17 46 63 171 85
63 Olut- ja virv.juomat. 1.1. a. o. lakannut toimimasta 31 85
64 Kappaompeliain a. o. . . . — 23 23 70 50
65 Vaununtekiäin a. o................... 9 — 9 47 75
66 S. Kivityöntek. liiton osasto 2 53 — 53 335 70
67 S. Valtionraut. konepaj. t. y. 118 — 118 562 20
68 Koneellakutojain a. o. . . . — 9 9 47 85
69 Veneveistäjäin a. o................... 3 — 3 29 —
70 11 Ulkotyöväen yhdistys . . 11 — 11 62 25
71 1! Ajuripalveliain a. o. . . 21 — 21 66 —
72 14 Ajurien a. o.......................... 35 — 35 107 70
73 Rautasänkytyöntekiäin a. o. . 10 — 10 47 40
74 */7 Toveriosasto...................... 18 2 20 36 50
75 l,7 Kulta- ja hopeaseppäin a.o. 20 — 20 36 —
76 S. Merimiesliiton H:gin os:t 41 — 41 73 20
77 1/io S. Räätälint. 1. H:gin os. 89 — 89 91 50
78 'Jn Sokerityönt. a. o. . . . 27 — 27 - -

Yhteensä 2,773 555 3,328 14,061 45


