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Yhdistyksemme 27:mäs toimintavuosi ei sanottavasti eroa 
edellisestä. Työskentely yhdistyksen taloudellisen ase
man varmentamiseksi on ollut tärkeimpänä tehtävänä. 

Tunnettuahan on, mitenkä Venäjän virkavallan edustaja maas
samme, tuntiessaan maata jalkojensa alla, kotimaisten virka- 
herrain suosiollisella avulla hylkäsi yhdistyksen arpajaislupa- 
anomukset, jota lupaa yritettiin kaksikin eri kertaa. Tarkotus 
tällä teolla on ilmeisesti ollut saada yhdistyksemme tukalaan 
asemaan. Kuitenkin olemme onnellisesti tuon katalan tar- 
kotuksen seuraukset voittaneet ja saamme edelleenkin isän
nöidä komeassa talossamme Siltasaarella.

Itäinen taantumus, jonka merkeissä jo edellisinä vuosina 
elettiin, on kuluneena vuonna lyönyt leimansa kaikkeen jul
kiseen elämään. Taantumuksen seuraukset eivät ole olleet 
huomattavissa yksistään valtiollisissa tapauksissa, vaan ovat 
ne ulettuneet pitemmälle. Sen mukaan, kuin Venäjän virka
valta on onnistunut tukahuttamaan kumouksellisen kansan
liikkeen Venäjällä, sen mukaan on seurauksien mainingit 
tuntuneet kotoisissa talousoloissamme. Se tilapäinen lamaan
nus, joka on ollut huomattavissa kautta koko maamme työ
väen järjestöissä, on myöskin pilkistänyt esiin yhdistyksemme 
keskuudessa. Ikäänkuin väsähtäneenä julkiseen toimintaan 
ovat yhdistyksen jäsenet enempi laimeasti ottaneet osaa yh
distyksen kokouksiin. Samaa haluttomuutta on myöskin ilmen
nyt yhdistyksen alaisissa osastoissa. Tällä ei kuitenkaan ole 
tahdottu sanoa, etteikö pääkaupungin samoin kuin koko Suo
men köyhälistö olisi käsittänyt velvollisuuttaan. Onhan edus
kuntavaalien tulos todisteena siitä, että luokkatietoinen köy
hälistö yhä etenee vapaustaistelussaan, huolimatta siitä, vaikka 
taantumus voittaa yhä enempi jalansijaa maassamme.
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Olemme vaan tahtoneet tällä pikku huomautuksella pois
taa sen uneliaisuuden, joka on järjestöjemme sisäisessä toi
minnassa ollut huomattavissa. — Siitä, mitenkä yhdistyk
semme jäsenet ovat ottaneet osaa poliittisten kysymysten 
käsittelyyn, vapauttaa meidät kertomasta Helsingin sos.-dem. 
kunnallistoimikunnan julkaisema järjestön toimintakertomus.

Yhdistyksen vuosikokouksen päätöksen mukaan on ko
kouksia pidetty kerran kuussa. Käsiteltyjen asiain luku nou
see 35. Näistä tärkeimpinä mainittakoon seuraavat: Jäsen
ten valitseminen kunnallisneuvostoon, entisen talonmiehen 
F. E. Johanssonin jutun selvittely, osastojen perheiltamien 
pito-oikeus, josta tuli päätökseksi, että osastot saavat yhden 
perhe-iltamavuoron ilmaiseksi, vaan toisista on maksettava 
A-salista 20 mk. ja C-salista 10 mk. vuokraa illassa. Kesä
kuun kuukausikokouksessa päätettiin pyytää uutta arpajais- 
lupaa, koska ensikerralla ei saatu. Samaisessa kokouksessa 
jätettiin johtokunnan, juhla- ja arpajaistoimikunnan huoleksi 
ryhtyä valmistamaan myyjäisiä. Elo- ja syyskuun kokouk
sessa oli kiivaan keskustelun alaisena yhdistyksen ravintolan 
kannattavaisuus. Ravintola kun oli satunnaisten iiikameno- 
jen ja tavarain kallistumisen, kuin myöskin osaltansa emän- 
nöitsijän vaihdosten tähden tuottanut tuntuvasti vähemmän 
voittoa vuoden toisena neljänneksenä, kuin mitä sen olisi 
pitänyt tuottaa. Tästä moittivat jäsenet johtokuntaa ja ra- 
vintolatoimikuntaa. Syyskuun kokouksessa hyväksyttiin lau
sunto ravintolakysymyksestä. Lausunnossa, joka johtokun
nan puolesta kokoukselle esitettiin, painostettiin pääasiassa 
sitä seikkaa, että johtokunnalla ravintolaan nähden täytyy 
ehdottomasti olla vapaat kädet menetellä parhaansa mukaan, 
pitämällä silmällä yhdistyksen etua. Ihanneliittolaiset, jotka 
ennemmin ovat toimineet musiikkisalissa, sijoitettiin »Jyryn» 
saliin. A- ja C-salissa koko päivän kestäville kokouksille 
määrättiin uudet hinnat, samoin arpajaistenpito-vuokra A- 
salissa määrättiin. Useita muita yhdistyksen sisäistä elämää 
koskevia asioita ratkaistu.

Kuten jo edellä on mainittu, ei yhdistys saanut arpajais- 
lupaa, vaikkakin sitä kaksi eri kertaa yritettiin, joten tavan
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mukaiset arpajaiset jäivät pitämättä. Kirjastotoimikunnalle 
myönsi kenraalikuvernööri luvan toimeenpanna arpajaiset 
yhdistyksen kirjaston hyväksi, jotka arpajaiset sitten pidet
tiinkin 28—29 p:nä tammikuuta tänä vuonna.

Sen sijaan on toimittu niinkutsutut myyjäiset, joista voi
toksi jäi 4,670: 86 p:iä.

Helsingin Työväenyhdistyksen virkailijat v. 1910:

Puheenjohtajat: V. Perttilä vakinainen, T. Uski varalta.
Rahastonhoitaja: F. M. Orrela.
Sihteerit: Ilmari Sinisalo vakinainen, E. Rihu varalta.
Muut jäsenet: H. Saxman, J. R. Valo, A. F. Lyly, M. 

Rissanen ja S. Lehtonen. Lehtosen erottua valittiin hänen 
tilalleen K. Ahlberg.

Tilintarkastajat: Eino Väisänen, Saarenheimo ja K. R. 
Myllykoski vakinaisina, V. Hakkila ja V. Ponteva varalta.

V. Leino vahtimestarina ja J. Vatanen talonmiehenä.

Huoneiden siivoomisesta on huolehtinut kolme siivoo
jaa, jotka ovat olleet vakinaisella palkalla.

Johtokunta on pitänyt 29 kokousta, joista kaksi johto
kunnan, juhla- ja arpajaistoimikunnan yhteistä kokousta ja 
kaksi ravintolatoimikunnan ja johtokunnan yhteistä kokousta. 
Johtokunnassa käsiteltyjen asioiden luku nousee 191. Tär
keimpinä kysymyksinä ovat olleet yhdistyksen taloudellisten 
kysymysten pohtiminen. Johtokunta saatuaan tietää, ettei 
arpajaislupaa saada, eikä siis sillä keinolla voida korkorahoja 
hankkia, ryhtyi heti tiedustelemaan rahaa järjestöiltä ja yksi
tyisiltä ja tulos oli se että määrättynä aikana voitiin Suomi- 
yhtiölle menevät korkorahat maksaa. Ravintola on kulu
neena vuotena vaatinut paljon huolehtimista, joka on osaksi 
johtunut siitä, että pysyväistä emännöitsijää ei vuoden alussa 
onnistuttu saamaan. Myyjäisten toimeenpanossa oli johto
kunta apuna. Juhlasalin ynnä muiden tilapäisten kokous
huoneiden tarvitsijoiden luku oli viime vuonna runsas, jo
ten niiden järjesteleminen on myös vaatinut huolehtimista.
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Osastoille on lähetetty 3 kiertokirjettä ynnä useita muita 
kysymyksiä ratkaistu.

Johtokunnan kokouksissa ovat olleet läsnä:

V. Perttilä 27 kertaa
T. Uski 27 »
I. Sinisalo 28 »
F. M. Orrela 23 »
E. Rihu 23 »
H. Saxman 13 » 26 kokouksesta
A. F. Lyly 20 »
M. Rissanen 20 »
J. R. Valo 24 »
S. Lehtonen 12 » erosi kesken vuotta
K. Ahlberg 10 10 kokouksesta

Eroamisvuorossa ovat: V. Perttilä, M. Rissanen, E. Rihu, 
A. F. Lyly ja H. Saxman.

Palkkioina on virkailijoille maksettu:

Rahastonhoitajalle 600 mk. vuod.
Sihteerille ... 150 » »

Kirjasto ja lukusali.
Yhdistyksen kirjastosta on annettu 650 henkilölle 8,614 

suomalaista ja 33 ruotsalaista kirjalainaa. Suomalaista kir
jastoa on lisätty 160 nidoksella. Kirjoja on nykyään 2,160 
suomalaista ja 1,223 ruotsalaista nidosta.

Lukusaliin on tilattu 62 eri sanomalehteä ja aikakaus
kirjaa. Keskimäärin on lukusalissa käynyt 120 henkeä päi
vää kohden.

Kirjastonhoitajina ovat olleet A. Järvenpää suomalaisella 
ja V. Perttilä ruotsalaisella osastolla. Vakinaisena hoitajana 
on edelleenkin toiminut neiti Laura Palomäki.

Lienee mainitsemisen arvoista, että kuluneena vuotena ei 
kirjasto enää saanut kaupunginvaltuustolta avustusta annis-
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keluyhtiön voittovaroista, joka avustus edellisenä vuonna oli 
500 markkaa. Tämän johdosta haki kirjastotoimikunta ar- 
pajaislupaa, joka myönnettiinkin vuoden lopussa ja jotka 
arpajaiset pidettiin vasta toimintavuoden loputtua tammi
kuulla, onnistuen oloihin nähden tyydyttävästi.

Kunnniajäseneksi pääsee leipuri N. Leino.
Samalla mainittakoon, että aikaisemmissa toimintakerto

muksissa F. M. Orrelan syntymäajaksi on tullut 18 28/8 50, 
pitää olla 18 28/J0 50.

Johtokunta.

Helsingin Työväenyhdistyksen J uh latoimikunta.
Juhlatoimikuntaan ovat kuluneena vuonna kuuluneet seu- 

raavat jäsenet: A. Vormula, W. Soininen, J. Leivo, Hj. Ko- 
rander, Olga Leino ja Aino Korander. Vuoden vaiheessa 
on Juhlatoimikunnasta eronnut W. Soininen ja Olga Leino 
ja tilalle valittu Joel Herranen. Puheenjohtajana on ollut W. 
Soininen ja hänen erottuaan Hj. Korander, rahastonhoita
jana A. Vormula ja kirjurina Aino Korander. Juhlatoimi- 
kunta on kuluneena vuonna toiminut 2:si lasten joulujuh
laa, 4:jä yleistä iltamaa, l:si perhe-iltama, H:gin Työv. yhd. 
vuosijuhlan, kansanjuhlan Hakasalmen puistossa sekä myy
jäiset rakennusrahaston hyväksi.

Aino Korander.

Ravintola.
Ravintolatoimikuntaan on kuulunut kuluneena vuotena 

seuraavat jäsenet: A. F. Lyly, H. Saxman, V. Gatski, J. 
Lehtinen, A. Hämäläinen, V. Kannisto ja Svante Lehtonen. 
Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut A. F. Lyly alusta 
vuoden ja hänen erottuaan valittiin puheenjohtajaksi H,
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Saxman, kirjurina on toiminut Svante Lehtonen ja hänen 
erottuaan E. Rihu. Emännöitsijänä on toiminut neiti Ida 
Haapala, joka samalla hoiti myös kirjanpidon. Lokakuun 1 
päivä vaihtui emännöitsijä ja samalla erosivat ravintolatoi- 
mikunnasta A. F. Lyly, J. Lehtinen, S. Lehtonen ja V. Kan
nisto. Heidän tilalleen valittiin V. Perttilä, E. Rihu ja K. 
Ahlberg, emännöitsijäksi valittiin neiti Riika Roivainen ja 
kirjanpitäjäksi E. Lampila.

Toimikunta on vuoden kuluessa kokoontunut 20 kertaa, 
keskustellen etupäässä ravintolan järjestelyä sille kannalle, 
että se tyydyttäisi sen käyttäjiä. Mainittakoon että on myös
kin keskusteltu palvelijain aseman parantamisesta kuten ra- 
vintola-avustajain palkankorotuksesta, jonka toimikunta rat
kaisi siten, että heidän palkkansa korotettiin 3: 75 p:stä— 
4: 50 p:niin.

Palvelijain sairauden sattuessa on johtokunta ja ravin- 
tolatoimikunta päättänyt, että palvelijat saavat sairastaa täy
dellä palkalla kaksi viikkoa.

Kun ravintola alussa vuoden ja vielä toisellakin neljän
neksellä ei tuottanut voittoa niin paljon kuin samalla aikaa 
edellisenä vuotena, asetti tämän epäkohdan selville saami
seksi toimikunta eri valiokunnan asiaa tutkimaan, ja lausuu 
valiokunta työnsä tuloksena seuraavaa: että ruokatavarat ovat 
melkoisesti ylentyneet hinnassa, joista erittäin mainittakoon 
liha, voi ja sokeri, joiden hinta on noussut niin paljon, että 
se eroitus tänä- ja edellisenä vuotena ravintolassa käytettyä 
määrää kohtaan tekee 3,106: 75 p:niä, ja yleensä ravintola- 
olojen korjaamiseksi on toimikunta kiinnittänyt kaiken huo
mionsa. Mainitsemista ansaitsee vielä alituinen emännöitsi- 
jän vaihdos, joka ei ole ollut liikkeelle eduksi, varsinkaan 
viimeinen vaihdos, kun emännöitsijä otettiin palvelijain 
keskuudesta ja ei aivan mieluinen toisille palvelijoille. Tämän 
johdosta onkin syntynyt kaikellaiset rettelöt, etenkin vuoden 
lopulla, joka seikka ei myöskään ole eduksi ravintolalle.

Ravintolapalvelijain ja toimikunnan yhteisiä kokouksia 
on pidetty 2:si ja on niissä kokouksissa käsitelty etupäässä 
palvelijain eroittamis- ja muutoskysymyksiä ja emännöitsijän
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ja palvelijain välisiä riitaisuuksia y. m. asioita, jotka koske
vat ravintolan taloutta.

Ravintolan palveluksessa on nykyään: einännöitsijä, naut
tien palkkaa 70 mk. kuussa, keittäjä 60 mk. kuussa, sekä 
30 kpl. palvelijoita, joilla on palkkaa 2:11a 35 mk., 2:11a 30 
mk., kaikilla toisilla 25 mk. kuussa ja kirjanpitäjä, jolla on 
palkkaa 25 mk. kuukaudessa. Ravintolapalvelijain työaika 
on keskimäärin tuntia päivässä.

Toimikunnan puolesta: Karl Ahlberg.

Järjestysvaliokunta.
Järjestysvaliokunta on vuoden kuluessa pitänyt kokouk

sia 50, keskustellen ja päättäen etupäässä järjestyksen pitoa 
koskevista kysymyksistä. Järjestysvaliokunnan tärkeim
pänä tehtävänä on ollut järjestyksenpito yhdistyksen huo- 
neustolla samalla avustaen juhlatoimikuntaa yhdistyksen kan
sanjuhlissa kesällä ja talvella lastenjuhlissa, kokous- ja juhla
tilaisuuksissa. Järjestysvaliokunnalla on ollut myöskin pilet- 
tien vastaanotto ovella sekä myöskin tuolien kasaus juhla
salissa pidettävissä iltamissa. Järjestysvaliokunta on saanut 
vakituista kuukausipalkkaa yhdistyksen huoneustossa järjes
tyksen pidosta. Valiokunnan puheenjohtajana toimi A. Hä
mäläinen, hänen erottuaan toimi vakituisena puheenjohtajana 
G. Hellgren ja varalta Kuitunen. Kirjurina ja rahaston
hoitajana toimi allekirjoittanut.

Järjestysvaliokuntaan ovat vuoden kuluessa kuuluneet 
seuraavat henkilöt: A. Hämäläinen, A. Peltonen, P. Pirska- 
nen, M. Nuoranen, G. Hellgren, P. Kuikka, V. Sandgren, 
V. Helminen, E. Hämäläinen, V. Koivisto, A. Nyman, E. 
Tähkä, P. Salo, Kuitunen, Väre, V. Virta, J. Ekström, H. 
Laakso, E. Aito, O. Jokinen, A. Kaisla, A. Gestrin, H. Hen- 
driksson ja V. Saarinen.

Valiokunnan puolesta: P. Kuikka.
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Viilaajain a. o.
Kuluneena vuonna ovat osaston toimikuntaan kuuluneet 

J. Lehtinen puheenjoht., V. Suojanen sihteerinä, O. V. Tu- 
rakainen rahastonhoitajana, E. Rihu varapuheenj., V. Vuori 
jäsenkirjurina, M. Eskonen ja V. Sandgren sekä Sandgrenin 
erottua Ilmari Sinisalo.

Toimikunta on vuoden kuluessa pitänyt 4 kokousta ja 
on pöytäkirjaan merkitty 20 pykälää.

Osastolla on ollut 14:ta kokousta ja on niissä enim
mäkseen pohdittu osaston sisäisiä asioita ja pöytäkirjaan 
merkitty 92 pykälää.

Tilintarkastajina ovat toimineet J. Koskelainen, T. Huuhka 
ja H. Reijonen.

Järjestysvaliokunnassa K. Nordström, V. Grönvig, H. 
Karjalainen, A. Pelkonen, Nordman ja K. Haapala, mikä 
enemmän kuka vähemmän aikaa.

Huvitoimikunnassa ovat toimineet P. Salo, V. Halava, 
A. Koskinen, V. Leppänen, V. Sandgren, T. Salmi, V. Lind
fors, H. Pelkonen. Lippukomiteassa K. Nordstrom, V. 
Grönvig, V. Leppänen, Nordman, A. Pelkonen, 1. Sinisalo 
ja E. H. Lainio.

S. Metalli t. t. liiton edustajakokouksessa Tampereella 
oli E. Rihu osaston edustajana. Osastoa ovat edustaneet 
eri osuuskunnissa ja osakeyhtiöissä O. V. Turakainen Työ
väen Säästöpankissa, J. Lehtinen Työv. Sanomalehti O.-Y., 
I. Sinisalo Työv. Osuuskaupan ja E. Rihu Laurila osake
yhtiön kokouksissa.

Jäsenluku vuoden ajalla on ollut 91, joista vuoden lo
pulla täysinmaksaneita 64. Osasto perustettiin vuonna 1907 
helmikuussa ja lopettaa toimintansa tämän vuoden lopuun, 
yhtyen käytännöllisistä syistä H:gin Metallityöntekijäin osas
toon. Tästä osaston lyhyestä toiminta-ajasta olisi ehkä pal
jonkin mainitsemista, joka kuitenkin jääköön tässä, sillä ve
täisi ehken liian pitkäksi. Mainittakoon vaan, että toiminta 
on ollut vilkas ja jäsenluku noussut lähelle 200.

V. Suojanen.
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Seppäin a. osasto.

Vuosi 1910 oli osaston 15:sta toimintavuosi. Toimikun
taan ovat kuuluneet O. Pylkkänen puheenjohtajana, E. Lampila 
varapuheenjohtajana, O. Säilä pöytäkirjurina ja kantomie- 
henä, V. Pantzar varakirjurina, J. Nylund, rahastonhoitajana, 
muut jäsenet olivat K. Kallio, ja H. Helle, Helien erottua 
U. V. Pietiläinen.

Osaston kokouksia on ollut 14. Toimikunta on ko
koontunut 21 kertaa.

Tilintarkastajina ovat olleet K. Hukkila, K. Myrsky ja 
B. Haarala.

Metalliosastojen yhteiseen huvitoimikuntaan ovat osaston 
edustajina kuuluneet A. Luomaaho, ja vuoden alussa O. 
Lappi, jonka erottua J. Mäkinen tuli toiseksi. Huvitoimikun- 
nan tilientarkastajana on osaston puolesta toiminut H. Helle.

Osaston kalustonhoitajana on toiminut K. Myrsky.
Osastoa edustanut S. M. tt. Liiton 6:ssa edustajakokouk

sessa Tampereella K. Myrsky.
Edustajakokouksen päätöksen mukaan tuli lokakuun 

alussa uudet säännöt käytäntöön joiden perusteella jäsen- 
vero korotettiin 20 p:iin osastolle ja 30 p:iin liitolle yh
teensä 50 p:iin viikolta, ja osaston kokouksia on uusien 
sääntöjen perusteella pidetty ainoastaan tarpeen vaatiessa.

Osastolla on toiminut 2:si hautausapurengasta, jotka ovat 
toimineet hyvällä menestyksellä.

Osastossa oli jäseniä vuoden alussa 39, vuoden lopussa 
31, uusia jäseniä yhtynyt 8, täysin maksaneita 18.

Yhteisen huvitoimikunnan vuosivoitosta tuli osaston 
osalle Smk. 463: 88.

Osaston tilikertomus vuodelta 1910 osoittaa tuloja Smk. 
1,590: 30, menoja Smk. 1,366: 59 ja osaston omaisuus 
Smk. 872: 91.

Osaston puolesta: O. Säilä.
Kirjuri.
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Konetehtaalaisten ammattiosasto.

Konetehtaalaisten am. osaston toiminta on kuluneena 
vuotena on ollut verraten hiljaista. Jäsenet eivät ole käy
neet lukuisammin kokouksissa, eivätkä muutenkaan tehok
kaammin ottaneet osaa yhteistoimintaan, mitään repäiseväm- 
pää ei ole osaston toiminnassa tapahtunut, niistä mainitta
koon tässä seuraavaa:

Puheenjohtajaksi valittiin vuoden alussa toveri E. Purola, 
hän on tointa hoitanut koko vuoden. Varapuheenjohtajana 
K. Jokilehto. Kirjuriksi valittiin O. Röntynen, mutta kun 
hän ei viitsinyt edes käydä kokouksissa, hoiti yksi ja toinen 
kirjurin tehtäviä, kunnes allekirjoittanut heinäkuussa valittiin 
kirjuriksi, ja on siitä asti tointa hoitanut. Rahastonhoitajana 
on ollut toveri E. J. Helin. Toimikuntaan ovat kuuluneet 
myös V. Lindqvist ja J. A. Seppänen.

Tilintarkastajina ovat olleet vakinaisina O. Röntynen ja 
M. Koistinen, varalta A. Malinen.

Hautausapu rengas N:o 1 tilintarkastajana on osaston 
puolesta ollut E. Oksanen. N:o 2 tilintarkastajana M. Kois
tinen.

Kokouksia on pidetty kaikkiaan 12, niistä on pöytäkir
jaan merkitty 66 pykälää. On huomattava, että satunnaisten 
pöytäkirjurien huolimattomuuden kautta puuttuu helmi- ja 
maaliskuun kuukausikokousten pöytäkirjat.

Yhteistoiminnasta mainittakoon, että Helsingin metalli- 
työntekijäin piti tehdä Maarianpäivänä yhteinen agitationi- 
matka Kellokosken metallit, am. osaston juhlaan. Sinne 
saapui ainoastaan toveri J. Sarlin ja allekirjoittanut. Siihen 
ne touhut loppuivat.

Konetehtaalaisten osaston edustajana Tampereella pide
tyssä metallityöntekijäin edustajakokouksessa, oli allekirjoit
taneella kunnia käydä.

Onnistunut perhe-iltama pidettiin osaston toimesta tänä 
syksynä. Useampaa ei ole voitu toimia huoneiden puutteen 
takia.

Tärkein asia, mikä osastoa koskee, on konetehtaalaisten,
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viilaajain ja sänkytyöntekijäin ammattiosastojen yhtyminen. 
Siitä teki S. Metallityöntekijäin liito ehdotuksen näille osas
toille ja asiaa eri puolilta pohdittua, on tuloksena, että mai
nitut osastot ovat päättäneet yhtyä yhdeksi osastoksi, jonka 
nimeksi hyväksyttiin »Helsingin Metallityöntekijäin ammatti 
osasto.» Virallisesti katsotaan yhtymisen tapahtuvan tammi
kuun 1 p:ä 1911. Siihen mennessä saa kukin osasto jär
jestää yksityisasiansa täysin selviksi.

Täysinmaksavia jäseniä oli Konetehtaalaisten osastossa 
vuoden lopussa 15, osittain maksaneita oli 3, yhteensä 18.

Siinä on pääkohdissaan mainittu osaston toiminta 1910.
Kun Konetehtaalaisten am. osasto nyt vuoden vaihteessa 

katoaa näyttämöltä, voi se sen tehdä siinä vakaumuksessa, 
että sillä on ollut tehtävä täytettävänä. Se on vanhin Hel
singin metalliammattiosastoista. Siitä ovat vuosien kuluessa 
puhjenneet ja kasvaneet kaikki nykyään metallityöalalla 
toimivat ammattiosastot, joten niiden jäsenet, ainakin van
hempi polvi on ollut myös tämänkin osaston toimintaa 
ohjaamassa. Kun nyt tämä kolmesta osastosta muodostettu 
uusi osasto lähtee vereksin voimin taistelujen taipaleelle, 
seuraa sitä vanhan äitiosaston onnentoivotukset.

Helsingissä, Tammikuun 5 p:ä 1911.

Konetehtaalaisten ammattiosaston toimikunnan 
puolesta:

Erik Johan Purola. K- Vartiainen.
puh.-joht. siht.

Pannu- ja Levyseppäin a.-o.

Kulunut vuosi on ollut hiljainen, säännöllinen kehityk
sen vuosi. Osaston toiminta on kohdistettu etupäässä am
mattiliikkeen vahvistamiseen. Osastomme on kuulunut 
S. R. ja Metallityöntekijäin liittoon, Ammattijärjestöön, Pai-
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kallisjärjestöön, Kunnallisjärjestöön ja H:gin Työväenyhdis
tykseen.

Vuoden kuluessa on osasto pitänyt 12, kokousta sekä 
13 toimikunnan kokousta.

Lahjoitukset on osaston aineellisten varojen puutteen 
tähden täytynyt syrjäyttää paitsi yhdistyksen lastenjuhlaan 
lahjoitettiin 5 mk. Tätä epäkohtaa ovat useat innokkaat jäse
net koettaneet korvata toimittaen keräystä niillä monilla lis
toilla joita osastolle on saapunut.

Ylimääräisistä veroista mainittakoon ammattijärjestön apu- 
rahaston verotus, joka kesti 5 viikkoa 50 p. viikolta jä
sentä kohti.

Osastolla on ollut osuuksia seuraavissa o.-y:öissä: Työ
väen Sanomalehti O.-Y. jota edusti osaston puolesta A. Ki
vinen, Leipätehdas Elannossa jota edusti J. Sund sekä o.-y. 
Laurilassa edusti J. Jaala.

Suomen Metalli t.t. 1. 6:nessa edustajakokouksessa oli 
edustajana V. Soininen.

Toimikuntaan ovat kuuluneet A. Karvonen puheen
johtajana, A. Kivinen rahastonhoitajana, A. Koskelainen kir
jurina, K. Lindgren, Jaala Alivirta, V. Soininen ja A. Kos
kelaisen matkustettua Amerikkaan tuli ensimmäinen vara
jäsen J. Lepistö tilalle ja tuli valittua kirjuriksi. A. Karvosen 
Amerikan matkan tähden valittiin V. Soininen puheenjohta
jaksi ja toinen varajäsen A. Siivonen tuli tilalle.

Tilintarkastajina toimivat J. Hämäläinen, L. Lahti ja F. 
Lahti. Ahtin matkustettua Amerikkaan toimi loppuvuoden 
varajäsen A. E. Puuhilainen.

Täysin maksaneita jäseniä oli vuoden vaihteessa 49.
Osastomme kuului H:gin Metallityöntekijäin yhteiseen 

huvitoimikuntaan, jossa edustajana oli J. Lepistö ja A. Sii
vonen.

Toimikunnan puolesta: J. Lepistö.
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Ajuri a.-o.

Osastoon on kuulunut vuoden varrella kaikkiaan 69 jä
sentä, joista verojaan maksamattomat pois pyyhittynä on 
jäännös vuoden lopussa 40 jäsentä.

Kokouksia on osastolla ollut 14, niistä 12 tavanmu
kaista kuukausikokousta ja 2 ylimääräistä.

Toimikunnalla on ollut 12 kokousta niistä 1 ylimää
räinen.

Näissä on ollut keskusteltavana 45 eri kysymystä, osalta 
valtiollista sekä talousammatillista laatua.

Osastolla on huvitoimikunta jolla on ollut huveja kaik
kiaan 9, niistä 7 yleistä iltamaa, 1 perheiltama ja 1 laiva- 
huvimatka Viipuriin.

Osaston tili tammikuun 11 päivänä v. 1911.

Tuloja yleisesti:

Osaston omat tulot jäsenmaksuista y. m.. . . 545: 33
Huvitoimikunnan tulot iltamista........................... 2,418: 35
Huvitoimikunnalle A. Toloselta otettu laina. . 500: -

Summa Smk. 3,463: 68 

Menoja yleisesti:

Osaston omat menot............................................ 430: —
Huvitoimik. menot vuokriin, iltama-avustuksiin,

velan lyhennykseen y. m........................................ 2,859: 60
Summa Smk. 3,289: 60

Huvitoimikunnan velka............................................. 300: —
Osaston ja huvitoimikunnan yhteinen puhdas

kassa....................................................................... 174: 08

Osaston puolesta: Kaarlo Tarkkanen.
osast. pöytäkirj.
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Sementtityöntekijäin ammattiosasto.

Osastolla on ollut neljäs toimintavuosi itsenäisenä osas
tona. Toiminta kuluneena vuorina on ollut rauhallista ja 
joksikin vilkasta, vaikka osanotto kokouksissa onkin ollut 
laimeata.

Kokouksia on pidetty kaikkiaan 30, toimikunnanko- 
koukset siihen luettuna, jossa on laadittu pöytäkirjoja jossa 
on merkitty 200 pykälää. Kokouksissa on etupäässä käsi
telty ammatillisia kysymyksiä.

Toimikunta on ollu 9-henkinen jossa on toiminut vuo
den alusta O. Riihelä puheenjohtajana, ja hänen poismuu- 
tettua E. Mielonen, kirjurina E. Ekholm, rahastonhoitajana 
M. Lehikoinen ja hänen poismuuton jälkeen E. Ekholm, 
jäsenkirjurina O. Virta sekä varalta H. Arola joka myös on 
toiminut varakirjurina, taloudenhoitajana V. Kontio, muina 
jäseninä A. Sandholm. Varajäsenistä on siirtynyt vakinai
seksi vuoden kuluttua K. Jaakkola, joka on toiminut vara
puheenjohtajana, G. Peltonen ja J. Ilmonen. Tilintarkas
tajina on toiminut H. Laakso ja O. Liukkonen.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 8 jäsentä, joista on toi
minut puheenjohtajana sekä rahastonhoitajana O. Virta, kir
jurina H. Lakso. Huvitoimikunta on toiminut 1 perhe- 
iltaman sekä 2 yleistä iltamaa, joista on ollut tuloja 695: 55, 
menoja 359: 92, puhdasta voittoa 335: 63.

Osasto liittyi vuoden alusta S. Tehdas- ja Sekatyöväen 
liittoon, jossa sai järjestysnumeronsa 77. Tämän liiton 
kautta osasto kuuluu S. Ammattijärjestöön. Jäseniä oli vuo
den alussa 61 täysin maksaneita ja vuoden lopussa 50.

Osasto on liiton sekä Ammattijärjestön kehoituksesta 
veroittanut jäseniänsä ylimääräisellä verolla eri tarkoituksiin, 
josta on ollut tuloja kaikkiaan 131 mk. joista lankesi Am
mattijärjestön apurahastoon 79: 50, S. Tehdas- ja Seka- 
työntekijäin liitolle 51: 50. Osasto varoistaan luovutti 
Kunnallisjärjestölle agitatsionin hyväksi 10 mk. Kivityön- 
tekijöille lakkoavustusta 50 mk. Ranskan rautatieläisille 
avustusta 25 mk.
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Osastolla on ollut toiminnassa hautausapurengas N:o 1.
Osaston tarkastettu tilikertomus osottaa seuraavaa: sääs

töä edelliseltä vuodelta 755: 28, tuloja 1,227; 80, menoja 
968: 65, säästöä siis seuraavalle vuodelle 1,014: 43. Sen 
lisäksi osaston kalusto, jonka arvo on 824: —, sekä arvo
papereita 175 mk. arvosta.

Näin lyhyesti kerrottuna on Sementtityöntekijäin am
mattiosaston toiminta päättyneenä vuotena.

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

Osaston puolesta: E. Ekholm.

Sokerityöntekijäin a.-o.
Osaston toimikuntaan on kuulunut seuraavat toverit: 

Otto Ukkonen puheenjohtajana, Y. Kolari varapuheenjoh
tajana, Ida Paavola sihteerinä, K. Malin varasihteerinä, V. 
Rantanen rahaston- ja taloudenhoitajana ja V. Leino jäsen- 
kirjurina.

Osastolla on ollut paitsi vuosikokousta 11 kuukausi- 
kokousta ja yksi ylimääräinen kokous. Toimikunta on pi
tänyt 8 kokousta.

Huvitoimikuntaan on kuulunut O. Lahoniitty puheen
johtajana ja rahastonhoitajana, Ida Paavola sihteerinä, E. 
Hakkainen, E. Marjanen, O. Kurikainen ja O. Saarinen 
muina jäseninä.

Jäseniä oli osastossa vuoden alussa 34, joista oli 30 
miestä ja 4 naista, vuoden lopussa 21, joista oli 17 miestä 
ja 4 naista.

Osaston puolesta: Ida Paavola.

Rautasänkytyöntekijäin a.-o.
Osaston toiminnasta kuluneena vuotena ei ole suurem- 

moista mainittavaa, sillä se on ollut enempi laimeata syystä,
2
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että jäsenetkin mitkä ovat osastoon kuuluneet ovat lyöneet 
laimin kokouksissa käynnin hyvin suuressa määrin. Toi
sena syynä on vielä se, että jäsenluku on kovin pieni osa 
verrattuna siihen, mitä tälläkin ammattialalla on työnteki
jöitä, joten osasto ei ole tominnallaan suurestikaan voinut 
edistää jäseniensäkään taloudellisia olosuhteita. Jäseniä osas
tossamme on 13 kokomaksavaa ja yksi puolimaksava, vuo
den loppuun maksaneita 9.

Osaston kokouksia on ollut 10 ja johtokunnan kokouk
sia 3. Niissä on etupäässä keskusteltu osaston sisäisiä, 
sekä Suomen Ammattijärjestön kun myöskin Suomen me
tallityöntekijäin liiton esittämiä asioita.

Johtokunnassa ovat toimineet seuraavat henkilöt. Pu
heenjohtajana A. Meritähti, kirjurina E. Keinänen ja varalta
I. Tervonen, rahastonhoitajana ja jäsenmaksujen kantajana
J. Paananen. Muina jäseninä Mäkiö, Pakarinen, Vikberg 
ja Lahtinen, tilintarkastajina H. Saxman ja E. Lampila, va
ralta Puhakka ja Hurmevaara.

Varsinaista huvitoimikuntaa ei ole ollut, sensijaan on 
johtokunta toiminut huvitoimikunnan tehtävät. Metallityön
tekijäin yhteisessä huvitoimikunnassa osastoa edustamassa 
on ollut J. Paananen ja E. Keinänen.

Suomen metallityöntekijäin liiton edustajakokouksessa 
Tampereella osaston valtuuttamana oli I. Tervonen.

Osastomme on päättänyt yhtyä Viilaajain ja Koneteh- 
taalais-a.-o:jen kanssa yhteen, muodostaen siten H:gin Me
tallityöntekijäin a.-o., yhtyminen tapahtuu 1 p:nä Tammik. 
v. 1911.

Osastolla on ollut tuloja vuoden kuluessa 438 mk. 41 
p:iä, josta on ylimääräistä 26 mk. 25 p:iä. Menoja koko 
vuodelta 345 mk. 65 p:iä. Kalustoa 7 mk. 25 pennin ar
vosta. Osaston omaisuus seuraavalle vuodelle 215 mk. 
96 p:iä.

Osaston puolesta: E. Keinänen.
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Pesijätär a.-o.
Toiminta on yleensä ollut samanlaista kuten edellisinäkin 

vuosina, mitään suurempia muutoksia ei ole mainittavissa. 
Kokouksia on osastolla ollut 1 vuosikokous, varsinaisia 
kuukausikokouksia 9, johtokunnan kokouksia 6, Eksi yli
määräinen kokous. Johtokunnassa ovat toimineet puheen
johtajana Gustava Koski, pöytäkirjurina Alexandra Anttila, 
jäsenkirjurina Anna Lainio, lisäksi Olga Elomaa, Hilda Va
lin, Eva Kartelainen ja Ida Kinnunen, varalta Vilhelmiina 
Huttunen ja Matilda Salmela, rahastonhoitajana Alexandra 
Anttila. Tilintarkastajina J. K. Valin ja E. Lainio, varalta 
F. Anttila ja J. E. Kaski.

Järjestysvaliokunnassa Maria Harlin, Hilda Valin ja Vil
helmina Huttunen.

Huvitoimikunnassa ovat seuraavat: Olga Elomaa, Ida 
Kinnunen Hilma Ahlgrén, Eva Kartelainen, Anna Lainio, 
Maria Harlin, Ida Sihvola ja Alexandra Anttila. Airueina 
ovat olleet seuraavat: Ida Heimolehto, Hilda Valin ja Eva 
Kartelainen. Osastolla on jäseniä 22, täysinmaksaneita niistä 
ainoastaan 17.

Hautausapurenkaita osastolla on 5.
Arvopapereissa on kiinnitettynä 80 mk.
Osaston tulot tekivät vuodelta 1910 252: 74 p., menot 

samaan aikaan tekivät 164:20 p.
Huvitoimikunta on toimeenpannut Eden vuosijujuhlan, 

l:den toveri-iltaman, Eden yleisen tanssi-iltaman, 2:si perhe- 
ja paketti-iltamaa, sekä Eden perhe- ja rusetti-iltaman, siis 
juhlittu yhteensä 6 kertaa. Huvitoimikunnan tulot tekivät 
315:85, sekä menot 240:82, siis jäännös 75:03 penniä, 
jotka huvitoimikunta luovutti osastolle. Osaston johtokunta 
tarkasti huvitoimikunnan tulot ja menot, sekä huomasi ne 
yhtäpitäviksi ja hyvinhoidetuiksi, ja myönsi huvitoimikun- 
nalle täydellisen tilivapauden kiitoslauseella vuodelta 1910.

Osaston tulot tekivät v. 1910 . 327: 77
» menot » » » . 164: 20

Jäännös 163: 57
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Vuoden 1910 jäännös on pankkikirjaan lisätty ja sisäl
tää se nyt 350: — markkaa.

Tilintarkastajain lausunnossa antoivat tilintarkastajat joh
tokunnalle sekä rahastonhoitajalle täydellisen tilivapauden 
vuodelta 1910 kiitoslauseella.

Helsingissä 19 I8/i 11.
Osaston puolesta: Alexandra Anttila.

Sairashuonepalvelijain a. o.
Kuluneen vuoden toiminta sairashuonepalvelijain a. o. 

on edelliseen tapaan ollut hyvin laimeata. Sen verran sen
tään on toimittu, että osasto on koossa pysynyt ja siten 
tavallaan oltu H. T. Y. jäsenluvun lisänä.

Mitään erikoisia parannuksiakaan, ei edes taloudellisia, 
ole saavutettu, vaikka toiminta enimmäkseen siihen seikkaan 
on kohdistettu. Vuoden alussa oli kyllä pohdittavana ky
symys sellaisten palvelijain palkkaetujen parantamisesta, jotka 
ovat pitemmän ajan jo palvelleet, ja silloin päätettiinkin 
tehdä alamainen anomus Keisarilliseen Suomen senattiin 
asian auttamiseksi, mutta tämä korkea virasto ei ottanut 
hakemusta huomioon, joten siis asiat jäivät korjaamatta.

Kokouksia on osastolla vuoden ajalla pidetty 2:si vuosi
kokousta, sääntöjen mukaan tammi- ja joulukuussa. Kuu
kausikokouksia on pidetty ainoastaan 8, sekä yksi yleinen 
kokous. Toimikunnalla on ollut 4 kokousta. Kaikissa 
näissä kokouksissa on keskusteltu sekä osaston sisäisistä että 
ulkoisista asioista.

Toimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: H. 
Kumpulainen puheenjoht., Ida Aalto varapuh.-joht., K. Ka
nerva kirjurina, varalta Tyyne Mäenpää, rahastonhoitajana 
J. Lyydman. Kantomiehenä sekä jäsen kirjurina on toimi
nut K. Koski. Muina jäseninä ovat olleet A. Rinne ja E. 
Elonen, varajäseninä J. Taisto ja Matilda Mäkelä. Tilintar
kastajina P. Sola, V. Hirvonen, varalta Alina Lindgrén ja
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Eriikka Huttunen. Järjestyksen valvojina ovat olleet E. 
Koski, A. Kumpulainen, Alma Lempinen ja Olga Salo.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: Helmi Tamminen, 
Tyyne Mäenpää, H. Kumpulainen, V. Hirvonen, Matilda 
Mäkelä, J. Taisto ja Iida Aalto. Huveja ovat nämät toimi
neet 6 perheiltamaa.

Jäseniä on osastossa vuoden ajalla ollut 45, joista koko 
vuoden maksaneita 25. Vuoden lopulla oli jäsenluku 38.

Osaston puolesta avustettiin työttömiä 25 mk:lla, palve- 
lijatarosastolle annettiin arpajaisia varten 10 mk. ja nais- 
osastolle 15 mk. samaan tarkoitukseen. Kunnallistoimikun- 
nalle myönnettiin 25 mk. vaaliagitatsionia varten.

Osaston tilit v. 1910 osoittavat seuraavaa: Sisäänkir- 
joitus- ja jäsenmaksuja 182 mk. 25 p., korkoja 34 mk. 
67 p. Tuloja siis 216 mk. 92 p. Menoja 202 mk. 65 p. 
Säästöä jää siis 14 mk. 27 p.

Huvitoimikunnalla on ollut tuloja 272 mk. 50 p., me
noja 199 mk. 10 p., jäännös 73 mk. 40 p.

Osaston yhteistulot tekevät 489 mk. 42 p., yhteiset me
not 401 mk. 75 p. Osaston kassa lisääntyy siis 87 mk:IIa 
67 p:llä. Siirto vuodelta 1909 on 1,068 mk. 36 p. Osas
ton kassa on siis 31/121910 1,156 mk. 3 p. jonka lisäksi 
on arvopapereita 60 mk. arvosta ja sekalaista omaisuutta 
65 mk. arvosta. Koko osaston omaisuus yhteensä on siis 
1,281 mk. 3 p.

Osaston puolesta: Kaarlo Kanerva.

S. Tehdas- ja Sekatyöväen Hiton osasto N:o 4.
Osaston toiminta on ollut hyvin laimeata, sillä osaston 

jäsenet ovat hyvin vähän ottaneet osaa osaston kokouksiin, 
onpa ollut niinkin vähän henkilöitä, että ei ole voitu pitää 
osaston virallisia kokouksia. Vuoden lopulla on toiminta 
jonkun verran vilkastunut ja jäsenluku on lisääntynyt 30 
henkilöllä. Vuoden alussa oli jäsenluku 20 henkilöä ja 
vuoden lopulla 50.
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Osasto on ottanut osaa ammatilliseen että valtiolliseen 
toimintaan.

Osaston virkailijoina ovat olleet: rahastonhoitajana Iida 
Hellstedt, puheenjohtajana Iida Laine, pöytäkirjurina Siiri 
Karlsson ja jäsenkirjurina Aliina Säde. Tilintarkastajina V. 
Valo ja J. Suominen, varalta A. Lehto ja K. Heinonen.

Johtokunnassa on ollut vakituisina Hilma Niemi, Siiri 
Karlsson, Iida Hellstedt, Aura Aho, Aliina Säde, Olga An
dersson ja Iida Laine, varalta Mimmi Antikainen ja Alma 
Suomela.

Kokouksia on yhteensä pidetty 27, joista vakituisia kuu
kausikokouksia 12 ja yksi väliaikainen. Johtokunnan ko
kouksia 12 ja yleisiä 2.

Rahaa on lahjoitettu 65 mk., nimittäin kivityöntekijäin 
lakkolaisille 50 mk., kunnallistoimikunnalle 10 mk. ja nais- 
osastolle 5 mk. Laina lahjoitettiin ulkotyöväenyhdistykselle. 
Ylimääräiset verot on maksettu osaston kassasta. Luotta- 
musmieslaitosta on kannatettu.

Hautausapurengas on päätetty perustaa nimellä Sekatyö- 
väenrengas N:o 3.

Huvitoimikuntaan on kuulunut: Iida Hellstedt, Aliina 
Säde, Alma Suomela, Siiri Karlsson ja varalta Mimmi An
tikainen ja Eeva Miettinen. Huvitoimikunta on pitänyt il
tamia ja kävelymatkoja.

Osaston puolesta: Siiri Karlsson.

Palvelijatar a. o.

Osaston 12:s toimintavuosi alettiin suurin toivein. Ko
koontuvalta eduskunnalta odotettiin ei ainoastaan palkollis- 
lain kumoamista, vaan vielä erikoista suojeluslakia palkolli
sille. Vuoden ensimäisessä kokouksessa keskusteltiin siihen 
sisällytettävistä määräyksistä. Sos. dem. eduskuntaryhmän 
taholta tehdyn anomuksen hylkäsi eduskunta muka epätie
toisena: »onko erityinen palvelusväen suojeluslaki katsottava
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tarpeelliseksi»?(!) Tilastollisen tutkimuksen avulla aikovat 
saada selvitystä tähän »pulmalliseen» kysymykseensä.

Osastossa on keskusteltu m. m. kirjallisen palvelusopi
muksen käytäntöön ottamisesta ja tämän asian järjestämi
seksi koitettu kerätä kyselykaavakkeilla tilastoa palvelijain 
olosuhteista paikkakunnalla.

Palvelijain herättämiseksi on pidetty 2 yleistä palvelijain 
kokousta, yhteisesti toisten paikallisten palvelijaosastojen 
kanssa, sekä levitetty liiton kustantamia palvelijain asemaa 
selvittäviä lentolehtisiä 700 kpl. osaston varoilla.

Sanomalehtiä on osastolle tilattu Työläisnainen ja Am
mattijärjestön aikakauslehti.

Osastolle kuuluvia osakkeita ovat valvoneet: A. Halme 
O. Y. Laurilassa, K. Saari Työv. Sanomal. O. Y., Paula 
Saari Työläisnaisen osuusk., vuoden lopulla merkittyjä Työ
läisnuorison sanomal. o. y. osakkeita valvomaan valittiin 
Elmi Peltolehto.

Avustuksista mainittakoon: Työttömäin avustuskomitealle 
50 mk., Palvelijataryhdistyksen arpajaiskomitealle 50 mk. ja 
kunnallistoimikunnalle vaaliagitationiin 25 mk.

Kuukausikokouksia on osastolla ollut 10:nen sekä vuosi
kokous.

Viikkokokouksiin osanotto oli kevätkaudella vilkasta, 
vaan syksykaudella ovat ne kokonaan jääneet unhotukseen, 
mihin osaltaan lienee ollut syynä rasittavat syys- ja joulu- 
kiireet taloudessa.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: Paula Saari puheenjoh
tajana, Tilda Oksanen varapuheenjohtajana, A. Halme ra
hastonhoitajana, Hanna Malinen jäsenkirjurina, Ida Eloranta 
taloudenhoitajana, Elmi Peltolehto kirjurina, Edla Tainio 
varakirjurina, muina jäseninä Mari Luukkonen ja Fanny 
Airaksinen. Toimikunta on kokoontunut 12 kertaa.

Osaston, alkuvuodesta perustetun työttömyysrahaston 
hoitajana on ollut toimikunnan varajäsen Olga Peltonen.

Huvitoimikunta on ollut 10-henkinen. Näistä on vir
kailijoina toimineet: Herman Kuitunen puheenjohtajana, 
Helmi Konsti varapuheenjohtajana, Anna Viherlaakso ra
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hastonhoitajana, Olga Peltonen pöytäkirjurina, Mimmi Stark 
varakirjurina ja muina jäseninä Hilma Karvinen, Edit Kal
lio, Fanny Jokinen, Anna Ahtinen ja Hilda Leppänen.

Kokouksia on huvitoimikunta pitänyt 15:ta. Näissä on 
ylipäänsä keskusteltu iltamien pitoja koskevia asioita.

Iltamia on huvitoimikunta toiminut kaikkiaan 5. Niistä 
on 3 ollut maksu- ja 2 perhe-iltamaa.

Maksuiltamia on ollut vuosijuhla 30 p. tammik. yhdist. 
juhlasalissa, kesäjuhla Hesperian puistossa 16 p. toukok. ja 
iltama Osakunnan talolla 25 p. syysk.

Tuloja vuoden kuluessa saatu iltamista 1,960: 96. Me
not pois laskettuna on vuoden voitoksi jäänyt kaluston 
kanssa 847: 57.

Osaston työttömyysrahaston omaisuus Smk. 1,119: 91.
Osastolla on täysin maksaneita jäseniä 109.

Toimikunnan puolesta: Elmi Peltolehto.

Varastotyömiesten a. o.
Osaston toiminta kuluneella vuodella on ollut rauhal

lista ja etupäässä sisäisen kehityksen edistämistä. Osanotto 
kokouksiin nähden on ilmituonut reippautta ja innostusta 
aatteemme eteenpäin viemiseksi.

Kun H:gin paikallisjärjestö lakkasi toimimasta, jäi osas
tomme ulkopuolelle Ammattijärjestöä. Vuoden alussa osasto 
kyllä pyrki päästä liittymään Ammattijärjestöön suoraan il
man minkään liiton välitystä, vaan Ammattijärj. toimikunta 
hylkäsi pyyntömme huomauttaen, että osastomme voi liittyä 
Ammattijärjestöön joko Sekatyöntekijäin tai Satama- ja vesi- 
liikennetyöntekijäin liittoon yhtymällä. Osasto kuitenkin 
katsoi ei voivansa ammattilaatunsa tähden minkään muun 
liiton kautta liittyä. Näin ollen on osastomme vieläkin ul
kopuolella Amm.-järj.

Vuoden kuluessa on osasto pitänyt 12:ta kokousta ja 
toimikunta 9:sän.
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Kokouksissa on keskusteltu etupäässä ammatillisia sekä 
osaston sisäisiä kysymyksiä.

Osaston johtokuntaan on kuulunut 7 jäsentä ja ovat he 
toimineet seuraavasti: K. Saxell puheenjohtajana, J. F. Meri
virta varapuheenjohtajana, V. Jokinen rahastonhoitajana, V. 
Laakso rahankantomiehenä, E. Jalava sihteerinä, A. Aaltonen 
varasihteerinä ja J. Laaksonen muuna jäsenenä.

Osastossa on myös toiminut 8-miehinen huvitoimikunta, 
jossa on toiminut puheenjohtajana A. Aaltonen sekä pöytä- 
kirjurina J. Rinne.

Osaston jäsenluku vuoden lopulla teki 45, joista täysin 
maksaneita on 25.

Osastomme osuuksia tällä vuodella on edustettu seu
raavasti: Kansan Näyttämö o. y. J. Laaksonen, Laurila o. y. 
K. Saxell, osuuskunta Työläisnainen J. N. Koskinen, Työ
väen osuuskauppa E. Pensas, Työväen sanomalehti o. y. 
K. Saxell.

Osaston taloudellinen tili vuoden lopussa teki seuraa
vasti: Säästö edelliseltä vuodelta 147 mk. 61 p. Tuloja 
vuodelta 1910 1,058 mk. 49 p. Menoja vuodelta 1910 
553 mk. 65 p. Jäännös vuodelle 1911 704 mk. 95 p. 
Osaston omaisuus arvion mukaan on 1,670 mk. 35 p.

Eemeli Jalava, 
Sihteeri.

Suomen Kivityöntekijäin liiton osasto N:o 8.
Osaston puheenjohtajana on ollut N. Nieminen, sittem

min F. Lindroos, varapuheenjohtajana O. Meri. Toimikun
taan ovat kuuluneet kirjurina A. Vuorinen, rahastonhoitajana 
N. Vuorinen, kantomiehenä F. Bergman. Muina toimikun
nan jäseninä J. Markkanen, J. Virtanen, A. Luoma ja E. 
Salminen, varalta Otto Aalto, D. Itkonen ja A. Partanen. 
Tilintarkastajina ovat olleet J. Pietikäinen, K. E. Salin, va
ralta K. Vuihkonen ja K. Heinonen. Huvitoimikuntaan 
ovat kuuluneet D. Itkonen, N. Vuorinen, J. Johansson, V.
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Sinisalo, A. Mustonen, J. Virtanen, joka samalla on toimi
nut huvitoimikunnan puheenjohtajana. Järjestysmiehinä ovat 
olleet J. A. Andersson, A. Vuorinen ja K. Hendriksson. 
Kansan Näyttämössä osastoa edustaneet ovat H. Hendrikson 
ja N. Nieminen, Laurilan osakkeita K. C. Salin ja A. Puus
tinen. Vuoden kuluessa osasto on pitänyt 11 kuukausi- 
kokousta ja 2 vuosikokousta, 2 ylimääräistä kokousta, 29 
toimikunnan kokousta. Verotuksia on osastolla ollut kivi- 
työntekijäin lakon johdosta, joka alkoi 2 päivä toukokuuta 
ja kesti 10 viikkoa. Tältä ajalta tuli jokaisen jäsenen mak
saa liitolle 50 p. viikko. Keräyslistalla osaston puolesta on 
kerätty K. A. Laineen hyväksi, joka tuotti yhteensä 30 mk. 
15 p. Huvitoimikunta on vuoden kuluessa pitänyt vuosi
juhlan ja perhe-iltaman sekä kansanjuhlan Hesperian puis
tossa. Jäsenluku osastossa oli vuoden lopussa 83 jäsentä. 
Tuloja osastolla on vuoden kuluessa ollut 1,625 mk. 68 p., 
menoja 1,560 mk 54 p. Jäännös vuodelle 1911 65 mk. 
19 p. Puhdas omaisuus 1,445 mk. 12 p.

Osaston puolesta: Aukust Vuorinen.
Osaston kirjuri.

Suutarien a.-y.
Toimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: A. Hä

mäläinen puheenjohtajana, J. Laine varapuheenjohtajana ja 
taloudenhoitajana, J. Vennola kirjurina alkupuolen ja O. 
Sinisalo loppupuolen vuotta, sekä varalta K. Hartikainen, 
J. Viikari rahastonhoitajana ja jäsenmaksujen kantomiehenä 
A. Malo, muina jäseninä I. Ruissalo, J. Jokinen ja H. Sal
minen.

Kokouksia on amm. yhd. ollut kaikkiaan 22, joista 4 
toimikunnan, 1 vuosikokous, sekä 5 ylimääräistä kokousta, 
joissa on keskusteltu ulkoapäin tulleita, sekä yhdistyksen 
sisäisiä asioita y. m.

Työselkkauksia on vuoden varrella sattunut olemaan 2 
eri liikkeessä joissa yhdistyksen on täytynyt koittaa saada
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sovintoa. J. Ojander aikoi panna liikkeessään käytäntöön 
oman laatimansa palkkatariffin ja josta hän ei perääntynyt, 
joten Suomen nahka t. t. liiton luvalla julisti yhd. mainitun 
liikkeen lakkotilaan. Samallainen palkkojen alentaminen ta
pahtui myöskin O. Y. Nahkan ja Kautan liikkeissä, neu- 
loksentekijäin osastolla, näidenkään kanssa ei yhd. saanut 
sovintoa aikaan, joten mainitun liikkeen neulososasto oli 
julistettava lakkotilaan.

Verotuksia on yhd. ollut 1 mk. jäseneltä, Ojanderin 
lakkolaisten avustamiseksi.

Amm. yhd. edustajana S. nahka t. t. liiton perustavassa 
kokouksessa Hämeenlinnassa 6—7 p. kesäk. oli T. Lantto.

Tuloja yhd. on ollut Smk. 862 05 ja menoja Smk. 
607:20, saldo vuodelle 191 1 254:85. Omaisuuden arvo 
Smk. 1,241:10.

Jäsenluku vuoden lopussa oli 72 täysin maksaneita.
Yhdistyksen puolesta: O. Sinisalo.

Liikeapulais a.-o.
Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtajana 

J. E. Järvisalo, varalta Hj. Grönfors, kirjurina Betty Valko
nen, varalta Mimmi Malinen, rahastonhoitajana Saima Melin, 
jäsenkirjurina Naimi Laitinen, sekä muina jäseninä Anni 
Grönfors ja yhdistyksen valitsemana V. Perttilä. Varajäse
ninä Onni Salovaara ja Alina Saarinen. Syksyllä, Järvisa- 
Ion erottua, tuli Grönfors vakinaiseksi puheenjohtajaksi ja 
Salovaara vakinaiseksi johtokunnan jäseneksi.

Tilintarkastajina ovat olleet Anna Viherlaakso ja V. Pert
tilä, varalta H. Parviainen Ja O. Siljander.

Osaston toiminta viime vuonna on ollut laimeanpuo- 
leista. Kuukausikokouksia on osastolla, paitsi vuosikokousta, 
ollut 7 ja toimikunta on pitänyt 10 kokousta.

Kevättalvella pidettiin säännöllisesti viikkokokouksia, joi
hin osanotto oli tavallisen vilkasta. Syyskaudella pidettiin 
ainoastaan muutama kokous.
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Osaston käsityöseura on myös nyt syyskauden ollut 
nukuksissa.

Osasto on ollut mukana lippuineen Vappuretkellä ja 
syksyllä pidetyssä mielenosoituskulkueessa.

Vapuksi osasto julkaisi lentolehtisen liikeapulaisten he
rättämiseksi, »Liikeapulaiset olojanne parantamaan».

Osastolla on ollut 10-henkinen huvitoimikunta, joka on 
toiminut jotenkin vilkkaasti viime vuonna. Nim. 5 iltamaa, 
joulujuhlan ja 3 kävelyretkeä. Niistä on ollut tuloja Smk. 
1,256: 78, menoja 901: 52, säästö 355: 26.

Tuloja on osastolla ollut 442: 80, menoja 381: 36, ra
haa 61: 44. Varoja on osastolla: rahaa 128: 88, irtaimis
tossa 289: —, huvitoimikunnan kassassa 355: 26. Omai
suuden arvo 773: 14.

Osastossa on jäseniä — täysinmaksaneita —.
Osaston puolesta: Betty Valkonen.

Tupakkatehtaalaisten a. o.
Vuoden taivalta alettiin hiljaksiin taivaltamaan. Kovin 

toivorikkailla mielillä ei kuitenkaan kuljettu, sillä taantumusta 
näytti lisääntyvän tuntuvasti jäsenien keskuudessa, johon 
ehkä vaikutti sekin, että useita vanhoja toimintatarmoisia jä
seniä kadotettiin jo heti alussa ja edelleen pitkin toiminta
kautta. Toimintaa koetettiin vilkastuttaa panemalla toimeen 
viikkokouksia, jotka kuitenkin huonosti onnistuneina täydyt
tiin lopettaa. Vuoden kuluessa on pohdittu etupäässä am
matillisia ja taloudellisia kysymyksiä. Lähetystö on ollut 
osaston puolesta kaksi kertaa tervehtimässä isännistöä, työ
läistä kohtaan harjoitetun mielivaltaisen menettelyn johdosta, 
josta oli seurauksena että työläinen pääsi oikeuksiinsa.

Toimikunnassa ovat toimineet Aina Laaksonen puheen
johtajana, Alma Sinisalo varapuheenjohtajana. Mimmi Iivo
nen jäsenkirjurina, Alma Sinisalo rahastonhoitajana, Ida 
Vahtera taloudenhoitajana ja pöytäkirjurina allekirjoittanut. 
Muina toimikunnan jäseninä Anna Suominen, Mandi Nie-
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minen, Meeri Roine, varajäseninä Emmi Ahti ja Anni Toi
vonen, Anni Suomisen erottua kutsuttiin toimikuntaan 
Emmi Ahti. Jäsenmaksuista vapautettiin puheenjohtaja, pöy- 
täkirjuri, rahastonhoitaja ja taloudenhoitaja. Jäsenkirjurille 
myönnettiin 30 mk. vuodelta.

Osasto on kokoontunut kaikkiaan 14:sta kertaa. Niistä 
on ollut 2:si ylimääräistä, joista ensimäinen oli toveri Dag
mar Roinen kuoleman johdosta ja toinen osuustehtaan isän- 
nistön mielivaltaisen menettelyn tähden.

Johtokunta on kokoontunut 12:ta kertaa, niistä on 3:me 
ollut johto- ja huvitoimikunnan yhteisiä kokouksia, joissa 
on keskusteltu osaston sisäisiä asioita. Huvitoimikuntaan 
kuuluivat: Nieminen, Lagerroos, Hämeensalo, Sivonen, Sal
mio, Toivonen, Hokkanen ja Tamminen. Salmion ja La- 
gerroosin erottua valittiin tilalle Nieminen ja Ahti.

Näytelmäseura lakkautti toimintansa kesällä. Osasto on 
pitänyt l:den yleisen iltaman ylimääräisten verojen korvaa
miseksi, joka kuitenkin onnistui huonosti.

Tilintarkastajina ovat toimineet A. Hämeensalo ja Alfred 
Lehtonen, varalta Aura Sinisalo ja Aina Tamminen. Osasto 
on ollut saattamassa lipun kanssa toveri Dagmar Roinen 
maalliset jäännökset hänen viimeiseen lepopaikkaansa. To
veri Ida Vahtera laski seppeleen osaston puolesta ja lausui 
muutamia muistosanoja vainajan haudalla.

Osakkeita edustamassa ovat olleet: Anna Lehtonen Työ
läisnaisen osaketta, Ida Vahtera Työväen Sanomalehti o.-y:n 
ja Tupakkateollisuus-osuuskunnan osakkeita, Alma Sinisalo 
Laurilan osaketta.

Osastolta on ollut lainana Työmiesten tupakkateollisuus- 
osuuskunnassa 150 mk.

Lahjoituksena on osasto myöntänyt 10 mk. Helsingin 
kunnallistoimikunnan vaaliagitatsionia varten.

Työttömyysapukassa on päätetty perustaa osastolle, josta 
komitea on valmistanut sääntöehdotuksen.

Toimittaja Hilja Pärssinen oli edustamassa naisosastojen 
puolesta Köpenhaminan kongressissa.

Jäseniä on verotettu 2:si eri kertaa ylimääräistä veroa
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S. tehdas- ja sekatyöväen liitolle ja l:si vapaa verotus am
mattijärjestön apurahaston kartuttamiseksi.

Osastoon on liittynyt vuoden kuluessa 67 jäsentä, joista 
täysin maksavia on 58.

Vakuudeksi: Mimmi Koponen.

Hattutyöntekijäin a. o.

Osaston toiminta on kuluneena vuotena ollut laimeata. 
Syynä siihen lienee ollut yleinen huono työaika hattutyön
tekijäin ammattialalla. Tärkeimpänä tehtävänä on ollut am- 
mattitoverien kehittäminen näkemään oman taloudellisen 
asemansa ja tulla huomaamaan, että ainoastaan yhteenliitty
misen avulla voidaan poistaa epäkohtia.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana 
V. Skarp, varapuheenjohtajana V. Suvanto, rahastonhoitajana 
V. Kaplas, pöytäkirjurina allekirjoittanut, varalta Kiima Pih- 
Iajaranta, jäsenkirjurina J. F. Nurmi sekä muina jäseninä 
Elin Leppänen, varajäseninä Aliina Kreulo, Naima Heinberg, 
ja Hilda Laine. Osaston ulkomaalaisena kirjeenvaihtajana on 
toiminut V. Skarp. Helsingin T. Y:n hallintoneuvostossa 
on osastoa edustanut J. F. Nurmi.

Kuukausikokouksia on osastolla ollut vuoden kuluessa 
9:sän. Toimikunnan kokouksia on pidetty 2:si. Kokouk
sissa on keskusteltu ja päätetty etupäässä taloudellisista 
asioista. Osaston huvitoimikunta on vuoden kuluessa toi
minut 2 perhe- ja 5 yleistä iltamaa. Osaston jäsenluku oli 
vuoden alussa 42 ja nyt vuoden loputtua 38. Osasto on 
ollut yhteistoiminnassa kirjeenvaihdon kautta Kansainvälisen 
Hattutyöntekijäin liiton kanssa.

Tuloja on osastolla ollut 1,062 mk. 2 p:iä ja menoja 
270 mk. 79 p:iä, jäännös 791 mk. 23 p:iä. Rahaa kas
sassa 1,048 mk. 95 p:iä. Huvitoimikunnan kassassa 10 mk. 
29 p:iä. Summa 1,059 mk. 24 p:iä.

Osaston puolesta: Alma Ailio.
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Ulkotyöväen yhdistys.
Yhdistyksen toiminta on ollut vilkkaampaa kuin edelli

senä vuotena, vaikka jäsenluku ei ole ollut juuri sen suu
rempi kuin edellisenäkään vuonna, ja nekin ovat vielä kun
nioittaneet kokouksia poissaolollaan. Kokouksia on ollut: 
toimikunnan kokouksia 17, joissa on valmistettu asioita 
kuukausikokouksille. Kuukausikokouksia on ollut 14, joissa 
on keskusteltu ammatillisia sekä valtiollisia asioita. Verotuk
sia on ollut vähemmässä määrässä kuin edellisenä vuonna. 
Yhdistykselle on vuoden aikana valittu lippukomitea, joka 
on kerännyt varoja lipun hankkimista varten, joka kuiten
kaan ei ole vielä saanut suuria varoja kokoon. On keskus
teltu yhdistyksen lasten säästö- ja hautausapukassan perus
tamisesta, joka kuitenkaan ei ole vielä valmistunut. Luot
tamusmiehiä on yhdistyksellä ollut 3.

Toimikuntaan kuuluvat seuraavat henkilöt: J. N. Koski
nen, puheenjohtaja, J. A. Kanerva, rahastonhoitaja, A. Sa
lonen, kirjuri, E. Broman, E. Rautio, K. A. Laine, K. O. 
Stenberg, J. Lampi, A. Virta, H. Hirvonen, tilintarkastajat 
F. Lindroos ja K. Laine.

Huvitoimikunta on toiminut vilkkaammin kuin edelli
senä vuonna. Kokouksia on ollut 13. Huvitoimikuntaan on 
kuulunut J. N. Koskinen, K. Laine, E. Broman, A. Salo
nen, K. O. Stenberg ja V. Sillfors. Huvitoimikunnalla on 
ollut yksi kansanjuhla puistossa, yksi tanssi-iltama, perhe- 
iltamia on ollut 3. Huvitoimikunta ei ole vuoden ajalla 
kuitenkaan saanut mitään tuloja, on pysynyt juuri tasassa.

Verhoilijain a. o.
Kuluneen vuoden toiminta poikkeaa edellisten vuosien 

toiminnasta. Vuoden alussa näytti, että toiminta menisi 
vanhaa hyvää latua. — Helmikuun ylimääräisessä kokouk
sessa päätettiin, että työsopimus jätetään osaston puolesta 
irtisanomatta. Ja oltiin hyvässä toivossa työnantajiinkin näh
den. Vaan päästyämme maaliskuun 15 päivään, sanoivat
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työnantajat irti kesällä 1907 allekirjoittamansa työsopimuk
sen, eivätkä tarjonneet uutta tilalle. Osasto kuitenkin tar
josi saman sopimuksen — muutamilla muodollisilla lisäyk
sillä ja selvennyksillä — työnantajille uudelleen sekä ehdotti 
alettavaksi neuvotteluja sopimuksen aikaansaamiseksi. Työn
antajat eivät antaneet minkäänlaista vastausta osastolle, joten 
ei ollut muuta keinoa kuin turvautua puolustuslakkoon. 19 
päivänä huhtikuuta pidetyn kokouksen perusteella sanottiin 
itsemme irti ja lakko alkoi 15 päivä toukokuuta ulottuen 
14 huomattavimpaan liikkeeseen.

Kesäkuun 10 p:nä oli ensimäinen neuvottelu työnanta
jain kehoituksesta, mutta ei johtanut minkäänlaiseen tulok
seen, kun työnantajat kieltäytyivät joukkosopimuksen teke
misestä, joka osastolla oli ehdottomana vaatimuksena.

Saman kuun 21 p:nä saapui Pietarista työnantajien kut
susta 8 venäläistä verhoilijaa, joista kuitenkin 5 lähti heti 
takasin, saatuaan osastolta matkarahat, 3 jälellejääneistä ryh
tyi töihin jo ennestään lakkotilassa olleeseen Ékbomin liik
keeseen.

Kun näin tyhjiin raukesi työnantajain hyvät toiveet ve
näläisiin rikkureihin nähden ja kun ei omastakaan maasta 
ollut kylliksi saatavina rikkureita sekä kun lOmessä, joskin 
pienessä liikkeessä työt jatkuivat keskeytymättä vanhan sekä 
uuden sopimuksen mukaan, ei työnantajille jäänyt muuta 
neuvoksi kun kesäk. 27 päivänä alkaa uudet neuvottelut, 
joissa he jo myönsivät hyväksyvänsä joukkosopimuksen, 
mutta pysyivät vaatimuksessaan 10-tuntiseen työpäivään ja 
urakkatyöhön nähden. Sovintoa ei tullut vielä tälläkään ker
taa, mutta neuvottelut jatkuivat keskeytymättä siksi kunnes 
6 p:nä heinäkuuta sopimus molemminpuolisesti allekirjoi
tettiin ja on se voimassa allekirjoituspäivästä lukien 15 
p:ään toukokuuta 1912 ja siitä lähtien jatkuu vuoden ker
rallaan ellei jommankumman puolelta sitä irtisanota. Työ
ehtosopimus on muuten samanlainen kuin edellinenkin. 
Alin tuntipalkka jäi ennalleen. 9 tunnin työpäivä säilytet
tiin. Sovinto-oikeutta koskeva pykälä tuli entistä paremmaksi 
y. m. muodollisia parannuksia.
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Lakko kesti 53 p:vää ja otti siihen alussa osaa 64 työn
tekijää, joista 54 oli järjestynyttä. Työpäiviä menetettiin 
1,752. S. t. liitolta, johon osasto kuuluu, saatiin avustusta 
1,409 mk. Järjestymättömiä avusti osasto 694 mkalla.

Työnantajilla oli tarkoitus huonontaa työntekijäin työ- ja 
palkkaehtoja. Mutta yksimielisyyden ja järjestyneen työväes
tön avulla voitiin heidän katalat aiheensa ehkäistä.

Osaston virallisena kielenä on ollut suomi. Tarpeen- 
tullen on käännetty ruotsiksi.

Osasto on pitänyt, paitsi vuosikokouksia, 12 kuukausi-, 
4 ylimääräistä, 8 johtokunnan- sekä 10 lakkolaistenkokousta, 
joissa on tehty pöytäkirjaan 215 pykälää. Kokouksissa on 
käsitelty etupäässä ammatillisia asioita. Kokouksiin on ot
tanut osaa keskimäärin noin 32 jäsentä.

Osasto on tilannut jäsenilleen S. Puutyöntyönt. Liiton 
äänenkannattajaa Lastua.

Osastolla on edelleen ollut toiminnassa työttömyys- ja 
sairausrahasto, johon on ollut tuloja 271:20 ja menoja 
503:30. Puhdas omaisuus 1,203:28.

Kunnallistoimikunnalle lahjotettiin vaalivalmistuksia var
ten 10 markkaa.

Lakon ajalla verotettiin työssä olleita jäseniä 2 markkaa 
viikolta. Tätä päätöstä ei, ikävä kyllä, jäsenten puolelta ole 
tarkalleen noudatettu.

Rautasänkytehdas O.-Y. Polsa ja Merivaaran liikkeessä 
oli rikottu työehtosopimusta, jonka johdosta osasto haastoi 
mainitun liikkeen sovinto-oikeuteen. Vastaaja pyysi osastoa 
sopimaan tarjoutuen maksamaan 100 mk. osastolle hyvitystä, 
johon suostuttiin.

Huonekalukauppias Emil Kivi, ei hyväksynyt osaston 
tarjoamaa työehtosopimusta, joten hänen liikkeensä on edel
leen lakkotilassa.

Vuoden alusta osaston jäsenmaksut ovat olleet 40 p. vii
kolta. Sisäänkirjoitusmaksu niiltä, jotka eivät ole kuuluneet 
mikinkään järjestöön 5 mk. ja niiltä, jotka ovat ennen osas
toon yhtymistään kuuluneet Ammattijärjästön alaiseen järjes-

3
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töön 1: 50 p:iä. Naiset ja oppilaat ovat maksaneet puolet 
kaikista maksuista.

Jäseniä vuoden alussa oli 38, liittyi 29, eronneita 14, 
jäseniä vuoden lopussa 52.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtajana E. Väisä
nen, varapuheenjohtajana K. Lehtinen, rahastonhoitajana J. 
Lumivuokko, sihteerinä allekirjoittanut, varasihteerinä J. S. 
Böckerman, taloudenhoitajana J. T. Forsman ja A. Leimu; 
varajäseninä A. Klavert ja A. Jokimies. K. Lehtisen muu
tettua pois paikkakunnalta, tuli A. Leimu varapuheenjohta
jaksi sekä J. Lumivuokon jouduttua S. Puutyöntekij. liiton 
liittotoimikuntaan, täytettiin johtokunta ottamalla varajäsenet 
vakinaisiksi ja varajäseniksi valittiin J. Gabrielsson ja A. 
Järveläinen.

Tilintarkastajina ovat olleet V. Lehokas ja G. A. Hurme, 
varalta F. Heino ja J. Gabrielsson.

Osastoa edusti S. Puutyönt. liiton edustajakokouksessa 
ja Työväen Sanomalehti O.-Y:ssä J. Lumivuokko. Kansan- 
näyttämössä allekirjoittanut. Osastoa edusti työriitaneuvot- 
teluissa E. Väisänen, J. Lumivuokko, J. T. Forsman ja alle
kirjoittaneen oltua estettynä G. A. Hurme ja O. Stolt.

Osastolla on ollut huvitoimikunta, joka on toimeenpan
nut huveja 1 paketti- ja 3 tanssi-iltamaa, sekä johtokunnan 
avustuksella kymmenvuotisjuhlan.

Osastolla on ollut tuloja 1,911:31, menoja 1,923:97, 
puhdas omaisuus 729:96.

Osaston puolesta: Joel Herranen.

Sähkötyöntekijäin a. o.

Sähköt.t. a. o. jatkoi toimintaansa edelleen vuodella 1910 
ja on sen toimintaa johtanut kuluneella vuodella säännöissä 
määrätty osaston valitsema toimikunta. Tähän toimikuntaan 
ovat kuuluneet seuraavat osaston valitsemat jäsenet: O. Ok
sanen puheenjohtajana, O. Sinisalo kirjurina, A. Laaksonen
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varapuheenjohtajana ja A. J. Koistinen varakirjurina sekä 
M. Könönen rahastonhoitajana alkupuolella vuotta, vaan hän 
joutui pois mainitusta tehtävästä sairautensa vuoksi ja sijalle 
valittiin A. Rauhanen, vaan hän joutui pois paikkakunnalta 
ja sitten valittiin A. Laaksonen. Taloudenhoitajana toimi 
O. Räsänen, muina johtokunnan jäseninä toimi J. T. Uramo, 
K. Streng, varajäsenenä A. Heikkinen. Tilintarkastajina ovat 
olleet T. Mutikainen ja T. Mesiäinen, varalta M. Kärkkäinen 
ja A. Blom. Osaston lipunkantajana on ollut J. T. Uramo. 
Airueina yleisiä kokouksia y. m. kulkueita varten ovat ol
leet H. Helen ja A. Blom.

Osastolla ja johtokunnalla on ollut kokouksia yhteensä 
28, joissa on merkitty pöytäkirjoihin yhteensä 165 pykälää. 
Osastossa on ollut jäseniä vuoden kuluessa seuraava määrä: 
vuoden alussa 47 ja vuoden lopussa 29 täysin maksavaa. 
Kuten ylläolevasta näkyy, on osaston toiminta pysynyt lai
meana, johon syynä on ollut jäsenten vähyys. Näin suu
reen jäsenten vajauteen on jäsenien oma välinpitämättömyys, 
sillä on jo selvä kun he ovat eronneet jäsenmaksujen lai
minlyönnin tähden, vaan rohkenen kuitenkin toivoa, että he 
vähitellen tulevat tietoisemmiksi ja ymmärtävät antaa todelli
sen arvon yhteenliittymiselle ja toivon lopuksi että kasva
koon ja vahvistukoon innostus ja halu monin kerroin pa
remmin ammattikuntamme keskuudessa taasen alkaneella 
toimintavuodella, että kerran mekin voimme toiminnallam
me näyttää että tahdomme mekin antaa arvon yhteistyölle 
ja että voimme käsikädessä taistella nykyistä sortajaluok- 
kaamme vastaan meidän sorrettujen oikeuksiemme saavutta
miseksi.

Osastolla on ollut myöskin huvitoimikunta, johon on 
kuulunut H. Helén, F. V. Elo, A. Vaskunen, U. Grönros, 
M. Kärkkäinen, T. Mutikainen, A. Blom, H. Itkonen, joista 
viimeksimainittu on erotettu pois, koska hän ei ole ottanut 
osaa toimintaan. Huvitoimikunnalla on ollut kokouksia 25, 
joissa on merkitty pöytäkirjoihin yhteensä 108 pykälää. 
Yleisiä huveja on toimikunnalla ollut 2, toveri- ja perhe- 
iltamia 4 ja huvimatkoja lähisaariin 3 kertaa. Virkailijoina
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on ollut H. Helén puheenjohtajana, varalta T. Mutikainen, 
kirjurina F. V. Elo, varalta M. Kärkkäinen, rahastonhoita
jana A. Vaskunen.

Osaston tiliasema vuodelta 1910:

Tuloja................................. 1,276: 06
Menoja........................... 1,228: 39
Rahaa kassassa .... 38:67
Saatavia........................... 182:71
Osakkeiden arvo . . . 135: —
Muuta omaisuutta . . . 24: 39
Irtaimistoa inv. mukaan . 641:40
Koko osaston omaisuus 
vuoden lopussa yhteensä 1,022: 17

Osaston huvitoimikunnan tilit osottavat seuraavaa:

Tuloja............... 823: 10
Menoja.......... 805:34
Puhdas voitto . . . . 17:76
Saatu osastolta käyttövaroja 100: —
Kassassa yhteensä . . . 117:76
Osaston ja huvitoimikun
nan varat yhteensä. . . 1,139:93

Vakuudeksi: Oskar Sinisalo.

Suomen kivityöntekijäin liiton osasto n:o 2.
Osaston toiminta kuluneella 12:sta toimintavuodella on 

ollut tavallisen vilkasta ja toiminnan tarkoituksena on ollut 
ylläpitää jäsenten keskuudessa ammatillista kuin myöskin 
valtiollista kehitystä.

Osasto on ottanut osaa Helsingin kivityöntekijäin voi
massa olevan palkkasopimuksen valmistamiseen. Kun enti
nen sopimus oli irtisanottu työnantajain puolesta, niin va
litsi osasto sovittelumiehet työnantajain kanssa neuvottele
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maan uudesta palkkasopimuksesta. Ja koska sopimus sa
nottiin irti työnantajain puolesta, niin asettuivat kivityönte- 
kijäin osastot puolustamaan entistä palkkasopimustaan. Mo
nien sovittelujen perästä näytti mahdottomalta saada min
käänlaista palkkalistaa, mutta silti ei osasto menettänyt 
malttiaan, vaan asettui toisten Helsingin kivityöntekijäin 
osastojen kanssa puolustuslakkoon, joka kesti yhdeksän viikkoa. 
Lakkotilaan julistettiin kaikkein niiden työantajain työmaat, 
jotka olivat sopimuksen irtisanoneet, jotavastoin kunnan työ
maat olivat vapaat lakosta. Osaston jäsenet kestivät jota
kuinkin tämän lakon, ei juuri ketään sortunut, eikä siis 
petturia ilmestynyt, lukuunottamatta niitä kahta heikkoa sielua 
Mustosta ja Mäkistä.

Kotkassa pidettyyn Suomen kivityöntekijäin liiton edus
tajakokoukseen oli osasto edustettu kahdella edustajalla.

Yleisempänä keskustelunaiheena osaston kokouksissa on 
ollut paitsi ylempänä mainitut palkkalista- ja lakkokysymykset, 
ammattijärjestöltä, liitolta y. m. tulleet kiertokirjeet.

Taloudelliseen ahdinkotilaan joutuneiden osaston jäsenten 
y. m. avustaminen on ollut osaston toimien lisänä, joko 
vapaaehtoisilla tai suorastaan osaston kassasta myönnetyillä 
varoilla. Nämä avustukset näkyy allaolevista numeroista: 
Jokisen vaimolle 97 mk. 40 p:iä, Messuliinille 169 mk. 
50 p:iä. Helsingin kunnallisjärjestölle 5 markkaa, Helsingin 
Naisosaston arpajaistoimikunnalle 5 markkaa. Helsingin 
Naisosaston ihanneliittotoimikunnalle 5 mk., Helsingin työ
väenyhdistykselle lasten joulujuhlaa varten 5 markkaa. Paa- 
vila vapautettiin 10 kuukauden jäsenmaksuista, joka on 10 
markkaa. Näitten avustusten ja lahjain yhteinen summa on 
286 mk. 90 p:iä. Toimikunta on toiminut ilman palkkiota.

Osasto on kuluneena vuonna kokoontunut kuukausiko
koukseen 12:ta kertaa, ylimääräiseen yhden kerran. Toimi
kunta on kokoontunut 16:sta kertaa, ja jäseninä toimikun
nassa kuluneena vuonna on ollut puheenjohtajana W. Koi
vula alussa vuoden, sittemmin A. Haaparinne ja muina 
jäseninä H. Laukkanen, H. Lipsanen, D. Häyrynen, A. Ki
vistö, Joutsela, Lindroos ja O. Laakso, joista sittemmin ero-
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tettiin Häyrynen ja Lindroos ja tilalle otettiin varajäsenet 
Mustonen ja Messulin. Mustosen erottamisen jälkeen va
littiin toimikuntaan Josefson ja Kivistön eroamisen jälkeen 
S. Pienimäki.

Osaston huvitoimikunta on toiminut yhden kansanjuhlan 
ja yhden perheiltaman, joista on ollut tuloja 530 mk. 85 p:iä 
ja menoja 374 mk. 95 p:iä. Puhdas voitto siis 155 mk. 
90 p:iä. Huvitoimikunnan varat viime vuoden säästöjen 
kanssa 186 mk. 60 p:iä.

Jäseniä on osastossa ollut täysinmaksaneita 78 ja osit
tain maksaneita 153. Tuloja jäsenmaksuista on 1,238 mk. 
46 p:iä, viime vuoden rästeistä 230 mk. Yhteensä siis 
1,468 mk. 46 p:iä. Kaikkiaan on tuloja ollut 5,968 mk. 
26 p:iä. Menoja 5,901 mk. 36 p:iä. Jäännös 66 mk. 90 p:iä.

Tiilenkantajain a. o.
Toimikuntaan ovat kuuluneet E. Silander, E. Helén, K. 

Lehto sekä V. Valo puheenjohtajana, V. Viheriäkoski v.-pu- 
heenjohtajana, A. Siren jäsenkirjurina ja rahastonhoitajana 
ja E. Salmelainen kirjurina, joka kuitenkin lopulla vuotta 
erosi toimestaan ja valitsi toimikunta eronneen tilalle V. 
Viheriäkosken. Toimikunnan varajäseninä ovat olleet A. 
Tuomi vuori, M. Kiviranta, K. Helsten ja A. Nurmi.

Toimikunta on pitänyt 12 kokousta, sekä osasto 14, 
joista ylimääräisiä 2, sekä vuosikokouksen.

Uusia jäseniä on Sisäänkirjoitettu 8.
Huvitoimikuntaan on kuulunut 7 jäsentä, ja on osasto 

toiminut 3:me iltamaa ja yhden kansanjuhlan.
Airueina ovat olleet V. Valo ja E. Helén.
Osaston edustajina osuusliike Elannossa on ollut A. 

Siren sekä osakeyhtiö Laurilassa V. Valo.
Tilintarkastajina ovat olleet A. Lehto ja K. Salonen, va

ralta A. Louhioja ja Hj. Aho.
Osasto on ottanut osaa Rakennustyöväen yhteisen luotta

musmiehen palkkaamiseen kesäkuun 15:sta p:stä joulukuun
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15:ta päivään. Osastoa edustamassa Iuottamusmiestoimi- 
kunnassa on ollut A. Lehto.

Osastolla on kuluneen vuoden ajalla ollut tuloja 1,516 
markkaa 50 penniä, menoja 679 markkaa 25 penniä.

Osaston rahavarat vuoden lopussa olivat 1,439 markkaa 
5 penniä.

Osaston puolesta: V. Viherkoski.

Ompelijatar a. o.
Osastolla on ollut 12:ta toimintavuotensa ja on osasto 

koettanut parhaan kykynsä mukaan toimia ompelijattarien 
henkisen sekä aineellisen tilan parantamiseksi, vaan suuria 
tuloksia ei osasto ole saavuttanut, sillä ompelutyöntekijättäriä 
on vaikea saada ymmärtämään oman ammatillisen tilansa 
parantamisvaatimuksia, vaan siitä huolimatta toivokaamme, 
että ompelijattaretkin kerran heräävät kokonaisena ammatti
kuntana vaatimaan oloihinsa korjauksia.

Osastolla on ollut kokouksia: 9 kuukausi-, 3 yleistä- ja 
14 johtokunnankokousta. Keskustelukysymyksistä mainitta
koon seuraavat tärkeimmät: Miten saadaan ompelijattaret 
järjestymään. Yleinen työsopimuskysyrftys. Palkkauskysymys. 
Oppilasolojen järjestämiskysymys. Osuustoimintakysymys. 
Ompelutyöntekijäin ja Räätälien liittojen yhdistäminen ja 
työttömyyskassan perustamiskysymys. Työväenmielenosotus- 
kulkueisiin on osasto ottanut osaa.

On perustettu yhteinen puhujaseura Räätälien ja Kappa- 
ompelijain kanssa. Apurahaksi mainitulle seuralle on myön
netty 5 markkaa. Helsingin ja sen ympäristön naisten va- 
listuskomitealle 5 markkaa. Osastoa on edustanut tässä 
komiteassa Ida Kantanen. Muista lahjoituksista mainittakoon 
Helsingin kunnallisjärjestölle 5 markkaa. Osuuskuntien 
edustajina ovat olleet: Osuuskaupan Alma Salomaa, Työ
läisnaisen Mandi Lehtosalo, Laurilan Lyyli Laine, Työmies- 
lehden Sissi Sironen.

Arpajaiset oli osastolla lokakuun 16 päivä ja oli niistä
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puhdas tulo 695 mk. 15 p:iä. Osaston puheenjohtajana 
on toiminut Ida Kantanen. Johtokuntaan ovat kuuluneet 
Sissi Sironen, Mandi Lehtosalo, Sandra Honkanen, Gu
nilla Sarell, Eva Aro ja Lyyli Laine. Rahastonhoitajana 
Sissi Sironen, jäsenkirjurina Mandi Lehtosalo, sihteerinä 
Lyyli Laine. Tilintarkastajina ovat olleet Maria Laine ja 
Emmi Huttunen. Huvitoimikuntaan kuuluneet Maiju Nuu
tinen, Hilja Koskinen, Helmi Jaakkola, Tilda Laven, Sanni 
Gustafsson ja Tyyne Nieminen. Kokovuoden maksavia jä
seniä on osastolla 15, osittain maksavia 40. Uusia jäseniä 
on liittynyt osastoon 11.

Osaston puolesta: Lyyli Laine.

Leipuri ammattiosasto.
Tarkastaessa kulunutta vuotta on osaston toiminta tänä

kin vuotena ollut enempi hiljaista ja supistuu enempi vä
hemmästä merkityksestä oleviin osaston sisäisiin asioihin 
lisäksi muutamiin myöskin ulkoapäin tulleisiin kysymyksiin. 
Pariin edellisiin vuosiin verrattuna on osaston toiminta vä
hän virkistymään päin siitä sairaudentilasta, johonka osasto 
joutui viimeisessä lakossa. Taloudellisessa asemassamme 
emme ole tälläkään vuodella mitään huomattavia uudistuk
sia saavuttaneet, sillä osasto ei ole tälläkään vuodella voinut 
olojensa korjausvaatimuksia työnantajille esittää, koska osas
ton voimasuhteet ovat nykyisin siihen liian pienet ja kun 
vastassamme on häikäilemätön kapitalistijoukko, joka ei va
litse keinoja kuristaakseen työntekijöitä aina sopivassa tilai
suudessa. Meidän on odotettava uutta aikaa. Katsottava 
tulevaisuutta sillä tavalla ja luottamuksella että saada kaikki 
ammattitoverit luokkatietoisiksi, jotka eivät vielä luokkatie- 
toisia ole saada tuntemaan omana semansa ja liittymään 
omaan järjestöönsä silloin kuin kaikki olemme järjestyneitä, 
silloin myöskin olemme kyllin voimakkaita taistelemaan ja 
puolustamaan itseämme ja poistamaan päältämme sen ikeen 
minkä kapitalistinen järjestelmä meidänkin päällemme on
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luonut ja jota juuri nykyhetkelläkin on luomassa. Koska 
työnantajat teollisuusherrain suosiollisella avustuksella juo
nitelevat lain muuttamista heille edullisempaan ja työnteki
jöille päinvastaiseen suuntaan. Osaston jäseniä on kulu
neella vuodella näyttänyt vaivaavan innostuksen puute, joka 
näkyy siitä, että kokouksissa käydään ainoastaan silloin kun 
huomataan työnantajain yhä enemmän uhkaavan kiristyksil
lään. Toivottavaa olisi että ammattitoverit alkaisi katsella 
ammatillista järjestäytymistä vakavammalta kannalta kuin 
mitä tähän asti, sillä kaikesta päättäen on odotettavissa va
kavia aikoja. Lain rikkominen on tälläkin vuodella näyttä
nyt huomattavaa osaa. Laki työnantajille ei näytä olevan 
mistään merkityksestä, he ovat tahtoneet itseensä juurruttaa 
sen käsitteen että lailla ei olekkaan muuta merkitystä kuin 
se vaan, että se on paperille painettu kuin jotain muutakin 
roskaa, ensinkään huolimatta siitä kuinka sitä käytännössä 
olisi toteutettava. Lainrikkomiseen ovat myöskin työnte
kijät havaittu olevan syypäitä, sentähden järjestyneiden jou
kossa onkin herännyt ajatus että rangaistus lainrikkomi
sesta olisi ulotettava myöskin työntekijöihinkin nähden. 
Osaston puolesta on ollut valittu lain valvonta tarkastusmie- 
hiä pitämään silmällä ja antamaan ilmi lain rikkoumuksia. 
Lainvalvonta viranomaisten puolelta näyttää olevan vallan 
arvoinen varsinkin mitä tulee työaikaa koskeviin määräyk
siin on se mitättömän pientä josta on ollut seurauksena 
myöskin työntekijäin haluttomuus lainvalvomiseen. Toi
sena syynä on mitättömän pienet tuomioistuinten langetta
mat tuomiot joita työnantajille lain rikkomisista on lange
tettu, jotka ovat näyttäneet lisäävän työnantajiin enempi 
innostusta lain rikkomiseen. Osaston puolesta on myöskin 
lausuttu paheksumislausunto työnantajille lain tuhoamis- 
yrityksestä.

Neljäs edustajakokous joka lllmen edustajakokouksen 
päätöksen mukaan oli määrätty pidettäväksi Vaasassa, mutta 
koska osasto siellä oli joutunut kuolon kanssa kamppailuun 
ehdotti liittotoimikunta että kokous pidettäisiin tässä kau
pungissa, Osasto hyväksyi ehdotuksen. Sitte liittotoimikunnan
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lähemmästä määräyksestä pidettiin kokous syyskuun 12—15 
päivien välisellä ajalla ruotsalaisen työväenyhdistyksen huo- 
neustossa. Osaston edustajina olivat A. Heiskanen, V. Salo
maa ja J. Viitasaari. Ehdotuksia osaston puolesta jätettiin 
Edustajakokoukselle, sääntöehdotukset liiton uusiksi sään
nöiksi sekä esitys vapaajäsenyydestä liitossa, liiton työttö
myys- ja matka apurahaston sääntöehdotuksista annettiin 
osaston lausunto niin myös annettiin osaston lausunto mui
den osastojen sekä liittotoimikunnan edustajakokoukselle 
tekemistä esityksistä.

Suurta kuohua osaston jäsenissä herätti liiton eroamis- 
kysymys Ammattijärjestöstä; osastonkin keskuudessa oltiin 
eri mieltä eroamisen suhteen. Edustajakokous teki eroamis- 
päätöksen osastojen antamien äänimäärän perusteella. Eroa
minen piti tapahtua Imen p:vä lokakuuta v. 1910. Mutta 
kuten muistettanee velvoitti edustajakokous liittotoimikunnan 
toimittamaan uuden liittoäänestyksen asiassa, joka äänestys 
osastossa toimitettiin 10 p:nä marraskuuta. Tällä välin 
edustajakokouksesta äänestyspäivään saakka käytiin osaston
kin jäsenten keskuudessa kiivasta nurkkasotaa, toiset puo
lustaen eroamista toiset ollen jälleen yhtymisen puolella. 
Liittohallinnossakin synnytti kysymys siksi eripuraisuutta 
niin että liittotoimikunnan kokonaisuus tuli tykkänään rikki- 
reväistyksi. Enemmmistö pysytteli edustajakokouksen pää
töksen kannalla eroamisen puolella jotavastoin vähemmistö 
taasen oli eroamista vastaan sen ohella mennen aivan äärim
mäisyyteen unhottaen että vähemmistön on tyydyttävä enem
mistön päätökseen. Lisäksi hyväksyessään allekirjoituksel
laan vastapuolen sotasuunnitelman sitäkin osastoa vastaan, 
jonka jäseniä ovat. Tämän tähden lausuikin osasto paheksu- 
misensa liittotoimikunnan vähemmistön menettelystä sekä 
kieltäen jyrkästi sellaisen toiminnan vastaisuudessa.

Johtokunnan sekä myöskin sittemmin liittotoimikunnan 
kehotuksesta pidettiin lokakuun 27 p:nä järjestyneiden ja 
järjestymättömien yhteinen kokous jossa toimivat osaston 
virkailijat, puheenjohtajana A. Heiskanen ja pöytäkirjurina 
B. Liljeroos, puheenjohtaja lausui muutamalla sanalla ko
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kouksen tarkoituksesta sekä esittäen kokoukselle keskustelta
vaksi että mihinkä toimenpiteisiin työntekijäin olisi ryhdyt
tävä työnantajain lain tuhoamisyrityksen ehkäisemiseksi. 
Kokous lausui paheksumisensa työnantajain kuristusaikeista 
ja valitsi komitean keräämään tilastoa jolla voitaisiin todis
taa lain käytännöllisyys koska työnantajat tahtovat uskotella 
ettei lakia voida käytännössä toteuttaa. Myös lausui ko
kous että jos muutoksia lakiin tahdotaankin on se tehtävä 
työntekijäin etua silmällä pitäen.

Huhtikuulla asetettiin komitea harkitsemaan liittokokous- 
kulujen korvaamistavan uudelleen järjestämistä, koska nykyi
nen Illrnen edustajakokouksen hyväksymä muoto on herät
tänyt tyytymättömyyttä. Komiteaan kuuluivat A. Heiskanen, 
E. Niskala ja B. Limnell, komitea esitti ehdotuksensa 12 
p:nä toukokuuta. Osaston kokouksessa 9 p:nä kesäkuuta 
otettiin asia lopullisesti ratkaistavaksi ja päätettiin pysyttää 
entisellään, koska ehdotuksissa ei löytynyt uutta kyllin sopi
vampaa korvaamistapaa

Tällä vuodella on herätetty myöskin kysymys palkatun 
kantomiehen asettamisesta koska vanha piirimiesjärjestelmä 
on havaittu nykyoloissa ei vastaavan ajan vaatimuksia johto
kunta ehdotti asetettavaksi yhden kantomiehen 50 mk. vuo
tuisella pohjapaikalla sekä sen lisäksi 50 p. jokaiselta uudelta 
jäseneltä joka ei saman vuoden ajalla ole ollut jäsenenä. Osasto 
muuttaen johtokunnan ehdotusta asettaen kaksi kantomiestä 
kumpikin 25 mk. vuotuisella pohjapalkalla sekä sen lisäksi 
50 p:niä uudelta jäseneltä joka liittyy osastoon tämän vuo
den ajalla. Kantomiehinä ovat toimineet V. Salomaa ja 
M. Rautiainen. Kuitenkin lopulla vuotta pyysi Rautiainen 
eroa ja valittiin tilalleen V. Laaksovirta.

Osaston käsinkirjoitettava sanomalehti Edistäjä ei ole 
tällä vuodella ilmestynyt laisinkaan, ollen viimeksi valittu 
toimittajaksi K. Manninen.

Kokouksia on osasto vuoden ajalla pitänyt paitsi vuosi
kokousta myös 11 kuukausikokousta l:si ylimääräinen ja 
l:si jo ennen mainittu järjestymättömien kokous. Kokouk
sissa on keskusteltu johtokunnan sekä yksityisten osaston
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jäsenten tekemistä keskustelukysymyksistä. Lisäksi suurem
massa määrässä liittotoimikunnalta osaksi myöskin Ammatti
järjestöltä tulleista kysymyksistä.

Kirjeitä luettavana on osastolla ollut:

Liittotoimikunnalta................................... 12
Suomen Ammattijärjestöltä................ 2
H:gin Työväenyhdistykseltä................. 2
Uudenm. vaalipiiritoimikunnalta .... 1
H:gin Kunnallistoimikunnalta........... 1
H:gin Työv. yhdist. työttömyysapukassalta *) 1
Herm. Työväenyhdistykseltä........... 1

Johtokuntaan ovat kuuluneet:

A. Heiskanen, B. Limnell, E. Soinivaara, V. Salomaa, 
K. Kahila, J. Viitasaari ja B. Liljeroos.

Varalta: E. Kahila ja A. Nurmi.

Osaston virkailijoina ovat toimineet:

Puheenjohtajana A. Heiskanen, varapuheenjohtana B. 
Limnell, sihteerinä B. Liljeroos, varasihteerinä V. Salomaa, 
rahastonhoitajana E. Sinivaara. Johtokunta on tällä vuo
della myöskin valinnut keskuudestaan taloudenhoitajan, jona 
on toiminut J. Viitasaari.

Johtokunta on kokoontunut vuoden ajalla 12 kertaa ja 
toiminut etupäässä alustajana ja lausunnon antajana tär
keimmissä kysymyksissä.

Johtokunnasta eroamisvuorossa sääntöjen mukaan ovat 
B. Limnell, E. Soinivaara ja B. Liljeroos. Johtokuntaan 
edelleenkin jäämässä ovat J. Viitasaari, K. Kahila ja V. 
Salomaa.

>) Ei H:gin Työväen yhdistys ole lähettänyt osastolle työttö
myyskassan kirjelmiä, syystä ettei yhdistyksellä sellaista kassaa 
ole olemassakaan. Kirjelmän kai on lähettänyt työttömyyskas
sojen perustamista varten valittu toimikunta. I. S.



45

Tilintarkastajina ovat olleet:

J. Koivistoinen ja K. Lindroos, varalta J. Kahila ja E. 
Niskala.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet:

H. Hietala, E. Kahila, V. Laaksovirta, J. Kahila, O. 
Lindqvist, J. Kemppi, A. Laukkanen, A. Ylhäinen, A. Nurmi 
ja F. Heino. Ylhäisen erottua E. Nikander.

Vuoden ajalla on toimikunta toiminut vuosijuhlan, yh
den perhe-iltaman, 5:si yleistä iltamaa, joista yksi pidettiin 
liiton työttömyys- ja matkaapurahaston hyväksi, joista tu
loja 46 mk. 4 p.

Naisleipuri a. osaston huvitoimikunnassa on ollut H. 
Ekman.

Niissä paikoissa joissa osasto omistaa osuuksia tai osak
keita ovat osastoa edustaneet Työv. Sanomal. Osakeyhtiössä 
ja osuusliike Elannossa K. Lindroos, H:gin Työv. Osuusk. 
B. Limnell, Osakeyhtiö Laurilan maatilalla A. Heiskanen ja 
Oulunkylän Työväenyhdistyksessä V. Kallio.

Työväen Sanomalehti Osakeyhtiöön evästettiin edustaja: 
että Työmieslehdessä jupistaisiin enempi tieteellisiä kirjoi
tuksia ja että kirjoitusten otsikkoina ei käytettäisi niin paljon 
raakoja voimasanoja; että yhtiön johtokuntaan ei saisi kuu
lua niin paljon lehden toimittajia, korkeintaan kaksi, syystä 
että muistutukset toimitusta vastaan, eivät koskaan voi tulla 
oikean käsittelyn alaiseksi.

Osaston jäsenet ovat olleet verotettuna 2:si eri kertaa 
ensimmäinen IV:nen edustajakokouksen kulujen korvaami
seen ollen 3 mk. täysin ja 1:50 p:niä puolen maksavilta. 
Toinen Ammattijärjestön apurahaston veron suoritukseen 
v. 1910, ollen 1:50 täysin ja 75 p. puolen maksavilta.

Lainattu osaston varoista.

20 mk. Hermannin Työväenyhdistykselle.
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Lahjoituksia tehty osaston varoista.

H:gin Kunnallisjärjestölle vaalivalmistuksia varten 20 
mk. Theudor Göransson’ille sairauden tähden 10 mk.

Keräyslistoilla kerätty lisäavustusta Göransson’ille sai
rauden tähden. Kerätty avustusta H:gin Työväenyhdistyk
selle lastenjuhlaa varten.

Osasto on ollut mukana myöskin osaaottamassa työ
väen vappujuhlaan sekä kulkuetta varten valittu airueet jär
jestystä pitämään: E. Kahila, J. Viitasaari, Kasper Vuori ja 
K. Kahila. Lipunkantajana J. Suvanto. Jäseniä osastossa 
vuoden alussa oli 105 ja vuoden lopussa 111, täysinmak- 
saneita 83.

Osaston puolesta: B. Liljeroos.

Suomen Leipuri t. t. liiton H:gin Naislei- 
puri a. o.

Naisleipuri a. o. on toiminut jo muutamaa kuukautta 
vaille kuusi vuotta. Näiden vuosien kuluessa on se hiljal
leen pyrkinyt eteenpäin, joskus hyvinkin vaikeissa olosuh
teissa. Se on kuitenkin tahtonut olla osallisena muun työtä
tekevän luokan yhteisissä pyrkimyksissä, sekä näyttänyt ym
märtävänsä, että pienimmätkin parannukset työläisten hy
väksi saavutetaan ainoastaan lujan ja tarmokkaan toiminnan 
ja taistelun kautta. Niinkuin esim. leipurilaki, joka on toista 
vuotta meillä ollut käytännössä on kaksikymmenvuotisen 
taistelun tulos.

Viime kuluneen vuoden toiminta on ollut jotenkin vil
kasta ja eloisaa verrattuna edellisiin vuosiin, siitä huolimatta, 
vaikka jäsenet ovatkin osoittaneet välinpitämättömyyttä ko
kouksissa käymiseen nähden. Johtokunta on kuitenkin koet
tanut täyttää velvollisuutensa toimeenpanemalla useita ko
kouksia, niinkuin seuraavista numeroista näkyy. Kaikkiaan 
on osastolla ollut vuoden kuluessa kokouksia 56, näistä 11 
kuukausikokousta ja 2 ylimääräistä, sekä 1 yleinen. Joh
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tokunnan kokouksia on ollut 20, huvitoimikunnan kokouk
sia 16 ja viikkokokouksia 6. Näistä on eri pöytäkirjoihin 
merkitty yhteensä 279 pykälää. Kokouksissa on keskusteltu 
enimmäkseen ammattia ja osaston toimintaa koskevista 
asioista. Viikkokokouksessa on keskusteltu useista eri ky
symyksistä esim. kieltolaista, työttömyysrahastoista, osuustoi
minnasta, 8-tuntisen työpäivän merkityksestä y. m.

Viime syyskuun ajalla oli täällä H:gissä 4:jäs Leipuri- 
työnt. yleinen edustajakokous, jossa osastolla oli 2 edusta
jaa: Anna Dahlberg ja Regina Hyrkäs. Vuoden kuluessa 
on osaston keskuudessa julaistu käsin kirjoitettua »Alku» 
nimistä sanomalehteä, lehden toimittajina ovat olleet A. 
Dahlberg ja R. Hyrkäs.

Lain rikkomuksien ilmi saamista varten on osasto kes
kuudestaan valinnut erityisen tarkastuskomitean, jonka teh
tävänä on ollut pitää silmällä niitä liikkeitä joissa tiedetään 
lakia tahallisesti rikottavan ja onkin onnistuttu saamaan 
muutamia liikkeenharjoittajia edesvastuuseen. Ennen mai
nitun komitean tehtävää ovat vaikeuttaneet useat eri seikat 
esim. vaikeudet päästä työhuoneisiin, sekä suorastaan pe
lätty kohtelu liikkeen omistajien taholta.

Huveja on osastolla kuluneen vuoden ajalla ollut seu
raavasti: iltamia 6, kaksi yleistä tanssi-iltamaa, sekä 4 perhe- 
ja toveri-iltamaa osaston jäsenten keskuudessa sekä 1 kä
velyretki Fredriksberg’iin, yleiseen Vappu-kävelyretkeen 
osasto myös otti osaa.

Jäseniä on osastossa ollut kaikkiaan 60, näistä koko 
vuoden maksaneita ainoastaan 22, uusia jäseniä on liittynyt 
22 ja eronneita 24.

Osaston puheenjohtajana on toiminut Anna Dahlberg, 
sekä muina johtokunnan jäseninä seuraavat: Martta Jaakkola 
varapuh.-joht., Ida Oksanen rahastonhoitaja, Regina Hyrkäs 
pöytäkirjuri, Ida Lehtinen jäsenkirjuri, sekä Julia Häyrynen 
ja Hilma Rantanen vakinaisina. Näistä 3 viimeksimainittua 
ovat eronneet osastosta ja heidän tilallaan ovat toimineet 
varajäsenet Anni Paananen, Matilda Hedman, Helmi Hop- 
ponen ja Alma Lähteenmäki. Huvitoimikuntaan on kuu
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lunut 9 henkilöä: Martta Jaakkola, Anna Dahlberg, Regina 
Hyrkäs, Ida Lehtinen, Lyydia Reiman, Hilma Rautamäki, 
Saimi Jaakkola, H. Ekman ja K. Tanninen.

Tilintarkastajina ovat olleet K. Lindroos ja J. R. Kahila 
vakinaisina, Maria Korpelainen ja A. Heiskanen varalta.

Regina Hyrkäs.
(os. kirjuri.)

S. P. T. Liiton H:gin kirvesmiesten a.-o.

Kuluneen vuoden toiminta on ollut siksi vilkasta kuin 
edellisinäkin vuosina, katsoen ympärillemme niin huomaame 
kaikkialla ja kaikissa liikkeissä, jotka ammatillisia asioita aja
vat, nykyhetkellä vähän heikompaa virtausta kuin suurlakon 
jälkeisinä vuosina vaan ei osastomme toiminta ole ollut 
sittenkään ilman merkitystä edellisiin vuosiinkaan verrattuna 
siis tehdään lyhyt katsaus sen tärkeämpiin kohtiin toimin
nassa :

Vuoden alussa oli osastolla aikomus sanoa työsopimus 
irti H:gin työnantajain liitolle, vaan kun tehtiin äänestys, niin 
äänten vähemmistön tähden jäi se irtisanomatta.

Entisiä osaston piiriä myös koitettiin saada toimimaan 
joita kaikkia kuitenkaan ei voitu saada liereilleen, vaan ai
noastaan kolme piiriä alkoi uudestaan toimia.

Työsopimusta on myös täytynyt puolustaa syystä kun 
työnantajat tahtovat polkea alemmaksi alinta tuntipalkaa. Mai
nittakoon erittäin kaksi työmaata, Brändön siltatyössä tekivät 
kirvesmiehet lakon joka päättyi työnkekijäin voitolla ja Tall- 
bergin rakennuksella Kaivokadun varrella myös rikottiin sopi
musta, joka kuitenkin päättyi siten, että Tallberg rupesi mak
samaan kirvesmiehille alimman sopimuksessa määrätyn palkan.

Vappumielenosotuskulkueella on osasto myös ollut mu
kana toisten osastojen ja seurojen kanssa.

Lakkoavustusta on osasto myös varoistaan antanut Ki- 
vityöntekijöille 100. mk.
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Ylimääräisiä verotuksia on osastolla ollut yksi, joka oli 
ammattijärjestön verotus 1 mk. 50 p:niä, jonka maksami
sen synnytti osassa osaston jäseniä jonkun verran eri
mielisyyttä.

Kaikista tärkein on ollut se, kun osastolle on saatu 
työsopimus ja kappalehinnoittelu siinäkin suhteessa että saa
tiin ilman lakkotaistelua sovinto-oikeuden kautta vaikka so
pimus jäikin vuoden alussa ylössanomatta.

Osastolla oli kokouksia vuoden ajalla kaikkiaan 27 ko- 
kokousta ja §:liä pöytäkirjaan tehty 189 §:lään, joista ko
kouksista ensin varsinainen vuosikokous ja kolme ylimää
räistä. Toimikunnalla on ollut kokouksia 26 kokousta ja 
§:liä pöytäkirjaan tehty 176:lään. Toimikunnassa on olleet 
ja seuraavasti toiminneet: J. Järvinen puheenj. K. Soi- 
salo pöytäk., H. Moisio jäsenkirj., E. Laihola rahastonh., 
ja muina jäseninä S. Luoto, J. Reihonen, K. Tamminen ja 
O. Josepson. Toimikunnasta on vuoden ajalla kuitenkin 
täytynyt erota H. Moisio syystä että S. P. T. liiton edustaja
kokous valitsi hänet liittotoimikunnan jäseneksi niin silloin 
Moision tilalle osaston toimikuntaan täytyi kutsua ensim
mäinen varajäsen O. Josepson vakinaseksi ja eroamisvuorossa 
ovat toimikunnassa seuraavat jäsenet: E. Laihola, J. Reiho
nen ja O. Josepson.

Osastolla on myös ollut kuusimiehinen järjestysvaliokunta, 
joka on järjestystä ylläpitänyt osaston kokouksissa. Ja 
myös huvitoimikunta, joka on pannut iltamia ja huveja toi
meen.

Osasto on myös ottanut osaa yhteisen rakennustyöläis
ten luottamusmiehen ylläpitoon ja on osallinen hänen toi
minnastaan. Osaston edustajaksi eri O. Y. ja Osuuskuntiin 
on vuosikokouksessa valittu myös seuraavat jäsenet: Työväen 
Sanomalehti O.-Y. E. Laihola, Laurilan O.-Y. S. Hellstén, 
Sähkö- ja Meltalliosuuskuntaan A. Halme, Työläisnaisen 
sanomalehti O.-Y. J. Järvinen, Oulunkylän Työväentalon 
N. Korpela, H:gin Työväen osuuskauppoja O. Vuori.

Jäseniä täysinmaksaneita vuoden lopulla 233 ja sem
moisia jäseniä, jotka ovat rästiä toiset enemmän ja toiset vä-

4
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heipmän, vaihdellen yhdestä kuukaudesta yhteentoista kuu
kauteen on 130 ja uusia jäseniä on osastoon vuoden ajalla 
tullut 73, koko jäsenluku on vuoden ajalla ollut kaikkiaan 
363 ja vapaajäseniä on osastolla 10 jäsentä ja J. V. Isak- 
son ja H. Lidroos ovat myös sääntöjen perusteella anoneet 
vapauden ja ovat saaneet vapauden vuoden 1911 alusta.

K- Soisalo. 
(a.-o. kirjuri

Karamellitehtaalaisten a.-o.
Osastomme toiminnan päätarkoituksena on ollut: pitää 

kokouksia, liityttää jäseniä osastoon ja saada niitä järjesty
mään. Toiminta on kuluneena vuotena ollut laimeata. 
Täysinmaksaneita jäseniä on ollut 13. Toivottavasti am
mattilaiset ensi vuonna paremmin järjestyvät, että jäsenluku 
saadaan moninkertaisesti suuremmaksi kuin mitä se on tä
hän asti ollut. Osastomme ei ole kuulunut mihinkään am
mattiliittoon. Toimihenkilöt: Selma Kyllönen puheenjoh
taja, Alma Rantanen varalta, Siiri Lammi kirjurina, Riikku 
Nylund varalta, Alma Salonen rahastonhoitaja, Ida Toivo
nen jäsenkirjuri, Alli Haanpää taloudenhoitajana. Muina 
toimikunnan jäseninä: Maija Leinberg.

Eronnut on toimikunnan jäsenistä Alli Haanpää ja Riiku 
Nylund.

Osaston kokouksia on ollut 7, johtokunnan 8.
Osaston puolesta: Siiri Lammi.

Uunintekijäin amm. o. 18 toimintavuosi.
Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet K. Lindholm pu

heenjohtajana, E. Simonen varapuheenjohtajana, A. Ekqvist 
rahastonhoitajana, A. Vilkas sihteerinä, ja V. Sinisalo vara- 
sihteerinä, sekä muina vakinaisina O. Partio ja K. Vainio;
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varajäseninä ovat olleet T. Pihlajamäki, K. Seikkala, J. Lah
tinen ja S. Kallio.

Tilintarkastajina ovat olleet: K. Ketola ja E. Vuorio, sekä 
varalta O. Pesola ja E. Haanperi.

Järjestysvaliokuntaan ovat kuuluneet: J. Halttunen, O. 
Pesola ja V. Riihimäki.

Huvitoimikuntaan: J. Lahtinen, E. Alhola, T. Korhonen, 
M. Seppinen, H. Tammio, A. Palmgren ja E. Vuorio.

Koko vuoden maksavista jäsenistä on ollut 53, korkein 
jäsenluku 91, uusia liittynyt 32.

Kokokouksia on pidetty kaikkiaan 28, joista toimikun
nan kokouksia 13, kuukausikokouksia 11, ylimääräisiä 2, 
ja vuosikokouksia 2.

Niissä on keskusteltu ainoastaan ammatillisista ja ta
loudellisista kysymyksistä, kuinka paremmin olemme voi
neet parantaa ja lujittaa asemaamme ja niin edespäin; muu
ten näyttää niinkuin osastomme olisi entisestään taasen el
pymään päin, jäsenluku on jonkun verran kohonnut, ja on 
kokouksissakin käyty lukuisammin kuin edellisinä vuosina, 
kaikka pienempi osa jäsenistä nykyäänkin käy kokouksissa, 
suurin osa loistaa poisolollaan.

Mutta on sitä sentään toimittukin sen mitä on voitu, 
hinnoittelun laadinnassakin on mennyt jotenkin koko vuosi, 
eikä sittenkään saatu valmiiksi; Hinnoittelun voimassaolo 
nimittäin loppui Tammikuun 1 p:nä. Osaston puolesta 
laadittiin kyllä hinnoittelu valmiiksi, vaan mestarien kanssa neu
votellessa, keskeyttivät he neuvottelut, eikä saatu enään jat
kumaan vaikka kylläkin yritettiin. Sitten tuli se tunnettu 
yleissopimus hyväksyttyä, jonka mukaan riidat ratkaisee so
vinto-oikeus, ja niin tuli meidän sopimus, niinkuin kaikkien 
muidenkin rakennustyöläisten, sovinto-oikeuden ratkaista
vaksi, ja se ei kerkinyt enään vuoden loppuun meidän 
asiata käsittelemään kun oltiin järjestyksessä jotenkin vii
meisiä. Seuraavan vuoden alkupuolella sitten hinnoittelu saa
daan, mutta ei voi tietää minkälainen se sitten tulee.

Vuoden lopulla herätettiin kysymys myöskin työttömyys- 
apukassan perustamisesta, ja valittiin jaosto joka laatii sääntö
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ehdotukset ja muutenkin valmistelee asiaa, vaan kun vuosi 
jo oli lopussa jäi jaoston työ seuraavalle vuodelle.

Huvitoimikunta on toiminut yhden perheiltaman..
Osaston puolesta: A. Vilkas.

sihteeri.

Suomen Satama- ja Vesiliikennetyöntekijäin 
liiton osasto n:o 18.

Osasto alkoi toimintansa tänäkin vuonna entiseen ta
paan, toimitettuaan kaikki tavanmukaiset toimitsijain valin
nat, ja myöntäen vanhoille vastuunvapauden. Osasto on 
pitänyt 26 kokousta, 10 toimikunnan ja 16 osaston.

Osastolla oli alkupuolen vuotta lukusali H:gin satama- 
työmiesten osuuskunnan huoneustolla Kruununvuorenk. n:o 9 
Katajannokalla, mutta kun ei valtuusto myöntänyt enää va
roja anniskeluyhtiön voittovaroista, ja osastolla ei ollut it
sellä, niin täytyi sen toiminta lakkauttaa toistaiseksi varojen 
vähyyden tähden.

Osaston kokouksissa on ollut käsiteltävänä ensinnä 
juoksevat asiat, mutta on myös ollut muitakin, joista enin 
käsittelyä on vaatinut liittomme Suom. Ammattijärjestöstä 
ero ja käsittely vei niin pitkälle, että osasto 20 päivänä 
marraskuuta kokouksessaan päätti olla erossa liitosta tois
taiseksi, eli siksi kuin liitto liittyy takaisin Ammattijärjestöön, 
ellei tämä tapahdu niin osasto liittyy suoraan Ammattijär
jestöön v. 1911. Heti liiton edustajakokouksen perästä kuiten
kin tehdään tästä uusi päätös.

Osasto on tavallisten verojen lisäksi lahjoittanut H:gin 
Sos.-Dem. kunnallistoimikunnalle (25 Smk.) ja Ranskan rau- 
tatieläislakkolaisille (25 Smk.)

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet: K. E. Satama- 
vuori puheenjohtajana 9 toimikunnan ja kaikissa osaston 
kokouksissa, K. Vester varapuheenjohtaja 5 toimikunnan 
kokouksessa, vaan hän erosi osastosta elokuussa ja liittyi 
sekatyöntekijäin osastoon, H. A. Ojala kirjurina 7 toimi-
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kunnan, 11 osaston kokouksessa, J. F. Palmroos rahaston
hoitaja sekä varakirjuri 3 toimikunnan sekä 5 osaston 
kokouksessa pitänyt pöytäkirjaa, muuten ollut melkein 
kaikissa kokouksissa. V. Vilenius kantomiehenä 1 toimi
kunnan kokouksessa, K. Pukkala 6, F. Helsten 7, A. Bran- 
derburg 1, E. Virtanen 4 ja J. Jokinen 2 toimikunnan ko
kouksessa. A. Branderberg on ollut estetty kokouksiin saa
pumasta kun hän on kuulunut Fredriksbergin työv.-yhd. näyt- 
telyseuraan ja harjoitukset on ollut samoina iltoina.

Tästä kokouksissa käynnin leväperäisyydestä on ollut 
seuraus että on täytynyt jättää muutamia kokouksia pitä
mättä, kun ei ole ollut päätösvoimaista määrää saapuvilla.

Osastossa oli jäseniä tammikuussa 58, vuoden ajalla 
liittyi 26 ja erosi 20, jotenka joulukuun 31 päivä oli 64 
jäsentä.

Jäsenten osanotto kokouksiin on ollut leväperäistä, jo
ten keskimääräinen luku kokousta kohden on 20 jäsentä.

Osaston tilit on seuraavat:

Tulot.................................
Menot...........................
Jäännös vuodelle 1911

1,838: 45 
885: 90 
952: 55

Jäännös näyttää suurelta vaan ei se sitä ole lopullisesti, 
sillä siinä on liiton varoja 436 Smk. joita ei tilitetty vaikka 
ne kannettiin ja näistä tehdään eri päätös.

Rahainhoitaja myös kähvelsi (602: 55 p.) jotka on on
nessa jos saadaan takaisin. Tarkemmin katsoen on osasto 
velassa.

Johtokunta.

H. T. Y. Valaistus a.-o.
Osastomme on toiminut kuluneena vuotena jotensakin 

laimeasti. Toimintaa emme silti ole tahtoneet lopettaa.
Kokouksia on pidetty 12 ja 1 vuosikokous. Täysin
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maksaneita jäseniä oli vuoden lopussa 7. Osaston virkai
lijat: A. Tyynelä puheenjohtaja, S. Ahonen rahastonhoita
jana, kirjurina ja kantomiehenä allekirjoittanut. Tilintarkas
tajat: J. Vertanen ja V. Vileen.

Tuloja........................... 57: 30
Korkoa........................... 4: 27
Jäännös vuodelta 1909 84: 81

Smk. 146: 38

Menoja............................64: 65
Jäännös 81: 73

Osaston puolesta: J. Jalava.

Helsingin Puuseppäin ammattiyhdistys.
Toimikunta. Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut 

P. J. Murros ja varapuheenjohtajana E. Heino. Toimikun
taan ovat kuuluneet A. Väisänen pöytäkirjurina, V. Kataja- 
puro varakirjurina, A. Vormula rahastonhoitajana, J. V. Kari 
taloudenhoitajana, ja N. Värjä jäsenmaksujen kantajana. 
Kun puolenvuoden vaiheissa jäsenmaksujen kantajaa koh
tasi pitkällinen sairaus on toisen vuosipuoliskon jäsenveroja 
kantanut V. Katajapuro.

Vuoden kuluessa on toimikunta kokoontunut 17 kertaa 
keskustelemaan yhdistyksen sisäisistä ja juoksevista asioista, 
valmistellut asioita kuukausikokouksille, sekä toimittanut voi
maan kuukausikokousten päätökset ja niissä määrätyt tehtä
vät. Toimikunnan pöytäkirjaan on merkitty 99 §:lää. Ko
kouksiin ovat osaaottaneet toimikunnan jäsenet: Murros 17, 
Väisänen 17, Katajapuro 15, Vormula 17, Kari 14, Värjä 
12, ja Heino 7 kertaa, sekä varajäsenistä H. Nieminen 2:si 
ja E. Saarinen l:den kerran.

Jäsenet. Vuoden kuluessa on yhdistykseen kirjoittautu
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nut 96 uutta jäsentä, joista suurin osa oppilaita, osa myös
kin vanhoja jäseniä kirjoittautunut uudelleen sekä toisilta 
paikkakunnilta muuttaneita, jotka jo ovat olleet liiton jäse
niä.

Täysinmaksaneita jäseniä oli vuoden alussa 181 ja vuo
den lopussa Suom. puutyöntekijäin liiton tilityksen mukaan 
4:tä vuosineljännekseltä 189 täysinmaksavaa, 28 oppilasta 
ja 6 vapaata eli yhteensä 223, joten yhdistyksen jäsenluku 
näin ollen olisi lisääntynyt 42 jäsentä. Huomattavaa kui
tenkin on ettei yhdistyksemme jäsenlukua voida tarkoin 
määritellä, sen takia, että useat jäsenistä maksavat jäsenvero- 
jansa vasta vuoden ja vieläpä pitempienkin aikain perästä. 
Vuoden varrella on jäsenmaksuja osittain maksanut 246 
täysinmaksavaa, 33 oppilasta ja 6 vapaata, eli yhteensä 285. 
Vaikka yhdistyksemme kuluneella vuodella onkin ollut li
sääntymään päin, olisi kuitenkin jäsenverojen suorittamiseksi 
paljon toivomisen varaa, joka muuten kuluneen vuoden 
ajalla on laiminlyöty, vallankin vanhemmilta jäseniltä. Sitä 
todistaa se, että täysinmaksaneita jäseniä on ainoastaan 110, 
vapaita jäseniä on 6 ja oppilaita 23, eli yhteensä joulukuun 
lopussa 139 jäsentä. Kuten numeroista näkyy ovat oppi
laat paraiten täyttäneet velvollisuutensa, joten toivottavaa 
olisi, että edelleenkin näyttäisivät hyvää esimerkkiä yhdis
tyksen vanhemmille, sillä velvollisuus ammattiyhdistystä 
kohtaan vaatii sitä. Poismuuttaneista jäsenistä ei ole tietoa 
sen tähden, että ainoastaan pari jäsentä on ilmoittanut pois
muuttonsa kantokirjaan merkittäväksi.

Jäsenveronaan jäseniltä kannettiin 25 penniä viikolta 
ja oppilailta 5 penniä viikolta. Sisäänkirjoitusmaksua 5 
markkaa uusilta, 1:50 toisista osastoista muuttaneilta ja 1 
markka oppilailta. Yhteisiin kokouksiin on yhdistys vuo
den kuluessa kokoontunut 12 kertaa, joissa kokouksissa on 
pöytäkirjaan tehty 87 §:lää. Jäseniä näissä kokouksissa on 
keskimäärin ollut 53 osanottajaa.

Herätystyö. Yhdistys on koko vuoden pitänyt kiertävää 
kantomiestä 20 Smk. kuukausipalkalla, jonka tehtävänä on 
ollut 1 kerta kuukaudessa tehdä kierros kaikissa niissä puu-
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seppäverstaissa mihin ei ole erityistä kantomiestä valittu, 
tehdä selväksi ammattiyhdistyksen tarpeellisuus, kerätä jäsen
maksuja ja kirjoittaa uusia jäseniä. Kokousten ohella on 
ollut 2:si esitelmää ammatillisesta työväenliikkeestä joista 
toisen on pitänyt A. Räsänen ja toisen E. Haapalainen. 
On myös koitettu levittää puutyöntekijäin sanomalehteä »Las
tua», Suom. ammattijärjestön lehteä, Työväenyhdistys 20 
vuotta, ja 3:nen Suom. puutyöntekijäin edustajakokouksen 
pöytäkirjaa. Kiertokirjeitä on kokouksissa luettu ammattijärj. 
tulleita 2:si sekä puutyönt. liitolta tulleita 4:jä, yksityisiltä ja 
eri osastoilta tulleita 5 kirjettä. Yhdistyksen lippu on ollut 
kahdessa mielenosoituksessa, ja on sen ympärille ammatti
laiset runsaslukuisesti kokoontuneet. Tämän herätystyön 
lisäksi on yhdistys vielä myöntänyt 2:si 50 Smk. apurahaa 
Suom. ammattijärj. kursseille, vuoden 191 l:ta alussa.

Liittokokous. Suom. Puutyöntekijäin liiton kolmanteen 
edustajakokoukseen 8—11 päivänä Elokuuta otti yhdistyk
semme edustajainsa kautta osaa, edustajina olivat A. Väisä
nen 4, K. Saari 2 päivää ja V. Katajapuro 2 päivää. Alus
tuksia oli yhdistyksen puolesta, muutosehdotus sääntöjen 
7—8—9 § sekä ehdotus matka-avustukseksi työtaisteluissa. 
Ehdotukset löytyvät pöytäkirjasta sivuilta 43 ja 72. Tär
keänä tässä mainittakoon liittokokouksen päätös jäsenveron 
korottamisesta, joka päätös on ammattiyhdistyksessämmekin 
jo voimaan asetettu, sillä marraskuun kokouksessa päätettiin 
jäsenvero korottaa 30 penniin viikolta 1 p. 1 kuuta 1911. 
Liittokokouksen päätökset on paraiten löydettävissä kokouk
sen pöytäkirjasta.

Työehtosopimus. Kuten edellisenäkin vuotena heräsi taas 
kuluneenakin vuotena kysymys työsopimuksen irtisanomi
sesta ja nyt paremmalla menestyksellä, sillä Lokakuun 18:ta 
päivänä pidetyssä kokouksessa tehtiin päätös 101—4 sanoa 
ylös voimassa oleva työsopimus. Samassa kokouksessa tar
kistettiin lopullisesti uusi työehtosopimus ja jätettiin johto
kunnalle enempiä valmisteluja varten. Kuten voi arvatak- 
kin ei tämä sopimus ollutkaan vaan niin valmis, että se 
olisi kelvannut, vaan tuli se liittotoimikunnalta takaisin
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alennettuna alimman tuntipalkan vaatimuksesta 5:llä pennillä. 
Tätä alennusta ei yhdistys voinut hyväksyä, vaan lähetti 
ehdotuksen liitolle uudelleen pyynnöllä, että liittotoimikunta 
uudelleen tarkistaisi päätöksensä ja hyväksyisi yhdistyksemme 
sopimusehdotuksen sellaisenaan. Näin pakkovaltaa käyttäen 
tulikin työehtosopimus liitossa sellaisenaan hyväksytyksi, 
joten lopullisen valmistuksen ja ylössanomisen yhdistyksen 
toimikunta toimitti marraskuun viimeisenä päivänä. Sa
malla kuin työsopimus sanottiin ylös, jätettiin työnantajille 
ehdotus uudeksi työehtosopimukseksi, joka ehdotus, samoin 
kuin toimikunnan laatima ylössanomiskirjelmä työnantajille 
ovat yhdistetyt liitteeksi tähän kertomukseen koska eivät ne 
ole pöytäkirjaan kirjoitetut.

(Kirjelmä ja työsopimus.) Työsopimuksen ylössanomi- 
seen työnantajain puolelta vuoden vaihteissa vastattiin, että 
he eivät enää, koska ovat myös liittoutuneita voi ryhtyä 
yksityisesti uudesta sopimuksesta neuvottelemaan, vaan pyy
sivät yhdistystämme kääntymään heidän liittonsa puoleen. 
Tämän yhdistyksen toimikunta sitten tekikin, joten siis kum
mankin puolen edustajat alkoivat yhteisesti neuvotella uu
desta ehdotuksesta.

Vuoden loppu. Tähän siis kuluneen vuoden toiminta 
päättyi, joka yleensä onkin ollut peräti laimeata, innostuk
sen puute jäsenissä, ei ole suurta saatu aikaan. Ei kesäsiir- 
tolan lahjaksi tarjoukset eikä mitkään ole voinut innostaa. 
Tämä kesäsiirtolaihanne sen lahjoittajalla tai lahjaksi tar- 
ioojalla olikin kai vaan paljasta humpuukia ja siksipä sitä 
ei kai voitukaan ottaa vakavalta kannalta. Osanotto niihin
kin harvoihin tilaisuuksiin mitä vuoden aikana on ollut ei 
tyydytä aikaansa seuraavaa ammattilaista, kokoukset ovat 
ainoastaan supistuneet virallisiin kysymyksiin joten henki
nen kehitys ei ole voinut sanottavasti edistyä, mutta toivo
kaamme että, tulevaisuudessa yhdistyksemme voisi kylvää 
siemenen joka kasvaisi runsaamman sadon ammattiyhdistyk
sen vainiolla.

Helsingissä Tammikuulla 1911.
Vihtori Katajapuro.
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Naisosasto.

Osaston toiminta on ollut tasaista, mitään erityisempiä 
tapauksia ei ole tapahtunut, lukuunottamatta uusia edus
kuntavaaleja, joiden johdosta osastollakin on ollut hiukan 
ylimääräisiä uhrauksia ja puuhia.

Jäsenmäärä on hiukan laskenut verraten edelliseen vuo
teen, jolloin kokovuoden maksaneita oli 85 ja nykyään 67, 
ja vajaan vuoden maksaneita 104.

Johtokuntaan on kuulunut 9 henkeä: Miina Sillanpää 
(puheenjohtajana), Augusta Nyberg (varapuheenjohtajana), 
Alma Luhtala (kirjurina), Liisi Rantanen (varakirjurina), Aino 
Eronen (rahastonhoitajana), Hilja Pohjola (jäsenkirjurina) ja 
muina jäseninä Olga Leino ja Augusta Perttilä, varajäse
niksi valittiin vuosikokouksessa Gunilla Sarell ja Elfrida 
Salmi.

Tilintarkastajiksi on vuosikokous valinnut hrat Aallon ja 
Lindroosin sekä varalle Fanni Meriluodon ja Hanna Lin
demanin.

Johtokunta on kaikkiaan pitänyt 13 kokousta, joissa on 
valmistettu kuukausikokouksien asiat ja hoidettu ja harkittu 
osaston sisäiset sekä taloudelliset tehtävät.

Osastolla on ollut 11 vakinaista kokousta ja ylimääräi
siä 2:si, vanhempain kokous ja ulkoilma-kokous Mänty- 
mäellä, jossa pidettiin useitä puheita.

Osasto on kokouksissaan päättänyt kaikista raha-asioista 
sekä juoksevista asioista yleensä.

Keskustelukysymyksiä on osastolla ollut aatteellisia ja 
yhteiskunnallisia, joista mainittakoon suostuntaverosta, koulu- 
kysymyksestä, sen eri kohdista useamman kerran keskus
teltu, josta on ilmennyt se mielipide että koulumme ei ny
kyään vastaa tarkoitustaan. »Siveellisyysrikoksista», »Naisten 
kesäsiirtolan perustamisesta», »Millä tavoin saataisi järjesty - 
neitten miesten vaimot kuulumaan osastoihin?», tästä pää
tettiin lähettää osastoille kiertokirjeet kysymyksen muodossa, 
joista sitten jälestäpäin saimme monenlaisia vastauksia, jossa 
esitettiin syitä jos jonkinlaisia. »Mihin nykyinen asema vei-
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voittaa naisia», »Mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä elin- 
tarpeiden ja vuokrien yhä kallistuessa», »Osuustoiminnasta», 
Kallion kirkon rakentamisjupakasta, sen kustannusarvion 
petkutuksesta. Vielä on naistenliiton kehoituksen johdosta 
ryhdytty hommaamaan keskusteluiltoja kerran viikossa, johon 
ottaa osaa H:gin Työv:yhdistyksen nais-amm. sekä nais- 
osastot, niiden järjestämiskomiteaan valitsi osasto Sandra 
Lehtisen, Fiina Pietikäisen, Miina Sillanpään ja Aura Kiiski
sen sekä varalle Olga Mannerin ja Emmi Huttusen. Ylei
siin mielenosotuskulkueisiin on osasto ottanut osaa, joista 
mainittakoon kevätkävelyretki Mäntymäelle sekä marraskuun 
13 päivänä mielenosotuskulkueeseen Senaatintorille, Teolli- 
suushallituksen senaatille lähettämän lausunnon johdosta, 
jossa se ehdottaa eduskunnan hyväksymät työväenlait lope
tettavaksi, sekä aina yhd. tai osastojen yhteisiin juhliin tai 
kokouksiin tarvittaessa valittu avustajia: sanomalehti Työ
miehen osakekokouksissa on osastoa ollut edustamassa Maria 
Laine, Työläisnaisen osuuskunnan kok. Gunilla Sarell, Kan- 
sannäyttämön osakeyht. kok. Alma Luhtala, Osuuskunta 
Elannossa Emmi Huttunen, Osakeyht. Laurilassa Aino Ero
nen, Osuuskaupan kokouksissa Hilma Vikman.

Tänäkin vuonna on osasto rahavarojensa mukaan avus
tanut seuraavasti: Ihanne-liiton lapsille 200 mk. kesäksi 
maallemenoa varten, samoin syksypuolella 200 mk. vaate
tukseen ja kenkien avustukseen, I.-liiton käsityöseuralle 375 
mk., sekä I.-liiton komitealle 100 mk., joka summa meni 
Ihanteen Joululehteä jakaessa lasten joulujuhlassa. Työläis
naista on tänäkin vuonna Iahjotettu varattomille osaston jä
senille 20 vuosikertaa. Ihanne-liiton opettajakursseihin on 
avustettu paria henkilöä, nim. Ida Vainiota ja Lempi Täh
tistä, 25 mk:lla kumpaakin. Vaaliagitatsiooni-avustukseen 
25 mk. Vielä on osasto päättänyt vähävaraisemmilta osas
toon pyrkijöiltä maksaa sisäänkirjoitusmaksut sekä yhdistyk
selle menevän 15 penniä kuukaudelta, myös on päätetty 10 
pennin jäsenet korottaa 15 penniin, joka 5 penniä menee 
Sos.-dem, Naisten liitolle ja näin ollen tulevat kuulumaan 
naisten liittoon. Osaston kautta on jaettu myytäväksi Sos,-
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dem. Naistenliiton 10-vuotisjulkaisua »Ulapalla» 25 kpl. å 
1 mk. Muilta yhdistyksiltä ja osastoilta lähetettyjä keräys- 
listoja on kokouksissa jaettu osaston jäsenten kerättäväksi.

Osaston Ihanne-liiton komitean toiminnasta on oma toi
mintakertomus. Puheenjohtajana on toiminut Ida Jalava sekä 
hänen poistuttuaan vuoden loppupuolella Maria Laine, vara
puheenjohtajana Olga Merisaari, pöytäkirjurina Betty Lehi
koinen, Valkonen varakirjurina, Anna Nuutinen rahastanhoi- 
tajana, sekä jäsenenä Vikman. Osaston huvitoimikunnan 
toiminnasta, joka on nyt kuten ainakin koettanut pyöriä 
osaston rahamyllynä. Se alkoi toimintansa lujasti luottaen 
siihen, että nyt kerrankin hyväohjelmaisilla iltamilla valiste
taan ja huvitetaan ihmisiä ja palkkioksi kierretään rahaa. 
Mutta pettymys tuli pian. Ensimäiseen iltamaan, jonka toi
mikunta valmisti Ylioppilastalolla, tuli yleisöä vaan — 4:jä 
henkeä. Iltama peruutettiin ja tappio oli tuntuva, ja sitten 
alkoi toimikuntakin jo periaatteessaan horjua. Kuultiin että 
muiden osastojen huvitoimikunnat kokoovat rahaa pelkillä 
tanssi-iltamilla, aivan monia satoja illassa. Asiaa pohdittiin, 
yritettiin huvimatkoja y. m., mutta aina huonolla menestyk
sellä, osaston jäseniäkään ei koskaan ollut mukana — syynä 
kenties se, ettei osastoon kuulu sanottavasti nuoria naisia. 
Toimiminen näytti jo epätoivoiselta; mutta sitten toimikunta 
möi periaatteensa, kuten monet yksityisetkin rahaa kootes
saan tekevät, ja alkoi puuhata tanssi-iltamia, mikäli oli tilai
suutta, ja niistä tietysti tuli voittoa. Kaikkiaan on toimikunta 
toiminut 6 iltamaa ja 1 kansanjuhlan, vuosijuhlan ja perhe- 
ja paketti-iltaman osastonsa jäsenille. Pariin aijottuun huvi- 
matkaan tuli sadeilma esteeksi. Tuloja on kaikkiaan ollut 
Smk. 1,181: 60 ja menoja 907: 64, puhdas tulo 273: 96.

Kokouksia on toimikunnan kesken pidetty kaikkiaan 18 
ja on jäsenten osanotto ollut niihin tyydyttävä. Huvitoimi
kuntaan ovat kuuluneet Lydia Joki puheenjohtajana, Elfrida 
Salmi rahastonhoitajana, Vuori, Hanna Lehto, Sohvia Leh
tonen, Anni Valonen, Eva Aro, Hilma Palmgrén, Sanni 
Rajaniemi, Olga Manner pöytäkirjuri, Valkonen, Lehto, Sarell, 
Nyberg ja Valovuori; poisjääneiden tilalle on valittu Saaren
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tilalle Arppe ja Mannerin tilalle Aalto. Kokouksia on komi
tealla ollut 21, joissa kaikissa on keskusteltu Ihanne-liittoa 
koskevista asioista. Kolme kokousta on pidetty kaikkien 
Ihanne-liittojen komiteain kanssa yhdessä, jossa on keskus
teltu l.-liittojen yhteisistä asioista sekä kävelyretkistä ja yksi 
kokous on pidetty osaston johtokunnan kanssa, jossa pää
tettiin avustaa kahta henkilöä 25 mk:n suuruisella avustuk
sella I.-liiton opettajakursseille. I.-liitossa on nykyään 5 osas
toa, nim. 2 osastoa kurssilaisista sekä 3 liittoa. Näissä kai
kissa käy lapsia 300. Opettajina on kursseilla ollut Betty 
Valkonen ja Betty Lehikoinen sekä liitoissa Olga Merisaari 
ja Bruno Paasiluoto sekä lopulla vuotta Maria Laine. Hu
veja ja juhlatilaisuuksia on komitea toiminut lapsille 2 kävely- 
retkeä, yhden iltaman Ihanne-lehden hyväksi sekä joulu
juhlan. Komitea on toiminut 3 kokousta I.-liiton lasten 
vanhemmille, joihin kaikkiin se on hankkinut puhujan Ihanne- 
lehden puolesta sekä samalla selvitetty liiton tarkoitusta las
ten vanhemmille.

Komitealla on ollut tuloja Smk. 366: 75
menoja » 370: 75

jäännös velka » 4: —

Käsityöseura on myös toiminut alkupuolella vuotta, val
mistellen kauniita käsitöitä arpajaisiin, jotka pantiin toimeen 
marraskuulla köyhien lasten vaatetus- sekä kesäsiirtolarahas- 
ton kartuttamiseksi, jotka onnistuivatkin kokolailla hyvin, 
arpoja oli 10,000 kpl. arvan hinta oli ainoastaan 25 p:niä. 
Tuloja oli 2,688: 45 ja menoja 1,375: 48, joten puhdas 
voitto oli 1,313 markkaa.

Ihanneliiton Käsityöseuraan on alusta vuotta kuulunut 
3 henkilöä, nim. Hilda Pekonen, Fanny Meriluoto ja Hanna 
Lehto; Hilda Pekosen erottua valittiin tilalle syksyllä Olga 
Merisaari. Käsityöseura on kokoontunut maanantaisin k:lo 
3—5 ja perjantaisin k:lo 6—9. Maanantaisin, jolloin aikui
sien vuoro oli käydä kokouksessa, ei käynyt juuri ketään, 
joten se toiminta lakkautettiin seuraavaksi vuodeksi. Osan
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ottajina ovat enimmäkseen olleet pienet tyttöset, aikuisia ei 
ole käynyt kuin arpajaisten edellä joku teki kotonaan. Va
roista, jotka osasto on luovuttanut, on käytetty: Käsityö- 
seura luovutti arpajaistoimikunnalle tavaroita, joiden ainei
den arvo nousi 440 mk. 65 p., niistä naisosaston käsityö- 
seuran 39 mk. 45 p. ja l.-liiton käsityöseuran 401 mk. 20 p. 
Työpalkka laskettiin l.-liiton käsitöistä nousevan 429 mk. 
75 p., osaston käsitöistä 16 mk. 50 p. Osa töistä oli val
mistettu jo edellisinä vuosina. Käsityöseuran omaisuus tava
raa 138: 35, rahaa kassassa 38: 50.

Osastolla on ollut tuloja. . .
Menoja......................................

Smk. 2,151: 76
» 665: 65

Jäännös...................................... » 1,486: 11
Osakkeiden arvo...................... » 28: —
Säästökirja, työttömäin naisten . » 34: 04
Ihanne-liiton kesäsiirtola-rahasto » 742: 33
Ihanne-liiton vaatetusrahasto . . *•> 33: 98
Huvitoimikuunan tulot . . . » 273: 96
Osaston kaluston arvo . . . » 675: 30
Ihanne-liiton kassassa tuloja. . » 466: 75
Menoja...................................... » 470: 75
l.-liiton käsityöseuran omaisuus » 176: 85
Saatavia eri yhdistyksiltä . . . » 230: —
Osaston koko omaisuuden arvo » 3,856: 57

Johtokunnan puolesta: Alma Luhtala.

Putkityöntekijäin osasto n:o 1.
Osaston toiminta on vuoden kuluessa ollut jotensakin 

laimeata. Kokouksia on osastolla ollut varsinaisia kuukausi- 
kokouksia 12 ja 2 vuosikokousta, nim. tammikuun ja joulu
kuun, joissa on käsitelty yhteensä 114 §:lää ja näissä py
kälissä on enimmäkseen käsitelty osaston sisäisiä asioita. 
Osaston toimikuntaan on kuulunut yhteensä 11 henkilöä, 
joista on ollut virkailijoina seuraavat, nim.: A. Pakarinen
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puheenjohtajana ja varalta V. Eerola, R. Tuomi kirjurina ja 
varalta O. Salminen, T. Mellin rahastonhoitajana, A. Rinne 
jäsenkirjurina, V. Salonen taloudenhoitajana, muina jäseni
nä: A. Virtanen, V. Keinänen, N. Helminen sekä O. Sal
misen ja viimeksimainitun Helmisen paikkakunnalta pois- 
matkustamisen takia lähinnä ääniä saanut A. Kurki. Toimi
kunta on keskuudessaan pitänyt 15 kokousta, jossa on kä
sitelty yhteensä 70 §:lää; näissä pykälissä on valmistettu 
osastolle vietäväksi yhteensä 33 §:lää. Toimikunnan ko
kouksissa on ollut läsnä seuraavat, nim.: A. Pakarinen 15 
kertaa, A. Rinne 13, A. Virtanen 13, V. Eerola 12, V. Sa
lonen 9, V. Keinänen 9, T. Mellin 8, A. Kurki 7, O. Sal
minen 5, N. Helminen 5 ja R. Suomi 14 kertaa.

Osastossa on vuoden kuluessa ollut 52 täysi n maksavaa 
jäsentä, jäsenmaksunsa laiminlyöneitä 16. Uusia jäseniä on 
osastoon liittynyt 11.

Järjestysvaliokuntaan on vuoden kuluessa kuuluneet seu
raavat: A. Aalto, K. Lindberg, J. Herranen, A. Parkkonen, 
ja K. Pietiläinen.

Tilintarkastajina J. Kurko, L. Koivistoinen ja V. Korho
nen sekä varalta K. Lindberg, K. Vallin ja O. Leino.

Osaston lipunkantajana on ollut A. Parkkonen sekä va
ralta O. Leino.

Seuraavissa yhtiöissä, joissa osastolla on osakkeita, edus
tavat osastoa: Työväen Sanomalehti O. Y:ssä L. Koistinen, 
Helsingin Työväen Osuuskaupassa J. E. Kurko, O. Y. Lau
rilassa E. Mäkinen sekä Sähkö- ja Metalliosuuskunnassa V. 
Eerola.

Osaston huvitoimikunta liittyi vuoden alussa Metalli- 
työntekijäin yhteiseen huvitoimikuntaan, mutta erosi siitä 
erinäisten pienten seikkojen tähden vuoden lopussa. Huvi- 
toimikuntaan on kuulunut 8 henkilöä, nim.: O. Leino, K. 
Lindberg, O. Uusikivi, O. Kanervo, R. Raunio, A. Sihvo
nen, T. Turén ja L. Koistinen.

Osasto on kuulunut koko Suomen käsittävään Putki- 
työntekijäin liittoon, mutta maaseutuosastojen häviämisten 
tähden on sanottu liitto lakannut olemasta ja on Helsingin
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osasto 1 pistä tammikuuta liittynyt Suomen Metallityönteki- 
jäin liittoon.

Osasto aikoinaan perusti sairaus- ja hautausapukassan, 
mutta oli pakoitettu lakkauttamaan sen jäsenien vähyyden 
tähden.

Osastolla on myös olemassa 100 markan hautausapu- 
rengas, jossa on jäseniä 120. Renkaassa on vuoden ku
luessa sattunut kaksi kuolemantapausta. J. R. Tuomi.

(kirjuri).

Kappatyöntekijäin a. osasto.
Vuosikokous pidettiin 31 p:nä tammikuuta.
Osaston puhennjohtajana on ollut Hilda Turunen, kui

tenkaan täyttämättä velvollisuuttaan, joten puheenjohtajan 
tointa on hoitanut varapuheenjohtaja Toini Valta. Pöytä- 
kirjurina on ollut Sanni Valve, varalta Olga Merisaari, jä- 
senkirjurina Riiku Kurki, varalta Loviisa Kopanen, rahaston
hoitajana Toini Valto, taloudenhoitajana Loviisa Kopanen, 
muina jäseninä: Fiina Hytönen ja Loviisa Kopasen erottua 
johtokunnasta tuli vakinaiseksi varajäsen Sandra Kinnunen 
sekä Hilda Turusen erottua Ida Heiskanen. Osastolla on 
huvitoimikunta, johon kuuluu 7 vakinaista ja 2 varajäsentä. 
Tilintarkastajina toimivat Siiri Salovaara ja paikallisjärjestön 
sihteeri Artturi Aalto, varalta Elin Lennberg ja Salmela.

Toimikunta on kokoontunut 8 kertaa. Kuukausikokouk
sia on ollut 6 vakinasta ja 2 ylimääräistä. Osaston kokouk
siin on ollut hyvin pieni osanotto, joten osaston toiminta 
on ollut kovin laimeata, johon etupäässä on ollut syynä 
puheenjohtajan velvollisuutensa laiminlyöminen osastoa koh
taan. Ensin vuoden alussa näytti jäsenissä vievän innos
tusta, mutta kesän aikana kun puheenjohtaja ei ilmoittanut 
yhtään kokousta, niin jäsenistäkin loppui innostus. Syksy- 
puolella vuotta on varapuheenjohtaja ilmoittanut kokoukset, 
joten niitä on voitu pitää.

Osaston puolesta: Sanni Valve.
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Puunjalostustyöntekijäin a.-o:n

ll:s toimintavuosi. Osastossa on toiminut vuonna 1910 
puhennjohtajana J. Leino, rahastonhoitajana ensin Lappalai
nen ja myöhemmin H. Jokela, jäsenkirjurina V. Valtonen 
ja sihteerinä allekirjoittanut. Muina jäseninä on johtokun
nassa ollut R. Lahti ja H. Myllynen sekä Lahden erottua 
V. Heino. Paitsi säännöllisiä kuukausikokouksia on osas
tolla ollut 6 ylimääräistä kokousta. Johtokunta on kokoon
tunut 15 kertaa.

Osaston tilintarkastajina ovat olleet K. Mäki ja O. Num
minen, varalta Kanervo ja Viitanen.

Osastolla on ollut paitsi säännöllisiä kuukausimaksuja 
myöskin 1 mkn 50 p:n ylimääräinen verotus Suomen Am
mattijärjestön pohjarahastoon. Agitatsionirahastoon on osasto 
lahjoittanut 5 mk.

Osaston jäsenmaksuna on ollut 25 p. viikossa, mutta 
vuoden 1911 alusta on jäsenmaksu korotettu 30 p:iin vii
kolta. Osastossa oli vuoden 1910 alussa 53 jäsentä ja 
vuoden lopussa 81 jäsentä.

Osastolla on ollut tuloja vuonna 1910: säästöä vuodelta 
1909 233 mk. 75 p., edellisen vuoden rästejä 67 mk., si- 
säänkirjoitusmaksuja 91 mk., Jäsenmaksuja 538 mk. 95 p., 
ylimääräistä verotusta 38 mk. 50 p., yhteensä 1,017 mk. 
20 p. Menoja 932 mk. 25 p.

Osaston varat: rahaa kassassa 84 mk. 95 p., pankissa 
250 mk., yhteensä 334 mk. 95 p.

Osastolla on ollut myöskin kaksivuotinen huvitoimikun
ta, johon on kuulunut 10 henkeä. Huvitoimikunnassa on 
toiminut puheenjohtajana Virtanen ja myöhemmin J. Val
tonen, rahastonhoitajana J. Leino ja sihteerinä H. Jokela. 
Toimikunta on pannut toimeen 7 iltamaa, joista 5 yleistä 
ja 2 perheiltamaa. Huvitoimikunnalla on ollut tuloja ilta
mista yhteensä 1,780 mk. 85 p., menoja 1,658 mk. 55 p., 
rahaa kassassa 122 mk. 30 p., pankissa 300 mk., yhteensä 
422 mk. 30 p.

Osaston koko omaisuus oli vuoden 1911 alussa:
5
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Rahaa kassassa 
Pankissa . .

...................................................... Smk. 205: 25

..........................................  » 550: -
Yhteensä Smk. 757: 25

Vakuudeksi:
J. V. Hammar.

Suomen Tehdas- ja Sekatyöntekijäin liiton 
Asfalttityöntekijäin a.-o.

Osastomme toiminta kuluneella vuodella on ollut koit- 
telemuksen vuosi, ja suuria siveellisiä voimia kysyvä, joten 
ei kaikki osastomme alkuvuodella olleet jäsenet ole seu
ranneet vuoden loppuun vaan jääneet pois taistelurintamasta. 
Pieneen jäsenmääräänsä nähden on osastomme toiminut 
jokseenkin vilkkaasti ammatillisen ja samalla taloudellisen 
liikkeen edistämiseksi.

Ja koska Venäläinen virkavalta on alkanut hyökätä kii
vaasti vapautemme ja oikeuksiemme hävittämistoimiin, niin 
kotimaiset riistäjämme venäläiseen taantumukseen luottaen 
ja sitä hyväkseen käyttäen, ovat entistä rajummin hyökän
neet ammatillisen liikkeemme tukahuttamis- ja heikentämis- 
yritykseen. Siis kaikin keinoin koittaneet huonontaa työ- 
sopimuksiamme ja jyrkästi vastustaneet pienempiäkin pa- 
rannusvaatimuksiamme, josta osastommekin on saanut tar
peeksi kokea. Vuoden 1909 vallinneen huonon rakennus- 
kauden vuoksi olimme pakoitettu hyväksymään työnanta
jain tarjooman työsopimuksen. Vaan rakennuskauden vil
kastuessa sonottiin edelläkerrottu työsopimus irti Tammik. 
1 p. v. 1910 ja samalla annettiin uusi työsopimusehdotus 
josta käytiin neuvotteluissa työnantajain kanssa Tammi-, 
Helmi- ja Maaliskuussa, vaan ilman tulosta, josta syystä 
neuvottelut raukesivat ja kun työsopimuksen päättymisaika 
läheni, niin pyydetttiin taas työnantajaliittoa neuvotteluun 
Toukokuussa, johonka he myöntyivätkin, vaan ei nytkään
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voitu suostua työnantajain tarjoomiin ehtoihin ja koska työ
sopimus päättyi kesäkuun ensimäisenä päivänä, niin ei 
osastolla ollut muuta keinoa jälellä kuin jäädä ilman työ
sopimusta taikka ryhtymään lakolla pakottamaan työnanta
jia hyväksymään osaston ehdottama työsopimusehdotus.

Mutta osasto toukokuun 30 p:nä päätti kokouksessaan, että 
ei ryhdytä lakkoon vaan jäädään ilman sopimusta toistai
seksi kun työnantajat olivat onnistuneet saada värvätyksi 
vakinaista työvoimaa vuosikontrahdilla. Koska Asfalttityö- 
läisten luku oli Helsingissä noin 500 ja osaston jäsenmäärä 
siinä kuudenkymmenen paikoilla, niin ei osasto voinut ju
listaa lakkoa näiden syiden tähden.

Rakennusalalla Helsingissä riehui valtava työtaistelu maa
lareilla sekä kivimiehillä ja näiden taistelujen tulos oli se, 
että Heinäkuun 2:sena päivänä allekirjoittivat alle niinsano
tun yleissopimuksen, joka johti siihen että osastommekin 
puolesta kirjoitettiin alle sama edellämainittu yleissopimus 
ja palkkaustariffin tekeminen jätettiin yleissopimuksessa mää
räävälle sovintolautakunnalle, johonka lautakuntaan valittiin 
osastomme jäsenistä 4:jä henkilöä. Mainittu sovintolauta- 
kunta ei ole vielä tällä vuodella ehtinyt pitää yhtään ko
kousta Asfalttityöntekijöihin nähden, vaan on työskennelty 
ilman sopimusta.

Osastomme toimikuntaan on tällä vuodella kuulunut 
seuraavat henkilöt: O. Vainio puheenjohtajana, vaan erosi 
vuoden ensipuoliskolla, A. Nikander varapuheenjohtajana, 
johtanut puhetta vuoden loppuun, rahastonhoitajanana J. 
Kanerva, jäsertkirjurina A. Vekter ja pöytäkirjurina K. Lähde. 
Muina jäseninä L. järvinen, A. Peuhkuri, K. Väänänen ja 
J. Lahtinen, vakinaisina J. Pauliin, J. Marttila, K. Kivistö ja 
A. Nikander varalta. Vuoden ajalla on eronnut K. Väänä
nen, ja tilalle siirtynyt varajäsen, eronneen tilalle on valittu 
V. Peltonen.

Osastomme toiminta on ollut tavallaan vilkasta vuoden 
alkupuoliskolla jäsenmääräänsä nähden, vaan vuoden lopulla 
lamaantumaan päin, koska vuoden alussa oli täysin maksaneita 
jäseniä 59 ja vuoden lopulla 40. Osastolla on ollut ko-
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kouksia yhteensä, paitsi vuosikokousta 37, ja niistä toimikun
nan kokouksia 18, osaston kuukausikokouksia 12:ta sekä yli
määräisiä kokouksia 4 ja yleisiä kokouksia 3:me missä on ollut 
puhuja. Näissä kaikissa kokouksissa on käsitelty ylempänä 
mainittuja kysymyksiä, ja myös osaston sisäisiä asioita, vaan 
tärkeimpänä kaikista on ollut järjestäytyminen, minkä vuoksi on 
toimittu ylempänä mainitut yleiset kokoukset. Osaston vah
vistamilla säännöillä on toiminut 2:si hautausapurengasta 
N:o 1 ja 2:si. N:o 1 Vuosikertomus on sekaantunut jo
honkin osaston arkistoon. N:o 2:den renkaalla on ollut 
3:me kuolemantapausta ja renkaalla on allut tuloja vuo
den kuluessa:

Tulot................................. 218: 55
Menot................................. 334: 60
Siirto vuodelle 1911 . . 83: 95

On myös ollut sairaskassa, mikä on lakannut toimi-
masta ja rahastonhoitaja A. Peuhkuri kavaltanut kassan va
rat. Osastolla on osuuksia seuraavissa: Työmies-lehti o.-y:ssä, 
edustajana on ollut A. Nikander ja Osuuskunta Laurilassa, 
edustajana ollut J. Ojanperä sekä Kansannäyttämön osuuk
sia, edustaja J. Kanerva. Osaston huvitoimikuntaan on 
kuulunut 7:män henkilöä mitkä on toimeenpanneet 2:si il
tamaa ja l:den kansanjuhlan sekä osaston vuosijuhlan. 
Näistä on puhdasta voittoa saatu 305 mk. 92 penniä.

K- Lähde.

H:gin Työv. yhd. soittokunta.
Soittotoimikuntaan kuului seitsemän jäsentä, joista Työv. 

yhd. johtokunnan valitsemia olivat: V. Gatski, A. Luomaaho, 
E. Rihu ja J. Vatanen, sekä soittokunnan valitsemia A. Kei
nänen, E. J. Miettinen, A. Aro ja Aron tilalle myöhemmin 
K. Karppinen. Toimikunnan puheenjohtajana koko vuoden 
ajan oli V. Gatski, joka myöskin hoiti toimikunnan rahastoa. 
Kirjurina toimikunnassa oli E. J. Miettinen.
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Toimikunta kokoontui 6:si kertaa, joissa käsiteltiin soitto
kunnan taloudellisia asioita, myöskin on toimikunta pannut 
toimeen yleisiä iltamia soittokunnan nuottivaraston lisäämi
seksi.

Johtajana soittokunnassa toimi koko vuoden hra J. Pau
lin, joka tunnetulla taidollaan on vienyt soittokuntaa ison 
askeleen eteenpäin, josta on annettava täysi tunnustus hänen 
kykeneväisyydestään torvisoittokunnan johtajana.

Soittokunnan rahastonhoitajana vuoden alusta toimi A. 
Aro ja myöhemmin A. Vaahto. Soittokunta toimi koko 
vuoden 16:ta-miehisenä eli kahtena täysi seitsikkona jotka 
esiintyi iltamissa y. m. huvitilaisuuksissa 148 kertaa, joista 
erikseen mainittakoon yhden seitsikon soittotilaus Maarian
haminan kylpylaitoksella, joka kesti kaksi kuukautta, jossa 
soittokunta sai kiitoslauseen kylpylaitoksen sekä sanomaleh
tien kautta.

Soittokunnan kokonaistuloista sääntöjen mukaan 10 °/0 
menee Työv. yhd., jotka on toimikunnalle tilitetty 970 mk. 
55 p.

Soittokunnan varat tilikirjain mukaan olivat seuraavat:

Tuloja........................... 3,208: 32
Menoja................................ 3,131: 42

Jäännös Smk. 76: 90

Kalustoa inv. muk. 6,863: 25
Puhd. omais. 6,940: 15

Toimikunnan puolesta: E. J. Miettinen.
Kirjuri.

Helsingin T.-y:n Toveriosasto.
Osastossa jäseniä 45, joista täysin maksaneita vuoden 

lopulla 24.
Kokouksia: osastolla 6, käsitelty 15 eri asiaa; toimikun

nalla 6, käsitelty 21 asiaa.



70

Edelleen on toimeenpantu keskustelukokouksia, joihin 
kaikilla puolueen jäsenillä on ollut vapaa pääsy.

Keskustelukokouksissa on käsitelty m. m. seuraavia ky
symyksiä:

Anarkismin ja revisionismin suhteesta marxilaisuuteen. 
Miksi järjestyneiden miesten vaimot eivät kuulu järjes

töihin?
Revisionistisista tendesseista ammatillisessa liikkeessä. 
Osuustoiminnasta.
Valtiollisesta asemasta.
Virkamieskysymys.
Onko työväellä muuta keinoa korjata taloudellista ase

maansa kuin työlakoilla ja palkankorotuksilla?
Torppari kysymys.
Yksilöiden vaikutus kansojen liikkeissä.
Marxin arvoteoria.
Onko ihmisellä kuolematon sielu?
Missä määrin sosialidemokraatti voi olla isänmaallinen? 
Sopiiko sos.-dem. puolueen jäsenten tilata porvarillisia

sanomalehtiä?
■ Verotusjärjestelmästä.
Trustien vaikutus ammatilliseen liikkeeseen. 
Toimikuntaan ovat kuuluneet Arvo Närhi puheenjohtaja,

J. Jussila kirjuri, J. V. Valo rahastonhoitaja, J. Elo jäsenmak
sujen kantajana sekä E. Harju ja J. Löfberg.

Kunnallistoimikunnalle vaaliagitationiin on osasto luo
vuttanut Smk. 50, y. m. pienempiä lahjotuksia on tehty.

Toveriosaston tiliasema 31 p. jouluk. 1910:

Tuloja................................. 407: 75
Menoja...................... 177: 60

Säästö v:delle 1911 230: 15

Osaston puolesta: J. Jussila.
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Juhlatoimikunta.

Tuloja:
Käteistä 31 p. joulukuuta v. 1909 .... 1,107:66
Lasten juhlasta....................................................... 1,573:35
Iltamista.................................................................. 3,438: —
Vuosijuhlasta............................................................ 560: 50
Kansanjuhlasta....................................................... 1,893:70
Sekalaisia.................................................................. 1:80
Myyjäisistä............................................................. 11,845:28

Smk. 20,420:29

Menoja:
Lastenjuhlasta........................................... 1,202:45
Iltamista...................................................... 1,453:35
Vuosijuhlasta................................................ 257:86
Kansanjuhlasta........................................... 143:21
Kustannuksiin........................................... 330:40
Perheiltamasta....................................................... 50: —
Myyjäisistä................................................. 5,271:51
Tilitetty H. T. yhdistykselle................................. 10,700: —
Käteinen 31 p. joulukuuta v. 1910 . . . . 1,011:51

Smk. 20,420:29

Juhlatoimikunnan puolesta 
A. Vormula.
Rahastonhoitaja.
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Helsingin Työväenyhdistyksen tilit
Tammik. 1 p:stä joulukuun 31 päivään 1910.

Kassatili.
Tuloja: Debet

Saldo vuodelta 1909 . . .
Yleinen rahastotili .... 
Rakennusrahastotili . . .
Ravintolatili............................
Juhlasalin vuokratili . . .
Kokoushuoneiden vuokratili 
Vaatteitten vastaanottotili . .
Korkotili.................................
Jäsenmaksujen tili .... 
Sisäänkirjoitustili ....
Umoitustili............................
Kirjastotin............................
Juhlasalin Freskomaalaustili .
Lukutupatili............................
Osakeyhtiö Saariston tili . .
Kansallispankin tili . . .
Suomalaisen Säästöpankin tili 
Työväen Säästöpankin tili 
Eri osastojen lainatilit . .
Eri liikkeitten lainatilit . .
Tilapäinen lainaustili . . .

.... 6,266: 56
10,871: 50

846: 87 
20,800: —
24,101: 85 

8,928: 05
480: —
518: 25 

11,202: 10
238: 60
110: 80
691: 05
650: —

2: —
1,100: —

22,300: —
1,048: 35 
6,187: —
3,060: —
3,000: —
6,400: — 122,536: 42

Smk. 128,802: 98
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Menoja: Kredit
Kustannustili .................................
Talokustannustili...........................
Talonkorjaustili ............................
Korkotili............................................

5,862: 55 
28,952: 53

1,470: 35 
36,509: 45

Kirjastotin....................................... 1,285: 25
Lukutupatili...................................... 474: 66
Kalustotili....................................... 43: —
Kansallispankin tili...................... 22,303: 05
Suomalaisen Säästöpankin tili . . 226: 46
Työväen Säästöpankin tili . . . 6,600: 02
S. d. Puoluetoimikunnan tili . . 2,100: —
Hermannin Työv. yhd. 11 tili . . 50: —
Arpajaistoimikunnan tili .... 300: —
Eri osastojen lainatilit .... 4,450: —
Kymmenen markan lainatili. . . 870: —
Eri liikkeitten lainatilit .... 16,995: 42
Tilapäinen lainatili........................... 300: — 128,792: 74
Saldo vuodelle 1911...................... 10: 24

Smk. 128,802: 98
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Pääomatili
Vastaavaa: Debet

Kassatili....................................... 10: 24
Kansallispankin tili . . . . 69: 80
Suomalaisen Säästöpankin tili . 1,008: 19
Työväen Säästöpankin tili . . 1,570: 29
Kiintemistötili........................... 970,381: 42
Kalustotili................................. 34,241: 70
Kirjastotin................................. 6,500: -
Arvopaperien tili...................... 7,830: 65
Arpajaistoimikunnan tili . . . 300: —
V. F. Grönroosin tili . . . 225: —
S. Merimiesliiton H:gin os. tili 73: —
S. Sekatyönt. liiton os. 16 tili 676: —
Hermannin Työv. yh. 11 tili 50: —
F. E. Johanssonin tili . . . 228: 25

Smk. 1,023,164: 54

Vastattavaa: Kredit
Yleinen rahastotili...................... 110,398: 86
Rakennusrahastoni i...................... 211,683: 22
Opetuskomitean tili . . . .
Rahasto kert. ant. vart. työv.

329: 89

asiain käsittelystä valtiopäivillä 
Rahasto tilast. tiedon hankkim.

59: 64

varten työväen oloista. . .
Rahasto kansakoululasten suvi-

285: 53

lomaa varten maalla . . .
J. Th. Lagerbomin rahasto köy-

247: 62 •

häin koululasten vaatetusav. 121: 73
Soittokunnan torvirahastotili 183: 28
Juhlasalin Freskomaalaustili . . 2,141: 30
Olut ja Virv.juom.t. t. a.-o. tili 120: 84 325,571: 91

Siirros 325,571: 91
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Siirros 325,571: 91
Kesk. Henkiv. yht. Suomen tili 500,000: —
Helsingin kaupungin tili. . . 113,048: 63
H:ginTyöv. Säästöpankin lainatili 50,000: —
Eri osastojen lainatilit . . 
Kymmenen markan lainatili. 
Tilapäinen lainatili. . . .

27,354: - 
1,090: —
6,100: 697,592:63 

Smk. 1,023,164: 54

Omat rahastot tekivät: 
Joulukuun 31 p:nä 1910

» » » 1909
. . . Smk. 325,571: 91
. . . » 322,259: 56

Siis lisäys Smk. 3,312: 35

Helsingissä 15 p. helmikuuta 1911.

F. M. Orrela.

Me allekirjoittaneet olemme tarkastaneet H:gin Työväen
yhdistyksen tilit vuodelta 1910 ja olemme havainneet ne 
meille esitettyjen tilikirjojen tulo- sekä menotodisteiden 
kanssa yhtäpitäviksi ja oikein merkityiksi kassakirjaan, joten 
ehdotamme johtokunnalle ja rahastonhoitajalle täydellistä 
tilivapautta.

Helsingissä 22 päivä helmikuuta 1911.
J. E. Saarenheimo. Eino Väisänen.
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Helsingin Työväenyhdistykseen kuuluvien osastojen 
jäsenluku 31 p. joulukuuta 1910.

M
ie

hi
ä

N
ai

sia

Y
ht

ee
ns

ä Ilmoitus-, 
sisäänkirjoi- 
tus- ja jäsen

maksuja
Mk. p.

Yhdistyksen jäseniä .... 6 _ 6 43 50
1 S. Leipuri ja kond. 1.1. liit. os. 1 69 — 69 330 25
2 S. Metall, t. t. liit. konet. a.-o. 15 — 15 26 10
3 Uunintekijäin a. o..................... 62 — 62 235 75
4 Lakki-, pelti- ja vaskis. 1. os. 1 31 — 31 182 35
5 S. Maalarint. t. liit. H:gin os. 1 114 — 114 440 10
6 Suutarien a.-y.............................. 39 4 43 101 70
7 S. Kivit. t. liiton H:gin os. 1 60 — 60 253 —
8 S. Muurariliiton H:gin os. 1 270 — 270 972 —
9 Puuseppäin a.-y......................... 128 — 128 637 25

10 Satulaseppäin a.-y...................... 8 — 8 29: 70
11 S. Puut. t. liit. kirvesm. a. o. 234 — 234 771 10
12 Seppäin a. o................................ 21 — 21 113 40
13 Pannu- ja Ievyseppäin a. o. . 40 — 40 195 60
15 Naisosasto................................ — 80 80 161 90
16 Ompelijatar a. o........................ — 16 16 44! 25
17 Palvelijatarosasto...................... — 108 108 270 40
18 S. Putkityönt. liiton H:gin os. 63 — 63 208 80
19 Malliveistäjäin a. o.................. 11 — 11 62 —
20 S. Nahanj. t.t. liiton H:gin os. 27 1 28 139 05
21 Rapparien a. o........................... 76 — 76 278' 75
22 Verhoilijain a. o........................ 51 2 53 157 60
23 Puunjalostuskonetyöntek. a. o. 68 — 68 182 50
24 Ulkotyöläisnaisosasto . . . — 40 40 116 60
25 Räätälien a. y............................. 7 2 9 62 50
26 Nuohoojain a. o........................ 15 15 rästiä
27 Tupakkatehtaalaisten a. o. — 58 58 113, 80
28 Koneenkäyttäjäin a. o. eivät o e ilmoittaneet mitään itsest.
29 Silittäjäin a. o............................. — 26 26 66 20
31 Pesiätär a. o............................... — 18 18 48 —
32 Talonmiesten a. o.................... 6 ... 6 24 —
33 S. Metallivalajain liiton H:gin

Valajayhdistys N:o 54 . . 33 — 33 152 70
34 Asfalttityöntekijäin a. o. . . 36 — 36 162 —
35 Sementtityöntekiäin a. o. . . 51 — 51 181 80
36 Sähkötyömiesten a. o. . . . 22 — 22 107 10
37 Sairashuonepalvejain a. o. . 9 25 34 75 70

Siirretään 1,572 380 1,952 6,947 45
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Siirros 1,572 380 1,952 6,947 45
38 Tiilenkantajain a. o................... 26 — 26 120 90
39 S. Kivitvöntek. liiton osast. 8 38 — 38 203 20
40 S. Satama- ja vesil. 1.1. os. 18 64 — 64 215 40
41 Kylvettäjäin a. o........................ — 11 11 52 60
42 Paperi- ja kartonki a. o. . . 5 2 7 36 60
43 H:gin Kunnantyöväenosasto . 68 — 68 277 20
44 Valaistus a. o............................. 7 — 7 23 50
45 Näyttämötyöläisten a. o. . . 2 2 4 13 25
46 S. Rauta- ja met.t.t. 1. sorv.o.78 24 — 24 90 90
47 Kadunlakasijain a. o. . . . 13 — 13 44 70
48 Venäläinen osasto .... 13 — 13 67 70
49 Naisleipurien a. o...................... — 20 20 56 55
50 S. Metal. t.t. liit. lämm.a. o. 81 14 — 14 51 30
51 Varastotyöntekijäin a. o. . . 38 — 38 121 05
52
53

S. Maalariliiton oppilasosasto jäävät rästiä 
Yövahtien a. o. ei ole ilmoittanut mitään tsestään

54 Karamellitehtaantyönt. a. o. . — 21 21 54 45
55 Kipsi- riksilevy työnt. a. o. . 20 — 20 74 70
56 S. Tehd.- ja sekatyönt. 1. os. 16 91 — 91 365 70
57 Hattutyöntekijäin a. o. . . . 13 15 28 100 85
58 Metallityönt. apumiesten a. o. 50 — 50 214 20
59 Laulu- ja soitannollinen os. 13 19 32 87 75
60 S. Metallityönt. 1. viilaaj. a.o. 48 61 — 61 275 40
61 Makkaratyöntekijäin a. o. eivät ole ilmoittaneet mitään ts.
62 Liikeapulaisten osasto . . . 13 24 37 104 90
64 Kappaompelijain a. o. . . . 15 15 42 90
65 Vaununtekiäin a. o. eivät ole ilmoittaneet mitään itsestään
66 S. Kivityöntek. liiton osasto 2 58 — 58 281 40

S. Valtionraut. konepaj. t. y. 86 — 86 454 80
68 Koneellakutojain a. o. . . . — 7 7 28 20
69 Veneenveistäjäin a. o. . . . 5 — 5 29 50
70 Ulkotyöväenyhdistys.... 12 — 12 57 75
71 Ajuripalvelijain a. o. ... 14 — 14 52 20
72 S. Tehd. - ja sekat. 1.1. H:gin 

Ajuri os. 82........................... 28 28 146 70
73 Rautasänkytyöntekijäin a. o. . 9 — 9 38 40
74 Toveriosasto........................... 24 2 26 97 80
75 S. Kulta- ja hopeasepp. a. o. 20 20 73 80
76 S. Merimiesliiton H:gin os:t ei ole ilmoittanut mitään ts.

S. Räätälint. 1. H:gin os. . . 131 12 143 531 60
78 Sokerityönt. a. o........................ 14 2 16 102 10
79 1/6 Lasinleikkaaja a. o.. . . 8 — 8 14 10

Yhteensä 2,554 532 3,086 11,551 50
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H:gin Työv. yhd. kuuluvat osastot ovat tilittäneet Uuden
maan läänin sos.-dem. piiri-ja sos.-dem. kunn.-veroja v. 1910.

M
ie

hi
ä

N
ai

sia Piirivero Kunnal
lisvero

mk. p- mk. P-

Yhdistyksen jäsenet................... 1 _ _ 10 _ 10
2 S. Metall, t.t. liit. Koneteht. a.-o. — — 18 — 3 —
3 Uunintek. a.-o.ynnä rästi v. 1909 62 — 132 — 12 40
4 S. Läkki-, Pelti-ja Vaskisep. t.t. 

liiton os 1................................ 58 53 30 11 60
6 Suutarien a.-y............................... 45 — 33 40 7 20
7 S. Kivit. t. liiton os. 1 . . . 102 — 75 70 16 20
8 S. Muurarien t.t. liiton os. 1 . 270 — 324 — 54 —
9 Puuseppäin a.-y.......................... 128 — 187 80 27 80

10 Satulaseppäin a.-y....................... 8 — 10 10 1 -60
11 S. Puutyöntekijäin liiton Hels. 

Kirvesm. os.............................. 234 257 46 40
12 Seppäin a.-o................................. 30 — 35 80 6 —
13 Pannu- ja Levyseppäin a.-o. . 45 — 61 — 11 —
15 Naisosasto................................ — 80 43 60 14 80
16 Ompelijatar a.-o.......................... — 16 12 95 3 20
17 Palvelijatar a.-o........................... — 125 76 25 25 —
19 Malliveistäjäin a.-o..................... 19 — 17 10 3 80
20 S. Nahanj. t.t. liiton H:gin os. 30 — 40 — 5 60
21 Rappari a.-o.................................. 76 — 88 — 15 20
22 Verhoilijain a.-o.......................... 51 2 51 35 9 20
24 Ulkotyöläisnaisosasto . . . — 40 20 80 7 40
27 Tupakkatehtaalaisten a.-o . . — 58 26 45 10 80
28 Koneenkäyttäjäin a.-o. 1j2vuod. — — 3 60 — —
29 Silittäjäin a.-o............................... — 26 14 90 5 90
31 Pesijätär a.-o................................ — 22 12 — 4 —
32 Talonmiesten a.-o....................... 6 — 8 — 1 20
33 S. Metallivalaj. t.t. liiton H:gin 

Valajayhd. 54 ja rästi v. 1909 33 z 119 60 6 60
34 Asfalttityöntekijäin a.-o.. . . 27 — 49 50 8 70
35 Sementtityöntekijäin a.-o . . 51 — 56 70 11 70
36 Sähkötyömiesten a.-o. . . . 26 — 35 60 5 80
3,7 Sairashuonepalvelijain a.-o. . 11 29 24 75 7 10
38 Tiilenkantajain a.-o.................... 37 — 35 60 7 50
30 S. Kivityöntekijäin liiton os. 8 12 — 14 40 2 40
40 S. Satama- ja vesil. t.t. 1. os. 18 70 — 70 80 13 90
41 Kylvettäjäin a.-o.......................... — 11 5 45 2 20

Siirretään | 1,432| 409| 2,015 60 369 30
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42
43
44
46
47
49
50
51 
54
56
57
58
59
60 
62 
64 
66 
67
69
70
71
72

73
74
77
78

Siirros

Paperi- ja kartonkit. a.-o. . .
Kunnantyöväenosasto . . .
Valaistus a.-o...............................
S. R. ja metal. t.t. 1. sorv. o. 78
Kadunlaskijain a. o....................
Naisleipurien a.-o.......................
S. Metal. t.t. liit. lämm. os. 81 
Varastotyöntekijäin a.-o. . .
Karamelliteht. a.-o......................
S. Tehd.-ja sekatyönt. 1. os. 16 
Hattutyöntekijäin a.-o. . . .
Metallityönt. apumiesten a.-o. 
Laulu- ja soitannollinen osast. 
S. Metal. t.t. liit. Viilaaj. os. 48 
Liikeapulaisten a.-osasto . .
Kappatyöntekijäin a.-o. . . .
S. Kivityöntekijäin liiton os. 2 
S. V. Rautat. konep. t.-y. H:gin o. 
Veneenveistäjäin a.-o. . . .
Ulkotyöväenyhdistys ....
Ajuripalvelijain a.-o...................
Ajurien a.-o.S.Tehd.-jasekat.t. 

liiton os. 82...........................
Rautasänkytyöntekijäin a.-o. .
Toveriosasto................................
S. Räätälintyöni, liit. H:gin os. 
Sokerityöntekijäin a.-o. . . .

1,432

6
81

7
29
13

14 
42

17
15 
66 
13 
81
13

75
110

5
10
14

40
10
31

180
17

409

4

22

24

14

19

24
15

3

4

2,015

9
76

8
30
14
16
17
40
14
24 
20 
69 
29 
85 
29 
11

108
140

7
13
17

47
12
37

169
25

60

60
30
90
30
90
75
10
50
30
60
25
30
15
70
80
45
40
80
50
60
40

10
80
80
70
50

369
2

16
1
6
2
6
2
6
4
4
4

11
6

14
7 
3

20
24

1
2
3

8 
2 
6

36
6

30

80
20
20
60
20
80
40
80
10
60
60
40
20
20

10
50
70
50

30
60
20
10

Yhteensä 2,321 538| 3,095 10 580 40
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