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Xfhdistyksemme 28 toimintavuosi ei sanottavasti eroa edel- 
■ lisistä. Etupäässä on toiminta kohdistunut yhdistyksen 

taloudellisen aseman varmentamiseksi, joka on ollut tärkeim
pänä tehtävänä.

Venäjän virkavallan edustaja maassamme on kotimaisten 
virkaherrain suosiollisella avulla koittanut vaikeuttaa yhdis
tyksemme toimintaa.

Mainittakoon kenraalikuvernöörin määräys, jonka joh
dosta kotimaiset viranomaiset rupesivat urkkimaan yhdistys
ten ja osastojen puoluekantaa ja niiden toimihenkilöitä, sa
moin määräys yleisten kokousten pidosta, etenkin Uuden
kirkon ja Kivennavan eroiitämisestä Suomen yhteydestä pi
dettävät vastalausekokoukset kiellettiin jyrkästi, kun Sos.- 
dem. puoluetoimikunta päätti toimeenpanna vastalause- 
kokouksia 17 päivä syyskuuta 1911 kautta maan. Sanot
tuna päivänä järjesti H:gin sos.-dem. kunnallistoiniikunta 
kokouksen sanotusta asiasta yhdistyksen juhlasaliin. Ko
kouksen pidosta ei kuitenkaan tullut mitään, sillä poliisi oli 
piirittänyt talon aamusta aikasin, joten yhdistyksen jäsenillä 
ei ollut tilaisuutta päästä sisälle yhdistyksen huoneustoon 
ennenkuin vasta klo 11 a. p. Tämän menettelyn johdosta 
päätti yhdistys nostaa syytteen poliisimestaria vastaan yhdis
tyksen laittomasta sulkemisesta, joka asia on vielä avonaisena.

Yhdistyksen arpajaislupaa, joka jo vuoden alusta jätet
tiin asianomaiseen paikkaan, ei ole katsottu voitavan hyväk
syä, vaikkakin ne ovat kierrelleet kaikki mahdolliset ja mah
dottomat virastot. Tällä on ollut ilmeinen tarkoitus saattaa 
yhdistyksemme taloudelliseen ahdinkoon. Mutta tänä kuten 
edellisinäkin vuosina on asioista selvitty jokseenkin hyvin. 
Täten on vältetty kaikki heidän katalat tarkoituksensa ja 
isännöidään edelleenkin muhkeassa talossamme Siltasaarella. 
Mainittakoon, että tupakkatehdas Fennian omistaja Herra
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Christides lahjoitti yhdistykselle 40 tuhatta markkaa, joka 
oli hänen aikaisemmin lupaamansa voitto-osuus yhdistyksen 
rakennusrahastoon vuosien 1903 —1910 väliseltä ajalta. 
Tämä oli luonnollisesti tervetullut lahja näin hyvään aikaan, 
kun tiedettiin että arpajaispito-oikeutta ei tänä vuonna ehkä 
tulla saamaan.

Olojen rauhallisuudesta kai riippuu, että jäsenet ovat 
ikäänkuin väsähtäneitä julkiseen toimintaan. Laimeanpuo- 
leisesti ovat yhdistyksen jäsenet ottaneet osaa kokouksiin. 
Osastojen toiminnassakin on huomattavissa samallaista halut
tomuutta. Tällä ei ole tahdottu sanoa, etteikö köyhälistö kä
sittäisi velvollisuuttaan, mutta niinkuin aikaisemmin mainit
tiin johtuu se kai liian rauhallisista oloista. Näillä pienillä 
huomautuksilla olemme tahtoneet poistaa sitä uneliaisuutta 
mikä on viime vuonna järjestöjen toiminnassa ollut huo
mattavissa.

Kuukausikokouksia on pidetty 11 ja 2 ylimääräistä ja 
on niissä keskusteltujen asiain luku 42, joista tärkeimpänä 
mainittakoon edustajain vaali sos.-dem. kunnallisneuvostoon. 
Tammikuun kuukausikokouksessa oli ankaran keskustelun 
alaisena johtokunnan ja ravintolatoimikunnan menettely yhtä 
siivoojaa ja yhtä palvelijaa kohtaan, jotka erotettiin yhdis
tyksen palveluksesta, siivooja sentähden että poistui työstään 
3:ksi päiväksi siitä kellekään ilmoittamatta, palvelija sentäh
den että kieltäytyi niistä tehtävistä joita hänelle osoitettiin. 
Palvelijatarosasto lähettämässään tätä asiaa koskevassa kir
jelmässä vaati molempien erotettujen takaisin ottoa palve
lukseen. Tästä riitti keskustelua 2:teen vakinaiseen ja 2:teen 
ylimääräiseen kokoukseen, josta päätös julistettiin 14 p. 
helmik., joka kuuluu senraavasti: 101 äänellä 54 vastaan 
pidetään keskustelu vastauksena kysymykselle. Samassa ko
kouksessa päätettiin hakea arpajaislupa, jota kuten aikaisem
min mainittiin ei ole hyväksytty eikä hyljätty.

Huhtikuun kuukausikokouksessa esitti puheenjohtaja yk- 
tyisen mielipiteensä että eikö olisi tarpeellista ruveta ajatte
lemaan haaraosaston perustamista yhdistykselle johonkin 
toiselle puolelle kaupunkia. Asia jäi johtokunnan valvotta
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vaksi, mutta ei ole onnistuttu saamaan sopivaa ja tarkoi
tustaan vastaavaa paikkaa.

Sirkuskadun puoleinen katuosa päätettiin laskea nupu- 
kivillä ja annettiin se kaupungin tehtäväksi.

Yhdistys myönsi 150 mk. opintoapurahan yhdistyksen 
jäsenten kesken haettavaksi sos.-dem. puolueopistoon. Ha
kijoita oli 4 henkilöä ja apuraha annettiin tupakkatehtaalais- 
a.-o. jäsenelle Aino Laaksoselle.

Marraskuussa päätettiin hakea arpajaisten pitoaikaan pi
dennys, josta ei kuitenkaan ole ollut minkäänlaista tulosta.

Väkijuomien vähittäismyyntioikeuksia jaettaessa lähetti 
yhdistys kirjelmän kaupungin valtuustolle, jossa vaaditaan 
että väkijuomat kokonaan poistettaisiin.

Niinkuin edellä on mainittu on toiminta koskenut etu
päässä taloudellisia kysymyksiä, kuten työsopimuksen laati
minen palvelijoille, huoneiden korjauksia ja muita kysy
myksiä.

Rflvintolatoimikuntaan on vuoden kuluessa kuulunut 
seuraavat jäsenet: puheenjohtajana V. Perttilä vakin., J. V. 
Valo varalta, kirjurina K. Ahlberg vak., I. Sinisalo varalta. 
Muina jäseninä Olga Kivekäs ja Ida Hellstedt. Toimikun
nasta erosivat V. Perttilä ja I. Sinisalo paikkakunnalta pois
muuton tähden. Heidän tilalleen valittiin K. Saxell-ja E. 
Mäki. Emännöitsijänä on toiminut Riikka Roivainen syysk. 
15 p. saakka. Hänen erottuaan julistettiin paikka haetta
vaksi. Hakijoita ilmaantui alun toistakymmentä. Näistä 
valitsi johtokunta ravintolatoimikunnan ehdotuksesta nykyi
sen emännöitsijän Maria Pikkolan. Kirjanpidosta pitää 
edelleenkin huolen E. Lampila. Toimikunta on vuoden 
kuluessa kokoontunut 25 kertaa, keskustellen etupäässä ra- 
vintolaliikkeen järjestämisestä yleisöä tyydyttävälle kannalle.

Mainittakoon että palvelijoille on johtokunnan puolesta 
laadittu työsopimus, jossa määritellään heille velvollisuudet 
sekä oikeudet. Ravintolapalvelijoille on myönnetty palkan
korotusta seuraavasti: tarjoilijoille jotka ovat olleet palve
luksessa 6 kk. 5 mk. korotus kk., lajitteluhuoneessa ja kyö- 
kissä yhden vuoden palveltua 3 mk. korotus kuussa, kah
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vinkeittäjälle vuoden palveltua 5 mk. korotus kuussa. Ra- 
vintolapalvelijain ja toimikunnan yhteisiä kokouksia on pi
detty 3, joissa on keskusteltu työsopimusta koskevista ky
symyksistä ja palvelijain keskenäisistä riitaisuuksista.

Ravintolan palveluksessa on emännöitsijä ja keittäjä, 
palvelijoita 32. Työaika on sopimuksessa määrätty alka
vaksi klo 7 a. p. ja päättyy siltä vuorolta klo 4 j. p.p., jol
loin toinen vuoro alkaa ja lopettaa klo 1 yöllä, joten työ
aika on keskimäärin 8 x/2 tuntia päivässä. Palkkaa saavat 
seuraavasti: emännöitsijä 125 mk., keittäjä 60, 2 keittäjän- 
apulaista 35, 10 palvelijaa 30, 7 palv. 28, 13 palv. 25 mk. 
kuukaudessa.

Kirjastosta on annettu 9,784 suomalaista ja 35 ruotsa
laista lainaa. Uusia lainakortteja on annettu 308 eri hen
kilölle. Suomalaista kirjastoa on vuoden kuluessa lisätty 
510 nidoksella, joiden lukumäärä on 2,670. Ruotsalaisia 
nidoksia on 1,223. Lukusaliin on tilattu 66 eri sanoma
lehteä ja aikakauskirjaa. Kirjastotoimikuntaan ovat vuoden 
kuluessa kuuluneet V. Perttilä ruotsalaisella ja J. K. Lehti
nen suomalaisella osastolla. Perttilän erottua on ruotsa
laista osastoa hoitanut E. Aarnio. Kirjaston hoitajana on 
edelleen toiminut neiti Laura Palomäki.

Juhlatoimikuntaan on vuonna 1911 kuulunut seuraavat 
jäsenet: A. Vormula, Hj. Korander, J. Herranen, J. Leivo 
ja Aino Korander. Vuoden vaiheessa on eronnut J. Leivo. 
Uusia jäseniä on valittu K. Ahlberg ja P. Kuusisto. Pu
heenjohtajana on toiminut Hj. Korander, rahastonhoitajana 
A. Vormula ja kirjurina Aino Korander. Juhlatoimikunta 
on kuluneena vuonna toiminut 2:si lasten joulujuhlaa, 9:sän 
iltamaa, 1 perheiltama, H:gin työv. yhd. vuosijuhlan, 1 ur
heilujuhlan, 1 kansanjuhlan sekä kirjaston hyväksi arpajaiset 
ja Aleksis Kiven juhlan.

Järjestysvaliokunta on kuluneena vuotena pitänyt 47 
kokousta, keskustellen ja päättäen etupäässä järjestyksen pi
toa koskevista asioista. Järjestysvaliokunnan tärkeimpänä 
tehtävänä on ollut järjestyksenpito yhdistyksen huoneustolla 
ja samalla avustaa juhlatoimikuntaa yhdistyksen kansanjuh
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lissa kesällä ja talvella lastenjuhlissa, kokous- ja juhlatilai
suuksissa. Järjestysvaliokunnalla on myöskin ollut pilettien 
vastaanotto ovella sekä myöskin tuolien kasaus ja levitys 
juhlasalissa pidettävissä iltamissa ja konserteissa. Järjestys- 
valiokunta on saanut vakituista kuukausipalkkaa yhdistyksen 
huoneustossa järjestyksen pidosta.

Valiokunnan puheenjohtajana toimi K. Mäkinen, varalta 
G. Hellgren. Kirjurina ja rahastonhoitajana toimi E. J. Salo.

Valiokuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: G. A. 
Peltonen, P. Pirskanen, V. Koivisto, G. Hellgren, V. San- 
grén, E. Hämäläinen, O. Henrikson, E. Tähkä, J. Ekström, 
E. Aalto, F. Lehtinen, O. Jokinen, K. Mäkinen, E. J. Salo, 
V. Helminen, H. Laakso, J. Tervasmäki, N. Anttila, J. A. 
Salonen, E. Neuvonen, Ade Lehtinen, V. Valo, E. Polsa ja 
V. Laakso.

Helsingin työv. yhdistyksen soittokunnan vuosi- ja tili- 
kertomus v. 1911. Vuoden kuluessa on soittokunnan toimi
kunta kokoontunut 16 kertaa, joissa on keskusteltu soitto
kunnan taloudellisia asioita ja on tämän toimikunnan muo
dostanut 7 henkilöä, joista yhdistyksen johtokunta on va
linnut 4 ja soittokunta 3 jäsentä. Puheenjohtajana vuoden 
alussa oli V. Gatski ja sittemmin A. Luoma-aho, tämän 
jälkimäisen erottua ennen vuoden loppua valittiin puheen
johtajaksi K. Saxell. Rahastonhoitajana on toiminut V. 
Gatski ja pöytäkirjurina E. Miettinen. Paitsi yllämainittuja 
ovat toimikuntaan kuuluneet P. Kuusisto, H. Laakso, K. 
Räsänen ja A. Vaahto.

Soittokunta on toiminut kaksoisseitsikkona ja johti sitä 
vuoden alussa J. Paulin, sitten hänen erottuaan johti väli
aikaisesti K. Koivikko, sittemmin puolen vuoden ajan H. 
Ripatti.

Niinkuin edellä näkyy on johtajien muutokset tuottaneet 
soittokunnalle vähän hankaluutta, esimerkiksi Paulinin erot
tua erosi myöskin muutamia päästemman soittajia, mutta 
sitten on nämä aukot tulleet täytettyä jotenkin tyydyttävillä 
voimilla.
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Soittokunta on soittanut iltama- y. m. tilaisuuksissa 230 
kertaa, joista oli tuloja seuraavasti: tuloja 11,814: 40 mk., 
menoja 10,491: 60 mk., jäännös 1,322: 80 mk., joka jää 
toimikunnan rahastoon.

Helsingin työväenyhdistyksen virkailijat v. 1911. Pu
heenjohtajat: V. Perttilä vakin., T. Uski varalta. Perttilän 
paikkakunnalta poismuuton tähden on johtokunnassa vaki
naisena toiminut Uski ja varalta J. Pietikäinen. Rahaston
hoitaja: F. M. Orrela. Sihteerit: I. Sinisalo vakin., K. Ahl
berg varalta. Sinisalon muutettua pois paikkakunnalta ja 
erottua johtokunnasta on vakinaisena toiminut K. Ahlberg, 
varalta Olga Kivekäs. Muut johtokunnan jäsenet- J. V. 
Valo, Sandra Lehtinen, A. Närhi, joka erosi heti vuoden 
alussa ja valittiin hänen tilalleen K. E. Majanen, Sinisalon 
tilalle valittiin K. Saxell, Perttilän tilalle E. Mäki. Tilintar
kastajat: V. Ponteva, Saarenheimo, 1. Ivarinen vakin., B. 
Haarala, E. Haapalainen varalta. Vahtimestarina: V. Leino. 
Talonmiehenä J. Vatanen. Huoneuston puhtaudesta on 
huolehtinut 3 vakinaisella palkalla olevaa siivooja.

Johtokunta on vuoden kuluessa pitänyt 24 kokousta ja 
on pöytäkirjaan merkitty 236 §. Eri asioita on käsitelty 
193, joista mainittakoon kirjaston hyväksi toimeenpantavien 
arpajaisten järjestäminen, laadittu työsopimus ravintolan pal
velijoille. Ylipäänsä on ravintolan järjestely vaatinut paljon 
työtä. Tänä vuonna kuten edellisenäkin on ollut emän- 
nöitsijän vaihdos, joka ei ole ollut oikein edullinen ravin- 
tolaliikkeelle. Syyskuun 15 päivä julistettiin emännöitsijän 
paikka haettavaksi. Hakijoita oli toistakymmentä, joista joh
tokunta valitsi ravintolatoimikunnan ehdotuksesta emännöit- 
sijäksi Maria Pikkolan. Ravintolapalvelijain palkankorotus 
on ollut harkinnan alaisena, joka ravintolatoimikunnan eh
dotuksen mukaisena hyväksyttiin. Ylipäänsä on taloudelli
set asiat, kuten huoneiden järjestely ja suuri määrä alennus- 
vaatimuksia juhlasalin vuokrasta y. m. kysymyksiä, käsitelty 
ja päätetty.

Johtokunnan kokouksissa ovat olleet läsnä: M. Rissanen 
1 kerta 5:stä, E. Rihu 2 k. 5:tä, J. R. Valo 2 k. 5:tä, H.
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Saxman 2 k. 5:tä, A. F. Lyly 3 k. 5:tä, V. Perttilä 13 k. 
13:ta, I. Sinisalo 6 k. 6:ta, T. Uski 22 k. 24:tä, F. M. Or- 
rela 19 k. 24:tä, K. Ahlberg 24 k. 24:tä, J. V. Valo 19 k. 
19:tä, Sandra Lehtinen 14 k. 19:tä, Olga Kivekäs 15 k. 
19:tä, J. Pietikäinen 12 k. 19:tä, K. Saxell 15 k. 16:ta, E. 
Mäki 9 k. 10:tä, A. Närhi 2 kertaa 3:sta.

Kuten edellä on mainittu erosivat kesken vuotta johto
kunnasta V. Perttilä, I. Sinisalo ja A. Närhi. Eroamisvuo- 
rossa ovat T. Uski, F. M. Orrela, J. Pietikäinen, K. Saxell 
ja Karl Ahlberg.

Palkkoina On virkailijoille maksettu: rahastonhoitajalle 
600 mk. vuodessa, sihteerille 150 mk. vuodessa, vahtimes
tarille 130 mk. kuussa, talonmiehelle 125 mk. kuussa, sii
voojille 25 mk. kuussa kullekin ja vapaa ylöspito.

Vapaajäseniksi pääsevät muurari Pastell, suutari Kak- 
riainen ja kirjansitoja Paavo Saari.

Johtokunta.

Liikeapulais a.-o.

Yleishuomiona mainittakoon, että toiminta on ollut koko 
joukon vilkkaampaa kuin edellisenä vuotena.

Osaston johtokuntaan ovat kuuluneet Hj. Grönfors pu
heenjohtajana, B. Valkonen varalta, sihteerinä alkuvuodesta 
Signe Semenius ja hänen erottuaan Yrjö Lehtiö, varalta 
Mimmi Malinen, rahastonhoitajana Saimi Melin, jäsenkirju- 
rina Einar Saloheimo ja muina jäseninä Anna Grönfors 
sekä hänen erottuaan Maria Sinisalo.

Osasto on pitänyt paitsi vuosikokousta 12 kuukausi- 
kokousta, sisältäen pöytäkirjat niistä 109 §:ää. Syyskaudella 
on pidetty sitäpaitsi 4 ohjelmallista viikkokokousta.

Johtokunta on vuoden ajalla kokoontunut 17 kertaa, si
sältäen laaditut pöytäkirjat yhteensä 111 §:ää.

Osaston 10-henkisessä huvitoimikunnassa on toiminut 
puheenjohtajana Väinö Fallström, sihteerinä Lydia Pukan-
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der ja rahastonhoitajana vuoden alussa Onni Salovaara, sit
temmin Eino Ahlström.

Huvitoimikunta on toiminut yleisiä ohjelmallisia iltamia 
3, perheiltamia 2, tanssi-iltamia 2 ja kävelyretkiä 2.

Kokouksia on huvitoimikunnalla ollut 19, sisältäen niissä 
laaditut pöytäkirjat 125 §:ää.

Heinäkuussa valittiin osastolle erikoinen väliaikainen 7- 
henkinen agitationitoimikunta. Sillä on ollut puheenjohta
jana Aino Pesonen, ja on se kokoontunut 6 kertaa. Se on 
hommannut syksyllä yhden yleisen liikeapulaiskokouksen. 
Myöskin on se yrittänyt päästä yhteistoimintaan toisten 
maassamme toimivien liikeapulaisammattiosastojen kanssa.

Osaston keskuudessa aikoinaan toiminut käsityöseura on 
melkein koko vuoden nukkunut, herääntyen ainoastaan pari 
kertaa.

Osaston päätöksistä mainittakoon:
4. X. päätettiin l:stä Xhsta liittyä H:gin—Hdinnan am

matilliseen piirijärjestöön. Piirin valtuustoon valittiin S. 
Kelin.

6. XII. päätettiin liittyä Osuusliike Elantoon ja Helsin
gin Työv. Osuuskauppaan.

6. XII. päätettiin liittyä Suomen Tehdas- ja Sekatyöväen 
liittoon, joka päätös kuitenkin 3. I. 1912 peruutettiin.

Agitationityötä on osasto tehnyt m. m. hommaamalla 
vapaan agitationi-iltaman 18 p:nä maaliskuuta. Saadakseen 
kaupungissa löytyvien osuuskuntien apulaiset ammattiosas
toon, on osasto ryhtynyt erikoisiin toimenpiteisiin.

Osasto on ollut edustettuna m. m. »Jyryn» toimeen
panemissa 9 p. heinäk. pidetyissä ammattiosastojen välisissä 
kilpailuissa. Viestinjuoksussa voitti osaston jäsenistä kokoon
pantu joukkue I:sen palkinnon.

Marrask. 12 p:nä pidetyssä kuljetustyöntekekijäin neu- 
vottelevassa kokouksessa oli osasto 3:11a jäsenellä edus
tettuna.

Täysinmaksaneita jäseniä oli vuoden lopulla naisia 62 
ja miehiä 28, yhteensä 90; tehden jäsenmäärän lisys edel
liseen vuoteen verraten 27 jäsentä.
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Tiliasemat vuoden vaihteessa osoittivat seuraavaa:

Huvitoi mikunnalla:
Tuloja .... 1,663:32 Menoja .... 1,536:21

________________  Jäännös 31.X1I.11 127:11
Smk. 1,663:32 Smk. 1,663:32

Käsityöseuran:
Säästö 1. I. 11 . 23:01 Menoja .... 10:40

Jäännös 31. XII. 11 12:61
Smk. 23:01 Smk. 23:01

Osaston tiliasema oli seuraava:

Varat:
Rahaa:

Kassassa....................................... 89: 14
Pankissa....................................... 580:09 6(jg; 23

Irtaimistoa y. m.:
Kalustoa....................................... 104:80
Käsitöitä....................................... 170:— 274:80

Osakkeita.................................................................. 15: —
Saatavia:

Huvitoimik. kassajäännös................................. 127: 11
Käsityöseuran » ................................. 12:61

Smk. 1,098:75

Velkoja :
Veroja . . . . .................................................. 5:90
Puhdas omaisuus.................................................. 1,092:85

Smk. 1,098:75

Osaston puolesta: Yrjö Lehtiö.
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Valaja a.-y.
Yhd. johtokuntaan kuluneen vuoden aikana ovat kuu

luneet seuraavat henkilöt:
Puheenjohtajana V. Räisänen, rahastonhoitajana J. Tol

vanen ja kirjurina allamainittu sekä toisina jäseninä V. Meh
tonen, K. Pirskanen, A. Hietasaari, R. Ketola ja K. Rauta
vaara.

Kuukausikokouksia on pidetty 10, väliaikaisia kokouk
sia 6 ja johtokunnan kokouksia 7. Kaikissa kokouksissa 
on laadittu yhteensä 170 §:lää. Kokouksissa suhteellisesti 
on käynyt noin 22 henkeä kutakin kokousta kohta.

Jäseniä on ollut täysin maksavia vuoden lopulla 56 ja 
puolimaksavia 6. Eronnut on 5 ja toiselle paikkakunnalle 
muuttanut 15, niistä oppilaita 1.

Koko vuoden tulot on kaikki yhteen laskettuna 2,431 
mk. 59 p. ja menot 2,431 mk. 59 p. Kassassa rahaa, joka 
on sijoitettuna työväen omaan pankkiin, on säästönä seu- 
raavalle vuodelle 428 mk. 22 p. Käsikassa 200 mk. 57 
p. Osakkeita omistaa yhdistys: Osuusliike Elannossa 5 osa
ketta, Työv. sanomalehtiosakeyhtiössä 10 osaketta, Osuus
kunta Laurilassa 2 osaketta ja Kansannäyttämössä 2 osaketta. 
Osakkeiden nimellisarvo on 165 Smk. Kalustotili on ar
vosteltu 413 mk. 75 p. Huvitoimikunta on ollut 6 mie
hinen ja vuoden kuluessa huvitoimik. tuloistansa antanut 
yhd:lle 300 mk.

Palkkioina toimihenkilöille on maksettu puheenjohtajalle, 
rahastonhoitajalle ja kirjurille kullekin 50 mk.

Tilitarkastuksen vuoden lopussa ovat toimittaneet M. 
Lumme, T. Vänttinen ja E. Helenius.

Puolueveron jäsenistään on yhdistys maksanut itse. Sa
nomalehtiä Innoitukset on ilmoitettu ainoastaan Työmiehessä. 
Kaikki yhdistyksen toiminta on tapahtunut S. M. 1.1. Liiton 
osaston sääntöjen mukaisesti.

Valaja am.-yhd. puolesta: E. Mutikainen.
Kirjuri.
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Palvelijatar a.-o.

Osaston toiminnasta mainittakoon seuraavaa:
Kokouksia on pidetty vuosikokous, 10 kuukausikokousta, 

2 yleistä palvelijain kokousta ja 1 yhteinen kokous paikal
listen palvelijaosastojen kanssa.

Yleisissä kokouksissa keskusteltiin vuoden vaihteessa ke
rätyn tilaston tuloksista ja niistä toimenpiteistä, joihin tilas
ton ilmaisemat epäkohdat ensitilassa velvoittavat.

Kuukausikokouksissa käsitellyistä kysymyksistä mainitta
koon tärkeimmät:

1) Kirjallisten palvelussopimusten hyöty käytännössä.
2) Mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä, että saataisiin 

kirjalliset palvelussopimukset käytäntöön.
3) Palvelijain vapaa aikojen järjestely.
4) Ammatillisen järjestäymisen hyöty.
5) Osuustoimintaliikkeen merkitys.
6) Mitä osasto voisi tehdä ruotsinkielisten palvelijain 

valistamiseksi.
Vuoden alkupuolella sattuneet työv.-yhdist. johtokunnan 

ja palveluskunnan väliset rettelöt, joiden selvittelyyn osasto 
asianosaisten palvelijain pyynnöstä otti osaa, toivat esille 
kysymyksen kirjallisen palvelussopimus-ehdotuksen laatimi
sesta työv.-yhdist. palveluskunnalle. Alussa oltiin asiasta 
yksimielisiä ja valittiin komitea ottamaan selkoa palvelus- 
kunnan oloista ja laatimaan sopimusehdotusta. Kuitenkin 
jo seuraavassa osaston kokouksessa ilmeni erimielisyyksiä 
siitä kuuluuko tällainen osaston tehtäviin y. m. asiaa koske
vista seikoista ja 10 äänellä 7 vastaan purettiin edellisen 
kokouksen päätös, joten asia raukesi alkuunsa.

Sanomalehtiä on osastolle tilattu »Työläisnainen», »Työ
läisnuoriso», »Suomen Ammattijärjestö» ja »Ihanne».

Osuuksia on osastolle merkitty 2 »Elannosta» ja 2 Työv. 
osuuskaupasta.

Osastolle kuuluvia osakkeita ovat valvoneet: K. Saari 
Työv. sanomal. o. y., A. Halme O. y. Laurilassa, Paula Saari 
Työläisnaisen osuusk. ja Elmi Peltolehto Työläisnuorisossa.
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Elokuulla pidetyssä palvelijain edustajakokouksessa oli 
osastoa edustamassa Ida Eloranta.

Puolueopistoon valitsi osasto Elmi Peltolehdon avustaen 
häntä 150 mk.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet: Paula Saari pu
heenjohtajana, Ida Eloranta varapuheenjohtajana ja talouden
hoitajana, osaston rahastonhoitajana A. Halme, työttömyys- 
rahaston hoitajana K. Saari, jäsenkirjurina Hanna Malinen, 
varalta Mari Holopainen, pöytäkirjurina Elmi Peltolehto, 
varakirjurina Rosa Routtu. Varajäseninä Hilda Hedberg ja 
Riikka Taakkulainen.

Toimikunnan kokouksia on ollut 14, niistä 2 huvitoimi- 
kunnan kanssa yhteistä.

Tilintarkastajina ovat olleet Sandra Lehtinen ja Tapani 
Uski.

Työttömyysrahastosta on avustettu 2 jäsentä, kumpaakin 
32 Smk.

Huvitoimikunta on ollut 10 henkinen ja ovat siinä toi
mineet H. Kuitunen puheenjohtajana, Ida Nurmi pöytäkir
jurina, Anna Viherlaakso rahastonhoitajana. Huvitoimikunta 
on kokoontunut 15 kertaa. Iltamia on pidetty vuoden ku
luessa: vuosijuhla, 3 yleistä ja 2 perheiltamaa ja lisäksi me
tallityöläisten kanssa yhteinen kansanjuhla Hakasalmen puis
tossa.

Jäsenluku oli vuoden lopussa 120.

Tiliasema :

Tulot................................. 1,496:08
Smk. 1,496:08

. . 1,057:93
, , 438: 15

Smk. 1,496:08

Menot . . .
Puhdas voitto .
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Varat:
Rahaa............................2,916:01
Muuta omaisuutta . . 529: —

Smk. 3,445:01
Elmi Peltolehto.

S. tehdas- ja sekatyöv. liiton H:gin os. n:o 16.
Kulunut vuosi ei alkanut osastolle hyvillä enteillä. Edel

lisen vuoden lopulla alettiin sovinto-oikeudessa laatia osas
ton ja työnantajain välillä työehtosopimusta, mutta vuoden 
alussa ei vielä tiedetty minkälainen sopimus siitä saadaan. 
Pitkien neuvottelujen jälkeen saatiin vihdoin tammik. 17 
p:nä työehtosopimus allekirjoitetuksi. Huomattavin tässä so
pimuksessa on se, että siinä määrättiin aputyöläisille alin 
tuntipalkka, sekä määräys urakkatyöstä, jossa ei ole eri ta
riffia. Työpäivän pituus määrättiin siinä yleissopimuksen 
mukaan 9-tuntiseksi. Tämä saavutettu sopimus ei suinkaan 
tyydyttänyt kaikkia työläisten vaatimuksia, mutta turvasi se 
kuitenkin työrauhan. Että tämä sopimus ei ollut työnanta
jillekaan mieleinen, todistaa se, että työnantajat ovat pitkin 
vuotta eri rakennuksilla rikkoneet ja yrittäneet rikkoa sopi
musta. Kulunut vuosi loppui myös osastolle, kuten muille
kin rakennustyöläisten osastoille, huonoilla enteillä, sillä työn
antajain taholta sanottiin vuoden lopulla voimassa oleva 
yleissopimus irti ja varmaa on että yksityissopimus myös 
sanotaan työnantajain taholta irti, joten työläisillä on taas 
työtaistelu ovella.

Osaston johtokuntaan ovat kuuluneet vuoden ajalla: K. 
Leinonen puheenjohtajana ja jäseninä J. Vatanen, N. Kiis
kinen, A. Aalto, J. Suvanto, A. Leinonen, O. Kalliovuori ja 
A. Koivulaakso ja vuoden lopulla, muutamien erottua A. 
Makkonen, K. Sirola ja K. Räsänen. Varapuheenjohtajana 
on ollut N. Kiiskinen, sihteerinä, rahastonhoitajana ja talou
denhoitajana A. Aalto, jäsenkirjurina A. Koivulaakso ja hä
nen erottuaan N. Kiiskinen.
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Rakennustyöväen luottamusmieskeskuskomiteassa, johon 
osasto on kuulunut ja ottanut osaa luottamusmiehen palk
kaamiseen, on osastoa edustanut K. Sirola. H:gin - Hämeen
linnan agitatsionipiiriin liittyi osasto syysk. 1 pistä, mak
saen verona 5 p:niä jäseneltä kuukaudessa. Ammattijärjes
tön luentokursseilla oli osaston avustuksella K. Leinonen. 
Osastolla on ollut vuoden kuluessa huvitoimikunta, joka on 
toiminut varsin vilkkaasti, kartuttaen osaston rahavaroja. 
Senlisäksi oh osastolla ollut muita tarpeellisia virkailijoita. 
Osaston kokouksissa, joita on pidetty 15, on keskusteltu 
työsopimuksen rikkomisista aiheutuneita asioita, työttömyys- 
apukassan perustamisesta osastolle — jota ei kuitenkaan 
vielä ole saatu aikaan — sekä osaston sisäistä toimintaa 
koskevia y. m. asioita. Toimikunta on kokoontunut vuo
den kuluessa 18 kertaa, keskustellen pääasiassa edellämai
nittuja asioita. Jäseniä oli vuoden alussa 90. Vuoden lo
pulla oli jäseniä 118, joista täysinmaksaneita 92. Näistä 
oli 42, jotka myös suorittivat puolueelle menevät verot. 
Kesällä pantiin yhdessä toisten S. tehd.- ja sekatyöv. liittoon 
kuuluvien Helsingin osastojen kanssa yhteinen valistuskokous 
rakennustyöläisille. Osastolla on vuoden kuluessa ilmesty
nyt kuukausikokouksissa pirteä käsinkirjoitettu lehti »Nyrkki». 
Toiminta, joka vuoden kuluessa ei ole ollut erikoisemmin 
vilkasta, on vuoden lopulla näyttänyt huomattavia elpymi
sen merkkejä, joten seuraavana vuotena toivottavasti osasto 
voi paljoa tarmokkaammin taistella aputyöläisten taloudelli
sen aseman kohottamiseksi.

Osaston tiliasema 31 p:nä jouluk. 1911 osoitti seraavaa:

Varat:
Kassa............................................................................. 66: 99
Työv. säästöpankissa............................................ 480:24
Osakkeita................................................................... 30: —
Saatavia........................................................................ 1,497: 15
Kalusto ja kirjasto.................................................. 680:56

Smk. 2,754:94
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Velat:
S. tehd.- ja sekatyöv. liitolle . . . 297: 10
H:gin Työv. yhdistykselle .... 476: — 773; jo
Pääoma . ,.............................................................1,981:84

Smk. 2,754:94

Helsingissä 8 p:nä tammik. 1912.
Toimikunnan puolesta: Artt. Aalto.

Sihteeri ja rahastonhoitaja.

S. Muurarienliiton H:gin osasto n:o I.

Osaston 2 l:nen toimintavuosi. Johtokuntaan ovat kuu
luneet Edv. Nyqvist puheenjohtajana, K. Kesti ja K. Virtala 
varapuheenjohtajina, J. F. Salo rahastonhoitajana, Osk. Vir
tanen jäsenkirjurina, K. Kallio taloudenhoitajana, G. Lehén 
sihteerinä ja E. A. Lehtonen varalta. Muina jäseninä T. Uski, 
S. Kiijalainen, Hj. Lintula, K. Sundelin, L. Vasarainen ja 
K. Koskinen. Vuoden kuluessa on kuitenkin 3 ensinmainit
tua eronnut.

Johtokunta on ollut 11-henkinen.
Tilintarkastajina ovat olleet H. Hurmevaara ja T. Siivo

nen.
Sisäänkirjoitusmaksun suuruus on ollut 10 mk. ja viik- 

komaksu on korotettu 35 p:stä 40 prniin täysimaksavilta jä
seniltä.

Kokouksia on ollut johtokunnalla 33 ja osastolla 16 eli 
yhteensä 49.

Luottamusmiesten keskuskomiteaan on osasto edelleen
kin kuulunut ja ottanut osaa yhteisen rak. työväen luotta
musmiehen palkkaamiseen.

Merkkitapaus on osastolla ollut kuluneena vuotena. 20 
pitkää vuotta on se ollut yhdyssiteenä Helsingin muurarien

2
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keskuudessa. Tuon vaiherikkaan ja pitkän taipaleen muis
toksi järjesti osasto juhlan jäsenilleen ja kutsuvieraille Työ
väentalon juhlasaliin 1 p:ksi huhtikuuta.

Osaston perustajista oli juhlassa saapuvilla ainoastaan K. 
A. Pastell, toiset olivat joko eronneet, siirtyneet muille aloille 
tai kuolleet. Tätä paikoillaan seisonutta taistelutoveria kun
nioitti osasto kutsumalla hänet kunniajäseneksi.

Kuluneen vuoden työkautta on sanottu hyväksi, ja sitä 
se on ollutkin. Rakennuksia on ollut enemmän kuin kos
kaan ennen. Luottamusmiesten tilaston mukaan on niitä 
ollut noin puolentoistasadan vaiheille. Työpalkat ovat kui
tenkin pysyneet verrattain pieninä, katsoen työnrunsauteen, 
75 pennissä tuntitöissä. Tähän on ollut syynä että tekijöitä 
on ollut yli tarpeen. Tämä taasen on johtunut siitä, että 
toisissa kaupungeissa ei ole ollut sanottavimmin ansiotyötä, 
joten siirtyminen pääkaupunkiin on ollut välttämätön seuraus.

Pääasiallisemmin on osasto kohdistanut toimintansa si
säisen kurin järjestämiseksi jäsentensä keskuuteen. Rikkuri- 
järjestön jäsenten muodostamissa työkunnissa työskentely on 
jäseniltä kielletty, osastosta ja liitosta erottamisen uhalla. Tätä 
päätöstä on osasto tarmokkaasti käyttänyt, erottamalla uppi- 
niskaisempia ja toisia on pantu suorittamaan yhtymisistä joh
tuneet osaston kulut. Tämä on tuottanut hyviä tuloksia, 
osaston päätöksien sekä työsopimusten noudattamisessa on 
vallinnut kiitettävä kuri ja täsmällisyys.

Kuoleman kautta osastosta ovat poistuneet jäsenet: Pet
ter Johan Siekkinen, Eemil Lundén, Pekka Pesonen ja Antti 
Johan Leivo. Osaston puolesta: O. Lehén.

Varastotyömiesten a.-o.
Osastomme 5:des toimintavuosi oli 1911. Sen kasva

miseen nähden ei ole tapahtunut niinkään suuria muutok
sia, kuin laajan ammattikuntamme keskuudessa toimivan
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osaston olisi toivonut saavuttavan. Pieni määrä varastotyö- 
miehiä kuuluu vasta osastoon, joten emme voi suurilla tu
loksilla laajentaa vuosikertomustamme.

Siitä saakka kun osasto jäi pois ammattijärjestöstä H:gin 
Paikallisjärjestön lopetettua toimintansa, on toiminta ollut 
enemmän hiljaista, sisäisten asiain selvittelemistä, joskin jon
kun verran on seurattu ja avustettu toimintaa suuremmissa 
järjestöissä. Niinpian kun koko maata käsittävä Kuljetus- 
työntekijäin liitto tulee perustetuksi, on osastolla aikomus 
yhtyä siihen ja niinmuodoin tilaisuus päästä suurempaan 
yhteistoimintaan samansuuntaisten ammattiosastojen kanssa.

Osaston toimikuntaan on kuulunut 7 jäsentä: K. Saxell 
puheenjohtajana, J. Rinne kirjurina, V. Jokinen rahastonhoi
tajana, K. Jäntti kantomiehenä ja jäsenkirjurina, J. F. Meri
virta varapuheenjohtajana ja muina jäseninä A. Aaltonen 
ja V. Laakso. Toimikunta on kokoontunut 7 kertaa.

Osastolla on ollut 8 jäseninen huvitoimikunta, johon 
ovat kuuluneet: E. Pensas, puheenjohtajana, V. Järvi, kir
jurina, A. Pursi, rahastonhoitajana. Kokoontunut 11 kertaa 
ja toimeenpannut seuraavat huvitilaisuudet: 2 yleistä tanssi- 
iltamaa, 1 perhe-iltaman, 1 laivamatkan sekä toimikunnan 
pyynnöstä järjestänyt osaston 5-vuotisjuhlan.

Kuukausikokouksia on osastolla ollut 12. Jäseniä on 
nykyään 50, joista täysinmaksaneita 32, osittain 20. Uusia 
jäseniä on tullut 17 ja jäsenmaksunsa laiminlyönnin takia 
eronneita 10.

Osaston osuuksia ovat vuonna 1911 edustaneet seuraa
vat jäsenet: Kansan Näyttämö O. Y. J. Laaksonen, Laurila 
O. Y. J. F. Merivirta, Osuuskunta Työläisnainen J. Rinne, 
Työväen Sanomalehti O. Y. K. Saxell, Työväen Osuus
kauppaa E. Pensas ja Työväen Säästöpankkia V. Jokinen. 
Kuljetustyöntekijäin liiton neuvottelukokouksessa olivat osas
toa edustamassa K. Saxell ja K. Jäntti.

Tilintarkastajina ovat olleet J. Laaksonen ja Hj. Alho
nen, varalta Jansson ja K. Nurmi.

Airueina ovat toimineet K. Saxell ja K. Jäntti, lipun
kantajana K. F. Kaitala.
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Osastolla on ollut tuloja 1,563 mk. 91 penniä ja me
noja 441 mk. 80 penniä. Nykyinen omaisuus on 2,273 
mk. 26 p:iä siitä on sijoitettuna pankkiin 1,704 mk. 28 
penniä, loppu on kalustoa ja arvopapereita.

J. Rinne.

Suutari a.-y.
Kulunut toimintavuosi on ollut paljon laimeampaa ver

rattuna edelliseen vuoteen, johon on syynä jäsenten huoli
mattomuus, kun eivät käy kokouksissa, sekä kun työnanta
jat sanoivat tammikuussa irti voimassa olleet työpalkkasopi- 
mukset ja uutta palkkalistaa oli mahdoton lakon avulla viedä 
perille, jäsenten vähyyden tähden, josta syystä toiminta ko
konaan lamautui.

Kokouksia on yhdistyksellä ollut, paitse vuosikokousta 
17, niistä 3 toimikunnan, 1 väliaikainen sekä 1 yleinen jal
kinetyöntekijäin kokous.

Toimikuntaan on kuulunut: A. Hämäläinen puheenj.,
K. Kanerva varalta, O. Sinisalo sihteerinä, J. Ruissalo va
ralta, J. Viikari rahastonhoitajana, E. Tähkä jäsenmaksujen 
kantomiehenä, J. Laine taloudenhoitajana, muina jäseninä 
M. Vainio ja H. Salminen.

Yhdistykseen vapaajäseneksi hyväksyttiin toveri K. V. 
Kakriainen, joka on kuulunut yhdistykseen jäsenenä 20 
vuotta.

Yhdistyksen osakkeita on ollut edustamassa O. Y. Lau
rilassa A. Hämäläinen sekä T. Sanomalehti O. Y. O. Sini
salo.

Tuloja on ollut kalenterivuonna 1911 Smk. 1,933:76, 
menoja Smk. 1,649:11. Säästö vuodelle 1912 Smk. 284: 65 
ja puhdas omaisuus Smk. 1,313:41.

Yhd. puolesta: O. Sinisalo.
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S. Tehd. ja sekat. 1. H:gin Asfaltti- 
työntekijäin a.-o. n:o 70.

Osaston toiminta kuluneena vuotena on ollut tasaista, 
rauhallista eteenpäin pyrkimistä ammatillisen liikkeen alalla. 
Aivan kiitettävästi eivät kaikki jäsenet ole täyttäneet velvol
lisuuttaan käymällä osaston kokouksissa pohtimassa yhteisiä 
asioita. Vuoden kuluessa on heitä useita kokonaan väsäh
tänyt, jättäen laimin myöskin jäsenmaksujen maksamisen, 
vaan tilalle on liittynyt useita uusia jäseniä, niin ettei jäsen- 
luku suurestikaan ole muuttunut vuoden kuluessa. Vuoden 
alkupuoliskolla valmistui osastollemme uusi työsopimus, 
joka, vaikkakaan se ei ollut likimainkaan jäseniä tyydyttävä, 
kohotti palkkoja. Laskumiehille 5 penniä sekä liipparille 
ja keittomiehille 2 penniä tunnilta.

Toimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: O. 
Vainio puheenjohtajana, vaan huhtikuun lopussa muuttanut 
pois paikkakunnalta, josta lähtein J. Kanerva on ollut pu
heenjohtajana, rahastonhoitajana K. Sohiman, jäsenkirjurina 
A. Vekter sekä pöytäkirjurina V. Peltonen. Muina jäseninä: 
J. Lahtinen, E. Salminen, K. Lähde ja E. Pylkkä. Näistä 
on K. Lähde keväällä muuttanut pois paikkakunnalta ja 
hänen tilalleen on siirtynyt enimmän ääniä saanut varajäsen 
F. Järvinen.

Kokouksia on toimikunta vuoden ajalla pitänyt 15. 
Pöytäkirjoissa on pykäliä 87. Osastolla on ollut 12 kuu
kausi- sekä 1 vuosikokous, pöytäkirjoissa pykäliä 95.

Toimikunnan kokouksissa ovat käyneet A. Vekter ja J. 
Kanerva 15, Peltonen 13, Sohiman ja Salminen 10, Lahti- 
tinen, Pylkkä, ja Järvinen 8, Vainio 6 ja Lähde ja Nikan
der 3 kertaa.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: K. Kivistö puheen
johtajana, V. Peltonen rahastonhoitajana, E. Salminen kirju
rina, sekä A. Vekter, A. Tuominen, K. Pylkkä ja O. Vai
nio. Huvitoimikunta on toiminut 2 tanssi- sekä yhden 
perhe- ja paketti-iltaman, joista on tullut tappiota 18 mark
kaa.
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Järjestysvaliokuntaan on kuulunut: K. Heinä, O. Tuomi
nen, K. Oksanen ja J. Kajastus.

Airueina ovat olleet A. Vekter ja O. Tuominen vakinai
sina sekä V. Peltonen varalta. Lipunkantajina K. Pylkkä, 
Backman ja Korpinen.

Tilintarkastajina on ollut K. Heinonen ja A. Peuhkuri 
vakinaisina, Backman ja Kivistö varalta.

Osaston osakkeita ovat edustaneet O. Y. Laurilassa J. 
Ojanperä, Työväen Sanomalehti O. Y. K. Oksanen, O. Y. 
Kansan Näyttämöä J. Kanerva.

Verotuksia on osastolla ollut vuoden kuluessa: Suomen 
Tehdas- ja sekatyöväen liiton määräämä vero 5 markkaa 
jäseneltä, Ammattijärjestön verotus 2 markkaa sekä puolue
veroa 1:40 jäseneltä. Puoluevero on ollut vapaaehtoista 
maksua.

Osaston alaisena on myöskin, osaston vahvistamilla sään
nöillä, toiminut kaksi hautausapurengasta n:o 1 ja 2.

Osaston puolesta: V. Peltonen.

S. Metallityöni. liiton H:gin Putkityöntekijäin 
osasto N:o 88.

Osaston toiminta kuluneena vuotena on ollut laimeata, 
katsoen jäsenten huolimattomuuteen saapumalla osaston ko
kouksiin vähälukuisina, joten taantumus näyttää saaneen si
jaa tämänkin ammattikunnan keskuudessa. Osasto on vuo
den alussa kuulunut S. Metallityöntekijäin liittoon ja liiton 
kautta S. Ammattijärjestöön sekä Ammattijärjestön kautta 
kansainväliseen metallityöntekijäin järjestöön.

Osastolla on hautausapurengas jossa on 120 jäsentä ja 
on kuluneena vuotena ollut 2 kuolemantapausta.

Jäseniä on osastossa ollut vuoden aikana 85, joista vuo
den loppuun maksaneita 66, ja uusia on tiittynyt 25, joista 
sisäänkirjoitusmaksun maksaneita 23 ja 2 on siirtynyt toi-
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sista osastoista. Jäsenmaksunsa laiminlyöneitä oli 15, jotka 
toimikunta katsoi osastosta eronneiksi.

Kokouksia on pidetty 13, joista 12 kuukausikokousta 
ja 1 vuosikokous sekä 1 yleinen kokous, jossa käsiteltiin 
putkityöntekijäin järjestäytymisestä, jossa kaikki läsnäolleet 
olivat yksimieliset siitä, että luja järjestäyminen vie köyhä
listön voittoon.

Toimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat: K. J. Valin pu
heenjohtajana, A. Pakarinen kirjurina, V. Eerola rahaston
hoitajana, E. Mäkinen jäsenkirjurina, O. Leino taloudenhoi
tajana, M. Nuoranen varapuheenjohtajana, A. Laakso varakir- 
jurina. Varajäseninä toimikunnassa ovat olleet R. Tuomi, 
A. Kurki ja O. Backman. Toimikunta on pitänyt vuoden 
aikana 13 kokousta, joissa on käsitelty osaston taloudelli
sista asioista. Toimikunnan jäsenet ovat olleet kokouksissa 
seuraavasti: K. J. Valin 13, E. Mäkinen 12, A. Laakso 12, 
A. Pakarinen 12, O. Leino 9, V. Eerola 7, M. Nuoranen 
2 kertaa, varajäsenet: G. Backman 6, A. Kurki 5 ja R. 
Tuomi 5 kertaa.

Osaston edustajina osuuskunnissa ja osakeyhtiöissä ovat 
olleet seuraavat: Osakeyhtiö Laurilassa E. Mäkinen, Työväen 
osuuskaupassa V. Eerola, Työväen sanomalehti osakeyhtiössä
L. Koistinen ja Koistisen paikkakunnalta poistuttua valittiin 
E. Aalto.

Osaston tilientarkastajina ovat olleet V. Heino, A. E. 
Koskinen ja V. Aho, varalta J. E. Kurko, O. Uusikivi ja 
K. Lindberg.

Järjestysvaliokuntaan ovat kuuluneet: E. Aalto, O. Ka- 
nervo, A. Lindgren, E. Laine ja G. Backman. Ja on järjestys- 
valiokuntavalinnut keskuudestaan lipunkantajan sekä airueet.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: O. Leino, G. Backman, 
O. Uusikivi, K. Lindberg, O. Kanerva, A. Lindgren ja E. 
Turen.

Toimikunnan puolesta: A. Pakarinen.
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Laulu- ja Soitannollinen o.

Osaston sisäinen toiminta on, kuten edellisinäkin vuo
sina, ollut kokolailla vilkasta. Siksipä sen eri ryhmät ku
ten laulukuoro, torvisoittokunta sekä jouhiorkesteri ovat 
esiintymisellään saavuttaneet jo hyvinkin huomattavia tulok
sia. Vaan eipä ihmekään. Onhan näillä kaikilla ollut aivan 
ensiluokan johtajat käytettävänään. Laulukuorolla kapelli
mestari h:ra Juho Leino, joka on tehnyt erittäin tarmokasta 
työtä antaen m. m. nuottiopetusta kuoron jäsenille.

Torvisoittokunnan johtajana h:ra Paulinin nimi takaa 
sen, että soittokunta taiteellisella esiintymisellään kykenee 
etevämmyydessä lyömään laudalta pois kaikki kilpailijansa, 
huolimatta siitä, että eräällä taholla on ajattelemattomasti 
tehty inhottavaa myyrän työtä tätä työväen vanhinta ja ete- 
vintä soittokuntaa vastaan.

Osaston jouhiorkesteri on myöskin tehnyt ahkeraa työtä 
innokkaan johtajansa, soittotaiteilia h:ra A. Ikosen johdolla. 
Herra Ikosen ansioksi on luettava se kiitettävä toimenpide, 
että useat orkesterin jäsenet ovat päässeet vapaaoppilaiksi 
musiikkikouluun.

Laulukuoro on vuoden kuluessa esiintynyt 20 eri ker
taa työväen toimeenpanemissa iltama- ja juhlatilaisuuksissa, 
näistä 10 kertaa maksun edestä. Erityisesti mainittakoon 
kuoron toimeenpanema konsertti 5 p. jouluk. oman soitto
kunnan avustamana, josta rahallinenkin tulos oli verrattain 
hyvä, joka osoittaa, että työväestö osaa antaa tarpeellisen 
kannatuksen omille laulu- ja soittokunnilleen. Mainittu kon
sertti arvosteluista päättäen osottaa, että johtaja h:ra Leino 
on etevällä johtajakyvyllään ohjaamassa kuoroa samoille 
teille, jossa entinen työväenyhdistyksen sekakööri maineensa 
saavutti.

Torvisoittokunnalla on vuoden ajalla ollut 259 eri soitto- 
tilausta. Näistä erityisesti mainittakoon avustus laulukuo
ron konsertissa, jossa se saavutti kiitettävät arvostelut. Soit
tokunnasta oli yksi seitsikko viime kesänä m. m. Maarian-
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haminan kylpylaitoksessa soittamassa, josta myöskin sai kii
tettävät arvostelut osakseen.

Osastoon perustettu kansantanssi-seura on myöskin toi
minut kokolailla ripeästi, sillä on ollut vuoden kuluessa 21 
tanssi tilausta. Tuloja on »tanssijoilla» ollut 407:05. Me
noja 290:24. Säästö 117:71.

Osaston johtokuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: 
V. Kannisto puheenjohtaja, J. Honkanen kirjuri, Siiri Salo- 
vaara rahastonhoitaja, H. E. Nylander jäsenmaksujen kan
taja, tämän kuoltua J. Honkanen, Ida Jäntti taloudenhoitaja, 
K. H. Särkilahti, A. Mankönen, Aino Hartikka ja Joonas 
Aro alkupuolella vuotta.

Huvitoimikuntaan: R. Suvia, J. Lampinen, Ida Lehto, 
Tilda Uusioksa, Tilda Salmi, Olga Heinonen, Janhunen ja 
A. Mankönen.

Kokouksia on osastolla ollut 5, näissä keskusteltu etu
päässä osaston sisäisiä asioita. Johtokunnan kokouksia 10. 
Huvitoimikunnalla 11.

Osastolla on ollut vuoden ajalla tuloja 2,556:75. Me
noja 2,354:93. Jäännös 201:82. Huvitoimikunnalla tu
loja 712:24. Menoja 563:66. Jäännös 148:58.

J. Honkanen.

Sementtityöntekijäin a.-o.
Edesmenneen vuoden toiminta on ollut jotensakin vil

kas, vaikka osaston jäsenet eivät ole kovinkaan suuressa 
määrässä harrastaneet kokouksissa käyntiä. Ilomielin sopii 
mainita että osaston jäsenmäärä on kohonnut 42°/o. Vuo
den alussa oli jäseniä 54 ja lopussa 77, josta näkyy että 
sementtityöntekijätkin alkavat ymmärtää asemansa ja liittyä 
osastoon. Osastolla on ollut kokouksia 34, toimikunnan 
kokoukset niihin luettuina, joissa on laadittu pöytäkirjoja, 
pykäliä on karttunut 192. Tärkein asia keskusteltavana oli
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työsopimuksen irtisanominen, joka yksimielisesti päätettiin 
sanoa irti ja laadittiin uusi työsopimusehdotus. Toimikunta 
on ollut 9 henkinen, puheenjohtajana toimi vuoden alussa 
K. Jaakkola ja hänen erottuaan A. P. Laitinen, varapuheen
johtajana K. Arola, rahastonhoitajana E. Ekholm, jäsenkirju- 
rina E. Mielonen, taloudenhoitajana G. Peltonen ja pöytä- 
kirjurina H. Laakso, muina toimikunnan jäseninä olivat K. 
Saarinen, J. Mäkinen ja E. Hämäläinen, joka vuoden alusta 
siirtyi varajäsenestä vakinaiseksi. Tilintarkastajina toimivat
M. Orre ja A. Vilander ja varalla A. P. Laitinen ja S. Leh
tonen.

Huvitoimikunta on ollut 8 henkinen ja ovat he toimeen
panneet 6 yleistä ja yhden perheiltaman. Huvitoimikunnalla 
on ollut tuloja 1,167 mk. 10 p. ja menoja 1,070 mk. 31 
p., puhdas voitto 96 mk. 69 p.

Osaston tarkastetut tilit osoittavat osastolla olevan va
roja edellisen vuoden siirron kanssa tuloja 2,395 mk. 69 p. 
ja menoja 1,295 mk. 35 p., jäännös 1,100 mk. 34 p.

Tämä oli 5:des toimintavuosi sementtityöntekijäin a. o:lla 
itsenäisenä osastona, tuokoon uusi vuosi voimaa ja innos
tusta ammattikuntamme keskuuteen, että mekin kerran 
voimme toiminnallamme näyttää, että tahdomme antaa arvon 
yhteistyölle ja voimme ottaa osaa taisteluun sortoluokkaa 
vastaan oikeuksiemme saavuttamiseksi.

H. Laakso.

Sähkötyöntekijäin a.-o.
H:gin Sähkötyöntekijäin a.-o:n tarkoitus on ollut osas

ton taloudellisen aseman lujittaminen ja henkisen kehityk
sen kohottaminen, jota eri toimikunnat ovat parhaansa mu
kaan koettaneet edistää mikäli se heille on ollut mahdol
lista. Mutta kaikista ponnistuksista huolimatta ei ole suu
riakaan aikaansaatu. Vuoden varrella on näet jäsenmäärä



27

pysynyt alhaisena ja yhteistoiminta laimeana syystä, että 
ilmoitettuja kokouksia on täytynyt jättää pitämättä osanotta
jien puutteessa. Huveihin ja muihin valistustilaisuuksiin on 
osanotto ollut hyvin vähälukuinen, joten työstä ei ole tul
lut toivottua tulosta.

Yleisiä valistustilaisuuksia on vuoden varrella ollut 2:si, 
joihin osasto on ottanut osaa, nimittäin: vappumielenosotus- 
juhla ja elokuussa työnjuhla. Ja metallityöntekijäin keskuu
dessa l:si valistus- ja vastaanottojuhla (5/12 11) sekä toi
mikuntien toimesta 3:me suurempaa valistustilaisuutta, ni
mittäin vuosijuhla (17/4 11) ja yleinen sähkötyöntekijäin
kokous (11/6 11), sekä myöskin 2:si iltaa kestävät luennot, 
joissa molempina iltoina oli l:si tunti ammatillisesta työ
väenliikkeestä ja l:si tunti sähkötekniikasta, joihin osanotto 
ensimäisenä iltana oli suurempi vaan toisena iltana vähäi
nen. Osasto on ollut edustettuna 3:n osaston vuosijuhlissa 
kutsusta, nimittäin: Kivityönt. liiton n.o l:den 20-vuotis- 
juhlassa (4/3 11) sekä läkki-, pelti- ja vaskiseppäin 25- 
vuotisjuhlassa (5/3 11), sekä myöskin S. muurarien liiton 
osaston n:o l:n 20-vuotisjuhlassa (1/4 11).

Johtokuntaan ovat kuluneella vuodella kuuluneet seu
raavat henkilöt: O. Oksanen, A. Laaksonen, T. Mutikainen, 
O. Sinisalo, M. Kärkkäinen, J. D. Uramo ja A. Heikkinen 
sekä varalta H. Helin.

Näistä virkailijoiksi valittu O. Oksanen puheenjohtaja, 
varalta A. Laaksonen, M. Kärkkäinen kirjuri ja varalta O. 
Sinisalo, rahastonhoitaja T. Mutikainen, taloudenhoitaja J. 
D. Uramo. A. Laaksosen erottua johtokunnasta on hänen 
tilallaan toiminut varajäsen H. Helin.

Osaston huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: A. Blom, 
Urho Grönroos, H. Helin, J. Korpela, K. Nord, O. Räsä
nen sekä varalta E. Vaskunen ja A. Heikkinen. Ja yllä
mainittujen kokoonkutsuja H. Helin. Huvitoimikunnan jä
sen Urho Grönroos on sittemmin eronnut osastosta, joten 
hän ei ole toiminut huvitoimikunnassa.

Metallityöntekijäin yhteiseen huvitoimikuntaan ovat kuu
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luneet: T. Mutikainen ja A. Blom, sekä varalta M. Kärk
käinen ja H. Helin, sekä tilientarkastajana O. Räsänen.

Osaston tilientarkastajina O. Räsänen, A. J. Koistinen 
sekä varalta A. Ahlsten ja A. Blom.

Osaston airueina A. J. Koistinen ja Iiskola.
Osaston lipunkantajina O. Räsänen ja J. D. Uramo.
Osaston osakkeiden valvojina: Työväen sanomalehti o. 

y:n J. D. Uramo, o. y:n Laurilan Iiskola, Sähkö- ja metalli- 
työkunnnan O. Oksanen, sekä Työväen osuuskaupan r. 1. 
O. Räsänen.

Osasto on avustanut vuodella 1911 2:ta osastoa raha
varoilla: Koskensaaren naulatehtaan lakkolaisia 25 markalla, 
S. Kirjaltajaliiton Helsingin osastoa 50 markalla, sekä am
mattijärjestön apukassaan täysinmaksavilta jäseniltä Smk 2: — 
ja puolimaksavilta Smk. 1:—. Ihanneliiton lastenjuhlaa 
avustettu 5 markalla.

Lisämaksuvelvollisuudesta Sähkö- ja metallityökunnalle 
r. 1. 15 markkaa.

Osasto avustanut v. 1911 4 jäsentä työttömyysavustuk- 
sena yhteensä Smk. 155: —.

Osastossa oli jäseniä v. 1911 lp. tammikuuta 29, vuo
den varrella liittynyt osastoon 19 jäsentä, siis yhteensä 48 
jäsentä, ja eronnut on 20 jäsentä, jotenka siis osaston jä
senluku oli joulukuun 31 p:nä 1911 28 täysin maksavaa 
jäsentä. Siis jäsenluku vähentynyt vuoden ajalla yhdellä 
jäsenellä.

Osasto on kokoontunut kuluneella vuodella 8 kertaa, 
joista pöytäkirjaa kirjoitettu 42 pykälää. Johtokunnan ko
kouksia 19, joista kirjoitettu pöytäkirjaa 92 pykälää.

Osaston omaisuus vuoden alussa Smk. 997:78, vuoden 
lopussa Smk. 1,349: —, vuoden voitto 351:22.

M. Kärkkäinen.
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S. P. T. liiton kirvesmiesten a.-o.

Kuluneen vuoden toiminta on kuten edellisenkin koh
distettu ammattikuntamme ja samalla koko köyhälistöluokan 
taloudellisen sekä henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja 
ammattikuntaliikkeen vaurastuttamiseksi. Ja on toimintamme 
kuluneella vuodella ollut verrattain rauhallista lukuun otta
matta vuoden alusta välttämättömyyden pakosta käytäntöön 
hyväksyttyä jäsenmaksujen korotusta, joka aiheutti kokolailla 
kiivaan ja myrskyisen mielialan osastossa, vaan näyttää nyt 
vuoden varrella tasaantuneen ennalleen. Toisena vilkkaan 
keskustelun aiheena on ollut herrojen rakennusmestarien 
aiheuttamat työriidat, joiden takia olemme olleet pakoitettu 
menemään aina sovinto-oikeuteen saakka, vaan josta olemme 
aina saaneet häviöllä palata, huolimatta siitä vaikka meidän 
puolesta asia olisi kuinka selvästi todistettu. Muussa toi
minnassa ei ole huomattavia muutoksia tapahtunut, paitsi 
piirien, joista 5:des Pyrkivä piiri tykkänään kuolla kupsahti 
jättäen jälkeensä pienet perintönsä osastollemme ja Tuki- 
piiri lakkautti toimintansa sen takia kun siitä muodostui 
Hermannin kirvesmiesten a.-o. ja sille alkavalle toiminnalle 
hyväksyi osastomme Tuki-piirin vähäiset varat. Tässä lyhyt 
silmäys kuluneen vuoden toimintaan.

Ylimääräisiä verotuksia oli myös kaksi, molemmat Am
mattijärjestöön, toinen 2 mk. vero lakkorahastoon, toinen 5 
mk. vero kirjaltajille avustukseksi.

Osastolla oli kuluneella vuodella kokouksia 23 ja py
käliä tehty pöytäkirjaan 204. Osastolla on ollut kaksi yli
määräistä kokousta ja kaksi yleistä kirvesmiesten kokousta.

Toimikunnalla on ollut kokouksia 23 ja pykäliä tehty 
pöytäkirjaan 130. Toimikunnassa ovat toimineet seuraa
vasti: V. Hynninen puheenjohtajana, K. Soisalo rahaston
hoitajana sekä jäsenkirjurina, S. Luoto avustajana, K. Tam
minen kirjurina, vaan kun hänen täytyi erota toimiensa ta
kia, valittiin Hj. Uusivirta kirjuriksi. V. Auranen pyysi 
päästä eroon toimikunnasta, niin valittiin J. Vanha ja Rei- 
honen heidän tilalleen, N. Itävuori varakirjuriksi.
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Osastolla on ollut kuusimiehinen järjestysvaliokunta, 
joka on pitänyt järjestystä kokouksissa ja huvitoimikunta, 
joka on pannut toimeen iltamia ja huveja. Osasto on 
myös ottanut yleisen rakennustyöläisten luottamusmiehen 
ylläpitoon osaa ja on osallisena hänen toimintaansa.

Osaston edustajiksi eri o. y. ja osuuskuntiin on valittu 
seuraavat henkilöt: Työväen Sanomalehii O.-Y. E. Laihola, 
Laurila O.-Y. S. Hellsten, Sähkö- ja metalli osuuskunnassa 
Isaksson, Työläisnaisen edustajaksi J. Järvinen, Oulunkylän 
työväenyhdistyksessä N. Korpela. Jäseniä täysinmaksaneita 
vuoden lopulla 244, vähemmän ja enemmän rästiä 116, 
vapaajäseniä 20, kuollut 1, liittynyt osastoon 122. Yh
teensä 483.

Hj. Uusivirta, 
kirjuri.

Pesijätär a.-o.

Toiminta on ollut samaa laadultaan kuten edellisinäkin 
vuosina. Kokouksia on pidetty 2 vuosikokousta, jälkimäi
nen edellisen jatkoa, kuukausikokouksia oli 10, johtokun
nan kokouksia 9. Johtokunnassa ovat toimineet seuraavat: 
Puheenjohtajana Gustava Kaski, pöytäkirjurina sekä rahas
tonhoitajana Alexandra Anttila, jäsenkirjurina Anna Lainio 
sekä lisäjäseninä Eva Kortelainen, Matilda Salmela, Edla 
Saxell, Hilda Valin, Olga Elomaa, varalta Maria Karlsson, 
Maria Harlin. Tilintarkastajat F. Anttila, J. Koski, varalta 
E. Lainio, K. Karlsson. Järjestysvaliokunnassa M. Kaario, 
M. Harlin, H. Valin.

Huvitoimikunnassa ovat G. Kaski, A. Lainio, A. Ant
tila, E. Kortelainen, O. Elomaa, M. Karlsson, M. Harlin, 
H. Valin, E. Saxell. Airueina H. Valin, M. Harlin, M. 
Karlsson. Osastossa oli jäseniä 25, täysinmaksaneita 16. 
Huvitoimikunta on juhlinut vuoden kuluessa 10 eri iltamaa,
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1 vuosi-, 1 rusetti-, 2 perhe- ja 4 yleistä tanssi-iltamaa, 
1 meriretken sekä 1 kuusijuhlan.

Huvitoimikunnan tulot tekivät Smk. 934: 40 ja menot 
samaan aikaan Smk. 753: 1 1. Jäännös osastolle Smk. 
181: 29. Osaston tulot tekivät vuoden lopussa Smk. 
153: 22 ja menot samaan aikaan Smk. 173: 45, menot 
suuremmat tuloja Smk. 20: 23. Huvitoimikunnan jäännös 
laskettuna osastolle teki osaston rahallinen tulo viime 
vuodella Smk. löi: 06, arvopapereissa kiinnitettynä Smk. 
70: —, taloudellinen omaisuus laskettu Smk. 50: —. Yh
teensä Smk. 281: 06. Entinen säästö sisälsi Smk. 364: 21. 
Koko pesijäin a.-o. omaisuus korkoineen Smk. 645: 27.

Tilintarkastajain lausunnon mukaan annettiin johtokun
nalle ja rahastonhoitajalle täydellinen tilivapaus kiitoslauseella 
vuodelta 1911,

Osaston kirjuri: Alexandra Anttila.

Toveri os.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet J. A. Lehtinen 
puheenjohtajana, K. Lähde kirjurina, J. V. Valo rahaston
hoitaja sekä muina jäseninä E. Harju, K. Suominen, J. Elo 
ja Arvo Närhi, joista viimemainittu on hoitanut sihteerin 
tehtäviä K. Lähteen paikkakunnalta poismuutettua sekä on 
toiminut loppuvuodella jäsenmaksujen kerääjänä.

Osasto on pitänyt 7 kuukausikokousta. Toimikunnan 
kokouksia on pidetty 8.

Tilintarkastajina ovat toimineet A. Merilä ja F. V. Kuu
sisto.

Keskustelukokouksia, joihin kaikilla H:gin t. y:n jäse
nillä on ollut vapaa osanotto-oikeus, on edelleen pidetty 3 
kertaa kuukaudessa torstai-iltasin paitsi kesän aikana.

Useampien keskustelukysymysten alustajina on esiinty
nyt puolueen parhaita kykyjä. Ikävällä täytyy mainita, että
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järjestöjen jäsenet ovat kovin veltosti ottaneet osaa näihin 
keskustelukokouksi in.

Keskustelukysymyksistä mainittakoon seuraavat: 
Kotiteollisuudesta.
Ammatillisen liikkeen ja sos.-dem. nuorisoliikkeen väli

sen suhteen järjestämisestä.
Itsemurhan syistä.
Kirjastokysymyksestä.
Mikä antaa köyhällekin rohkeutta olemassaolon taiste

lussa.
Arvo teoriasta.
Revisionistisista tendensseistä ammattiyhdistysliikkeessä. 
Puoluetoverien suhtautumisesta toisiinsa. 
Siviiliavioliittolaista.
Kirkon ja valtion eroittamisesta y. m., y. m.
Jäseniä on osastossa vuoden ajalla ollut 53, joista 26

on uusia. Täysinmaksaneita on 36, vajanaisesti 17. 
Osaston tilit mainittuna aikana on seuraava:

Tulot:
Säästö v. 1910........................... Smk. 105: 33
Rästeistä....................................... » 32: 75
Sisäänkirjoitusmaksuja.... » 49: 50
Jäsenmaksuja............................ » 274: 20
Myyty kirjallisuutta .... » 1: 20
Talletus Työv. säästöpank. . . » 131: 35

Yhteensä Smk. 594: 33

Menot:
Jäsenveroa v. 1910 . . . . Smk. 66: 10

» » 1911 . . . . »• 152: 40
Laskuja y. m. menoja . . . » 131: 95
Talletus Työv. säästöpank. . . » 131: 35
Rahaa kassassa............................ » 112: 53

Yhteensä Smk. 594: 33
Osaston puolesta: Arvo Närhi.
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H:gin Puuseppäin a.-yhd.

Toimikunta. A.-yhd. varsinaisena puheenjohtajana toi
mintakaudella on ollut A. J. Murros. Varapuheenjohtajaksi 
toimintakauden alussa valittiin j. V. Kari, vaan tämän paik
kakunnalta poistuttua valitsi a.-yhd. kokouksessaan 21 p. 
maaliskuuta varapuheenjohtajaksi Jussi Holm’in.

Toimikuntaan ovat kuuluneet Antti Kiviranta kirjurina, 
A. Valta varakirjurina, A. Vormula rahastonhoitajana, V. 
Katajapuro jäsenmaksujen pääkantomiehenä. Taloudenhoi
tajana on toiminut P. J. Murros. A.-yhd. tilientarkastajina 
V-t vuosittain toimikunnan valitsemina ovat toimineet toimi
kunnan jäsenet Saarinen ja Valta. A.-y:n kirjeenvaihdon 
ovat toimittaneet puheenjohtaja ja kirjuri.

Kokoukset, joista on hyväksytty niitten pitojärjestelmä 
siten, että a.-y:n kuukausikokoukset ovat olleet joka kuun 
15 pm jälkeisenä tiistaina ja toimikunnan kokoukset aina 
15 pm edellisenä keskiviikkona H:gin t. ym talolla.

Toimikunta on vuoden ajalla kokoontunut 20 kertaa 
neuvottelemaan ja päättämään asioista, jotka ovat olleet 
a.-yhd. sekä henkiselle että taloudelliselle toiminnalle käsit
telyn ja a.-yhd. kokouksille esittämisen arvoisia, pannut täy
täntöön a.-yhd. päätösten mukaiset toimenpiteet sekä yleensä 
pitänyt huolta asiain kulusta. — Toimikunnan pöytäkirjaan 
on merkitty 136 §:lää. Kokouksissa ovat olleet toimikun
nan jäsenet seuraavasti: Murros 17 kertaa, Vormula 18, 
Katajapuro 18, Valta 15, Saarinen 14, Holm 14 ja Kivi
ranta 20 kertaa, sekä varajäsenet K. Saari 15 ja E. O. Vuo
rinen 1 kerran.

A.-yhd. yleisiä kokouksia on ollut kaikkiaan 15. Alussa 
vuoden oli 3 ylimääräistä kokousta erinäisten asiain käsit
telyä varten. Kokouksista on pöytäkirjaan merkitty pykäliä 
94. Osanottajain keskimääräinen luku kokousta kohden on 
58 henkeä. Suurin kokous käsitti 104 osanottajaa, vähin 
käsittäen 22.

Kokouksissa on keskusteltu enimmäkseen vaan a.-yhd. 
taloudellisia asioita. Toimintakauden alussa kiinnitti jäsen-

3
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ten yleistä huomiota työehtosopimus ja sittemmin muut 
asiat kuten H:gin ja Minnan ammatilliseen piirijärjestöön 
yhtymiskysymys, josta a.-yhd. päätti toistaiseksi olla erossa, 
sekä P.-t.t. liiton keskuuteen perustettavasta työttömyys- ja 
sairausapukassan perustamisesta, josta a.-yhd. päätelmällään 
tulkitsi ettei liiton keskuuteen ole soveliasta sitä perustaa, 
koska liittoon kuuluu ammattikuntia, joilla on miltei yhtä
mittaista työttömyyttä, joten né jotka ovat varmempia an
siostaan joutuisivat alinomaisesti maksamaan.

Tärkeänä kysymyksenä on ollut myöskin pitkä kirjalta- 
jain lakko, jonka avustukseen a.-yhd. kuten toisetkin otti 
tarmokkaasti osaa, myöntämällä m. m. a.-yhd. varoista 100 
markan avustussumman.

Kokouksille on esitetty myöskin a.-yhd. jäseniä virkis
täviä toimenpiteitä, kuten luentojen toimeenpanemista, ylei
siä huveja, hiihtokilpailuja y. m., joista kuitenkin osa on 
jäänyt täytäntöön asettamatta ja osa siirretty toistaiseksi.

On myöskin kysymyksiä jotka ansaitsevat tulla yksityis
kohtaisesti mainittua, kuitenkin yleiskatsetta niissä silmällä 
pitäen, kuten työehtosopimus, josta edellisellä toimintakau
della lähetettyyn sopimusehdotelmaan saatiin kuulla työn
antajain vastaus tammikuun 24 p. pidetyssä kokouksessa. 
Työnantajat olivat sopimuksen yhteyteen liitteenä asettaneet 
myöskin laatimansa järjestyssäännöt, joista keskusteltiin sa
malla kertaa kuin sopimuksestakin. Työehtosopimus, kuten 
arvatakin sopi, oli mitä suurimmassa ristiriidassa a.-yhd. 
esittämän ehdotuksen kanssa. Työnantajat tarjosivat m. m. 
vain 55 pennin alinta tuntipalkkaa 4 vuotta ammattia har
joittaneelle sekä 10-tuntista työpäivää. A.-yhd. luottamus
miehelle ei siinä myönnetty oikeutta käydä työhuoneissa. 
Työnantajat tekivät kuitenkin yhden uudistusmielisen ehdo
tuksen, nim. ettei pidetä käytännössä 14 vuorokauden ylös- 
sanomisaikaa, jolle esitykselle a.-yhd. puolesta vastakohdaksi 
esitettiin ettei myöskään työtodistuksia käytännössä pidetä, 
jotka ehdotelmat sittemmin kummaltakin puolen hyväksyt
tiin sopimukseen.

Useain neuvottelujen jälestä työnantajain kanssa kirjoi-
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tettiin sopimus alle helmik. 6 p., jolloin sopimusta nou
dattamaan sitoutui 8 Helsingin suurempaa puusepänliikettä, 
jotka kuuluvat Puusepäntyönantajain liittoon ja ovat mää- 
räävämpiä puuseppäin työsuhteista Helsingissä. Sopimuk
sessa tuli hyväksyttyä, paitsi edellämainittuja kohtia, 60 p. 
tuntipalkka ja 9 1/a tunnin työpäivä sekä työrauha taattua 3 
vuotta. Se seikka että Helsingissä on paitsi näitä 8 liikettä 
myöskin 40 pienempää liikettä, joitten mukaan saamisesta 
on a.-yhd. toimikunnalla ollut suurin työ koko toiminta
kaudella, mutta kaikesta huolimatta on niitä saatu sopimusta 
noudattamaan 40, joten nyt on sopimus allekirjoitettu 48 
liikkeen kanssa, 4 liikettä on lakkotilassa.

Sopimuksen rikkomista on ilmoitettu ainoastaan 1 puusepän
liikkeestä. Tapauksessa olisi eräs työläinen jäänyt määrät
tyjä maksuja vaille ellei a.-yhd. toimikunta olisi asiasta teh
nyt muistutusta työnantajaliitolle. Puutteellisuuksia tietysti
kin ilmenee monessa paikassa sopimuksen kirjaimellisesti 
noudattamisessa, mutta se seikka ettei työntekijät tällaisista 
tee ilmoitusta a.-yhd:lle, ilmaisee sitä ettei työntekijät itse
kään niistä erityisemmin välitä. Suurinta huomiota laina
taan vaan palkkaussuhteille, joten terveydelliset y. m. tar
peelliset vaatimukset jäävät tyydyttämättä.

Sopimuksesta työnantajain kanssa pohdittaessa kuuluivat 
sovittelukomiteaan a.-yhd. edustajina: Murros, Murtosalo, 
Nieminen, Värjä ja Kiviranta sekä liiton edustajana A. Rä
sänen.

A.-yhd. osanotosta valistustyöhön ajateltiin vuoden alusta 
asti toimia a.-yhd. jäsenille luentokurssit ja oli näitä hom
maamaan valittu toimikunnan puolesta 2-henkinen komitea. 
Näitten kuulusteltua luennoitsijoita näyttäytyi mahdottomaksi 
saada aikaan luennoita, sillä kaikki luennoimaan kykenevät 
kieltäytyivät ottamasta tointa vastaan. Luennoihin osanotto- 
halun tiedoksisaamisen a.-yhd. jäsenistä teki ilman omia 
voimia haaskaamatta mahdolliseksi se, että liittotoimikunta 
järjesti luennot lokakuun 24—25 päivinä kaikille puutyön
tekijöille, joissa luennoittiin tärkeistä aineista, vaan siitä huo
limatta oli ammattikuntamme osanotto näihin mainittavan
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laimea, joka lienee paras osoitus näyttämään miten turhaan 
olisi homma mennyt a.-yhd. yksin niitä hommatessa.

Puheita yleisissä kokouksissa on ollut ainoastaan yksi, 
jonka piti liiton nykyinen puheenjohtaja Lumivuokko, te
roittaen mieliin toverillisen toiminnan tärkeyttä ja ammatil
lisesti järjestäytymistä.

H:gin—Hdinnan ammatillisen agitatsionipiiritoimikunnan 
useasta järjestöön yhtymiskehoituksesta on keskusteltu useassa 
kokouksessa, mutta kaikista on ollut tuloksena ennemmin 
mainittu päätös, nimittäin ettei a.-yhd. pidä toistaiseksi tär
keänä yhtyä mainittuun järjestöön vaikkakin periaatteessa 
hyväksyy sen valistavan merkityksen mikä mainitulla järjes
töllä on. — Rahallista avustusta valistustyölle on a.-yhd. 
myöskin antanut: Sos.-dem. kunnallistoimikunnalle 50 
mk., lhanneliitolle 10 mk., H:gin t. y:n Naisosastolle 10 
mk. sekä Ihanneliiton urheilukurssien avustukseksi 25 mk., 
joilla kursseilla myöskin oli a.-yhd. edustaja. — A.-yhd. on 
myös pitänyt koko toimintakauden kiertävää jäsenmaksujen 
kantomiestä, jonka tehtävänä on käydä keräämässä jäsen
maksuja sellaisissa liikkeissä olevilta työläisiltä, joilta ei voi 
jostakin liikkeestä keräämään valittu kantomies niitä hakea. 
Tämä kantomiehen olemassaolo on nyt käytännössä osoit
tautunut tunnustettavan tärkeäksi sillä että se voi paraiten 
harjoittaa n. s. työhuoneagitatsionia, kirjoittaa uusia jäse
niä, tehdä tunnetuksi ammatillisen liikkeen tärkeyden ja 
yleensä on muistuttajana a.-yhd. olemassa olosta, joka ilman 
sitä näin tasaisen toiminnan aikana monelta haihtuisi mie
lestä.

Kirjallisuuden levittämiseksi a.-yhd. puolesta on erityi
sille juhlajulkaisuille valittu levittäjiä sekä eritoten on koi
tettu saada mahdollisimman paljon tilaajia liiton äänenkan
nattajalle »Lastu» sekä Ammattijärjestö-lehdelle. A.-yhd. on 
tilannut arkistoonsa lehtiä: »Lastu», »Ammattijärjestö» ja 
»Työläisnainen».

Kiertokirjeitä on kokouksissa luettu Ammattijärjestöltä 
tulleita 7, P. t.tekijäin liitolta, 7 muilta yhdistyksiltä ja yk
sityisiltä 8. Vielä mainittakoon tämän yhteydessä että yh
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distys myönsi 21 p. maaliskuuta pitämässään kokouksessa 
Parkkarilan t. y:selle pyytämänsä 1,000 markan lainan. — 
A.-yhd. edustamassa osakeyhtiöissä y. m. ovat olleet: T. S. 
O.-Y:ssä Murros, Laurila O.-Y:ssä Murtosalo, Työväen pan
kissa Vormula.

Verotus kuluneella toimintakaudella on paitsi vakinaisia 
a.-yhd. veroja kannettu myöskin 10 viikon ajalta 50 p. vii
kolta täysin- ja 25 p. puoleksimaksavilta ylimääräistä veroa 
kirjaltajain lakon avustamiseksi sekä ammattijärjestön apu- 
rahastoon 2 mk. täysin- ja 1 mk. puoleksimaksavilta jäseniltä.

Jäseniä vuoden kuluessa on ollut kaikkiaan täysinmak- 
savia 237, oppilaita 20, uusia tullut 36, muilta paikka
kunnilta tulleita 23 ja vanhoja liittynyt uudestaan 21, joten 
lisäys tekee yhteensä 80. Vanhuuden tähden vapaita on 6, 
kunniajäseniä 2. Vuoden ajalla on kuollut 3 a.-yhd. jäsentä.

Lopuksi mainittakoon, että a.-yhd. toiminta, vaikka se 
on varsinkin loppupuolella vuotta näyttäytynyt odottamatto
man laimealta, niin on se kuitenkin sillä nykyisin suurta 
huomiota herättäneellä voitollaan minkä yhd. on saanut työ
sopimuksen kautta, osoittanut maamme kaikille ammatti
kunnille mitä lujalla järjestäytymisellä saadaan aikaan.

Helsingissä tammikuulla 1912.
Antti Kiviranta.

Suomen Kaakeli-, Fajanssi- ja Uunintekijäliiton 
osasto n:o 1 Helsingin uunintekijäin a.-o.

Kuluneella vuodella on toimikunnassa ollut V. Sinisalo, 
K. Koivu, K. Vilkas, O. Simonen, K. Lindholm ja K. Vai
nio. Puheenjohtajana J. E. Vuorio, rahastonhoitajana V. 
Sinisalo, kirjurina T. Korhonen ja varakirjurina K. Vainio. 
Tilintarkastajina K. Nysten ja A. Ekqvist.

Järjestysvaliokunnassa K. Randelin, K. Heinonen ja K. 
Sinisalo.
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Huvitoimikunnassa S. Kallio, K. Seikkola, K. Sinisalo, 
A. Kylander, A. Ekqvist ja H. Tammio, varalta A. Palm
gren ja H. Lahtinen.

Kokouksia on kuluneella vuodella pidetty yhteensä 26, 
joista osaston kuukausikokouksia 12, toimikunnan 9, vuosi
kokouksia 2 ja ylimääräisiä kokouksia 3.

Pöytäkirjoihin on pykäliä tullut 152, joista osaston kuu
kausikokousten pöytäkirjoihin 72, toimikunnan 36, vuosi
kokousten 16 ja ylimääräisten kokousten 28.

Täysinmaksaneita jäseniä on osastossa 57.
Kokouksissa on ollut osanottajia vähänpuoleisesti. Viime 

vuotena alotettu hinnoittelu on saatu lopullisesti valmiiksi 
ja käytäntöön, joka ei kuitenkaan täysin tyydyttänyt kaikkien 
uunintekijäin mieltä. Myöskin on ollut 6-henkinen jaosto 
laatimassa Suomen K.-, F.- ja Uunintekijäliilon osaston n:o 1 
uunintekijä a.-o:n sääntöjä. Jaostossa oli K. Lindholm, 
Pihlajamäki, Hyvönen, J. F. Vuorio, Lehmussaari ja varalta 
Latvio, Korhonen ja Ekholm, ja ovat nämä sääntöehdotuk
set osastossa hyväksytty sekä ovat liitolta saamassa vahvis
tusta.

Huvitoimikunta on toiminut l:den yleisen iltaman, l:den 
perheiltaman ja l:den vuosijuhlan.

Valaistus a.-o.

Vuosikokouksessa ja tilientarkastuksessa, joka pidettiin 
14 p. tammik. 1912, kävi selville, että tilit olivat kunnossa 
ja sen perusteella myönnettiin rahastonhoitajalle ja toimi
kunnalle tilinvastuuvapaus. Kuukausikokoukset on pidetty 
säännöllisesti joka kuun 2 sunnuntai, vaikka jäseniä, ikävä 
kyllä, on osastossa vähän. Valittiin vanha toimikunta uudel
leen ja tarpeelliset edustajat.

Tulot ja menot ovat seuraavat: tulot vuodelta 1911 on 
Smk. 62: 25, menot Smk. 40: 85. Jäännös vuodelle 1912 
Smk. 110: 48.
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Puheenjohtajana on ollut A. Tyynelä, rahastonhoitajana 
S. Ahonen, sihteerinä J. Jalava.

Suomen Tehdas- ja Sekatyöväen liiton 
Ulkotyöläisnaisosasto n:o 4.

Osaston toiminta on ollut verrattain vilkasta edellisten 
vuosien toimintaan nähden. Kokouksiin osanotto on ollut 
suurempi kuin vastaavat numerot edellisenä vuotena ja uusia 
jäseniä on liittynyt osastoon myös tuntuvammin, joten osas
ton jäsenmäärä on enentymään päin. Tähän on ehkä osal
taan vaikuttanut se, kun vuonna 1910 saatiin yleissopimus 
työolojen järjestämiseksi Helsingin rakennusteollisuudessa. 
Lisäksi saatiin määräys, että kaikille yleissopimuksen alle
kirjoittaneille järjestöille on laadittava yksityiskohtainen työ
sopimus, joka tälle osastolle myös valmistui tammikuun 17 
päivä, joten oli jonkun verran turvaa ettei tästedes voitu 
työpalkkoja työnantajain puolelta polkea suhteettoman alas. 
Suuressa määrässä on myös ehkä se vaikuttanut että raken
nusmestarit ovat hyvin paljon rikkoneet työ- ja palkkasopi
musta, joten naiset olivat usein tekemisissä osaston kanssa. 
Osastolle on ilmoitettu 13 sopimuksen rikkomista, jotka 
ovat tulleet jotenkin kaikki korjattua, kun on ilmoitettu 
näistä rakennusmestarijärjestölle.

Osaston puheenjohtajana on toiminut Ida Laine, pöytä- 
kirjurina Siiri Karlson, sittemmin Ida Hellstedt, sama 
myös rahastonhoitajana, jäsenkirjurina Aliina Säde, hänen 
erottuaan Siiri Karlson. Johtokuntaan, paitsi virkailijoita, 
ovat kuuluneet Hilda Koljonen, Hilma Niemi, Olga An
dersson, varalta Ida Siniranta ja Lyydia Laaksovirta. Joh
tokunnasta ovat eronneet vakinaiset jäsenet Hilma Niemi, 
Hilda Koljonen ja Aliina Säde sekä varajäsen Lyydia Laak
sovirta, joiden tilalle on valittu Hilda Markkanen, Mimmi 
Antikainen, Alma Suomela ja Alma Käpy. Huvitoimikun-



40

taan ovat kuuluneet Hilda Markkanen, Alma Käpy, Ida 
Siniranta, Alma Suomela, Siiri Karlson, varalta Ida Hellstedt 
ja Mimmi Antikainen.

Osasto on edelleen kuulunut rakennustyöväen luotta- 
musmieskeskuskomiteaan ja on edustajana komiteassa ollut 
Ida Laine.

Osaston toimesta on perustettu hautausapurengas, johon 
on saatu sekatyöntekijäin hautausapurenkaalta säännöt. Ren
gas toimii n:lla 3.

Osaston työttömyys- ja kipukassa alkoi toimintansa ke
säkuun 1 päivästä. Osasto on myös päättänyt yhtyä Hel
singin— Hämeenlinnan ammatilliseen agitatsioonipiiriin 1 
päivästä syyskuuta.

Osastolla on ollut kokouksia yhteensä 27, johtokunnan 
kokoukset siihen luettuna, ja sisältää pöytäkirja 127 §. Kes
kusteltu on etupäässä ammatillisista asioista. Osastoon on 
vuoden aikana yhtynyt uusia jäseniä 45, täysinmaksaneita 
on 66. Osaston jäseniltä menevät ylimääräiset verot on 
kaikki maksettu osaston kassasta. Lahjotettu on Ammatti
järjestölle kirjaltajalakon avustamiseksi 100 rmkaa. Osasto 
keskusteli yleissopimuksen ylössanomisesta, vaan yleisen 
rauhan säilyttämiseksi päätettiin sopimus edelleen säilyttää, 
mutta joulukuun 30 päivä sanottiin rakennusmestarien puo
lelta yleissopimus ylös, joten ensi vuoden aikana tarvittanee 
osaston puolelta tarmokasta toimintaa. Toivottavasti raken
nustyöläiset jo huomaavat asemansa ja liittyvät osastoon, 
joten voimme vastustaa työnantajain hyökkäystä.

Osaston rahallinen puoli on suuressa määrässä kärsinyt 
tappiota, kun on ollut suuret ylimääräiset verotukset ja työ
sopimukset nousevat ylen kalliiksi rakennusherrain jarrutuk
sen tähden, kun sovinto-oikeuteen täytyy kokoontua monta 
kertaa, josta puheenjohtajille meni suuret palkat. Ehkä tu
leva vuosi korvaa mitä tämä vuosi on hävittänyt.

Hyväksytty 18 päivä helmikuuta 1912.
Vakuudeksi: Ida Hellstedt.
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Verhoilijain a.-o.

Osaston virallisena kielenä on ollut suomi. Osasto on 
pitänyt paitsi vuosikokouksen, 12 kuukausikokousta, 3 yli
määräistä ja 7 johtokunnan kokousta, joissa on laadittu yh
teensä 106 pykälää pöytäkirjaan. Kokouksissa on käynyt 
keskimäärin 25 jäsentä. Niissä on keskusteltu enimmäkseen 
ammatillisia kysymyksiä.

Osastolla on edelleen ollut työttömyys- ja sairausrahasto 
käytännössä, joista on maksettu yhteensä avustusta 213 mk. 
Osasto lahjoitti kirjaltajien lakon avustukseksi 50 mk.

Seuraavat uudet verhoilialiikkeet ovat hyväksyneet osas
ton nykyään käytännössä olevan työehtosopimuksen: Hj. 
Halme, Lauritson, Böckerman sekä toiminimi Herranen ja 
Falck. Osasto on tilannut jäsenilleen Suomen puutyönteki
jäin liiton äänenkannattajaa »Lastua», sekä marraskuun kuu
kausikokouksessa osasto päätti tilata ruotsinkielisille jäsenil
leen Arbetet-lehden.

Osasto on päättänyt yhtyä H:gin— Hdinnan ammatilli
seen agitatsioonipiirijärjestöön tammikuun 1 p. 1912.

Osaston sisäänkirjoitusmaksu on ollut 5 mk. ja jäsen
maksut 40 p. viikolta, paitsi oppilailta ja naisilta sisäänkir
joitusmaksu 1 mk. ja jäsenmaksut 20 p. viikolta.

Osastossa oli vuoden alussa jäseniä 52, liittyi 15, erosi 
9, vuoden lopussa 58. Johtokuntaan on kuulunut Eino 
Väisänen puheenjohtajana, F. Forsman varapuheenjohtajana, 
rahastonhoitajana J. Herranen, kantomiehenä A. Jokimies, 
sihteerinä allekirjoittanut, varasihteerinä A. Leimu, talouden
hoitajana V. Herranen. Varajäseninä johtokuntaan on kuu
lunut Klavert ja Böckerman. Klavertin ja Böckermanin 
erottua osasto valitsi varajäseniksi Flytströmin ja Karmitsin.

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

Osastoa edusti Kansannäyttämön vuosikokouksessa J. 
Herranen, Työv. Sanomalehti O.-Y. vuosikokouksessa E. 
Väisänen, H:gin —Hdinnan amm. agitatsioonipiirijärjestön 
perustavassa kokouksessa Lumivuokko.
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Osastolla on ollut huvitoimikunta, joka on pitänyt 3 
tanssi-iltamaa, yhden perhe- ja paketti-iltaman sekä vuosi
juhlan.

Osastolla on ollut tuloja Smk. 1,630: 67, menoja Smk. 
1,349: 93, puhdas omaisuus 1,010: 64. Työttömyys- ja 
sairauskassalla on ollut tuloja Smk. 357: 38, menoja Smk. 
308: —. Puhdas omaisuus Smk. 1,252: 66.

Kuten ylläolevasta näkyy, on kuluneella vuodella toi
minta rajoittunut osaston sisäiseen järjestämiseen.

Osaston puolesta: A. Järveläinen.

Maalarien liiton Helsingin osasto n:o 1.

Viime kulunut vuosi ei ole osastomme toimintarikkaim- 
pia. Se yleinen väsymys, joka viime aikoina on useissa 
ammatillisissa järjestöissä ollut huomattavissa, ei ole suin
kaan pienin maalareissa. Osaston jäsenmäärä on paljon vä
hentynyt, syystä että on täytynyt erottaa jäsenmaksurästien 
tähden suuret määrät jäseniä. Asiain tällä kannalla ollen ei 
osasto ole voinut toimia ulospäin niin paljon kuin olisi ol
lut suotavaa. Keväällä kutsui osasto yleisen maalarien ko
kouksen täällä Helsingissä, jossa m. m. tov. Aug. Lindell 
piti esitelmän ammatillisen järjestäytymisen tarpeellisuudesta. 
Sitäpaitsi on kaikkiin suurempiin maalariliikkeisiin valittu 
n. s. luottamusmiehiä, jotka myös ovat työhuoneissa jäsen
maksujen kantajina.

Osaston kokouksissa, joita on pidetty kerta kuukaudessa, 
on keskusteltu paitsi osaston pienemmistä asioista, siitä mi
ten saataisiin työnantajat noudattamaan nyt voimassaolevaa 
työsopimusta, sillä heillä on, varsinkin muutamilla, näyttä
nyt olevan hyvä halu sitä rikkoa. Jotkut »pikkumestarit» 
saatiinkiin sopimaan siitä heille huomautettua, mutta suur- 
liikkeen harjoittavat saivat rauhassa rikkoa työsopimusta »so
sialistien pakkovallasta» vapautuneiden työntekijäin suosiolli
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sella avulla. Suurimpana loukkauskivenä on sopimuksessa 
sallittu urakkatyö, joka houkuttelelee työntekijöitä, ja urakka
sopimus, ollen epäselvä, antaa mahdollisuuden tulkita sitä 
myös työntekijäin vahingoksi.

Kun nykyinen työsopimus määrää, että ainoastaan so
vinto-oikeudessa ratkaistaan sopimuksien rikkomisista, ei 
osasto ole tähän tarkotukseen tahtonut sovinto-oikeutta käyt
tää, sillä kokemus osottaa kuka siellä saa oikeutta.

Vuoden 1912 alusta yhtyi osasto Helsingin—Hämeen
linnan ammatilliseen agitationipiiriin.

Vuoden viimeisinä päivinä sanottiin Helsingin rakennus- 
työnantajain taholta myöskin maalareilta n. s. yleissopimus 
irti, mutta koska siinä irtisanomisessa ei ollut Helsingin 
maalarimestariklubin allekirjoitusta, jonka kanssa osasto lä
hinnä on tekemisissä, kysyi osaston johtokunta mainitulta 
klubilta onko se irtisanomisen takana. Vastaus tuli kieltävä, 
joten n. s. yleissopimus ei maalareilta ole irtisanottu.

Osaston puheenjohtajana on ollut A. Airisto, kirjurina 
E. Salminen, rahastonhoitajana F. M. Orrela, muina johto
kunnan jäseninä: A. Harell, H. Vuorinen, A. Caselius, K. 
Koski, H. Leino ja V. Tamminen. Johtokunta on kokoon
tunut 17 kertaa. Osaston kantomiehenä on ollut Sv. Leh
tonen.

Osastolla ei vuoden alussa ollut huvitoimikuntaa, mutta 
valittiin syksyllä 6-henkinen huvitoimikunta, joka heti alkoi 
ripeästi toimimaan.

Vuoden ajalla oli osastolla tuloja 3,311 mk. 84 p:niä 
ja menoja 3,309 mk. 17 p:niä.

Vaikka osastomme nyt on mennyt näin pieneksi, jäseniä 
on vaan 238, niistä täysin maksaneita ainoastaan 97, niin 
olettakaamme että se nyt on alimmalla asteella ja tästä lähin 
alkaa nousta. Olemmehan päässeet n. s. »pakkojäsenistä», 
joten jälelläolevat ja vasfedes osastoon liittyvät jäsenet voi
daan pitää siksi tietoisina, että tuntevat mitä velvollisuuksia 
heillä on itseään ja sitä ihmisluokkaa kohtaan, johon he 
itsekin kuuluvat. Emil Salminen.

Osaston kirjuri.
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Naisosasto.

Osaston toiminta kuluneena vuotena, kuten yleensä, on 
kohdistunut pääasiassa valistustyöhön. Osaston kokouksiin 
on hankittu alustuksia kehittävistä periaatteellisista ja päivän- 
kysymyksisfä ja niistä keskusteltu. Osasto on edustettuna 
Helsingin ja ympäristön järjestyneiden naisten agitatsioni- 
toimikunnassa. Viime keväänä toimeenpani osasto erittäin 
onnistuneen agitatsionikokouksen Mäntymäellä.

Avustusrahoja on osasto jakanut: 100 mk. toveri Ida 
Toivoselle Varalan leikki-, voimistelu- ja urheilukursseille, 
100 mk. sos.-dem. Naisliitolle puolueopistoon pyrkivien apu- 
rahastoon, 200 mk. ihanneliittolaisille kenkiin ja 150 mk. 
kesämatka-avustuksiin, 100 mk. Kirjaltajaliitolle lakkoavus- 
tusta ja 50 mk. kirjansitojille sulkuavustusta. Vielä on jaettu 
osaston jäsenille 100 kpl. kirjasta »Pienten lasten hoidosta» 
ja ihanneliittolaisille 50 kpl. »Ihannetta» ja 300 kpl. »Joulu- 
tarua». Sitäpaitsi on osasto ylläpitänyt ihanneliiton käsityö- 
seuraa palkaten opettajat ja ostaen käsityötarpeet.

Osastoa edusti sos.-dem. Naisliiton edustajakokouksessa 
Maria Laine ja Emmi Huttunen. Osuuksien puolesta on 
ollut edustajina: Maria Laine Työväen Sanomalehti O.-y:ssä, 
Augusta Nyberg Työläisnaisen osuuskunnassa, Alma Luh
tala Kansan Näyttämö O.-y:ssä, Emmi Huttunen Osuusliike 
Elannossa, Aino Eronen Laurila O.-y:ssä ja Hilma Vik
man Helsingin Työväen osuuskaupassa. Osaston vieraana 
piti sos.-dem. Naisliitto täällä syyskuun alussa VI edustaja
kokouksensa.

Kuukausikokouksia on osastolla ollut 11 ja yksi yli
määräinen kokous.

Jäsenten osanotto kokouksiin on ollut 30—40 paikkeilla.
Jäseniä oli osastossa vuoden lopussa 80.
Johtokunnan kokouksia on pidetty 14. Johtokuntaan 

ovat kuuluneet seuraavat toverit: Miina Sillanpää puheen
johtajana, Augusta Nyberg varapuheenjohtajana, Olga Man
ner kirjurina, Augusta Perttilä varakirjurina, Aino Eronen 
rahastonhoitajana, Hilja Pohjola jäsenkirjurina ja talouden



45

hoitajana, Liisi Rautanen, Olga Leino, Alma Luhtala ja Au
gusta Perttilän poistuttua paikkakunnalta Hihna Vikman.

Huvitoimikunta on pitänyt 23 kokousta ja toiminut 1 
puku-, 1 tanssi-, 1 käärö- ja 1 perheiltaman, 1 kansanjuh
lan ja kävelyretken sekä avustanut johtokuntaa ulkoilma- 
kokouksen järjestämisessä. Tuloja on ollut 1,895:95, me
noja 1,076:03, säästö 819:92. Toimikuntaan ovat kuulu
neet: Lydia Joki, Anna Nuutinen, Agda Vatanen, Laura 
Saarto, Anna Aalto, Olga Manner, Eva Aro, Sofia Sjögren, 
Fiina Järvinen, Olga Helenius, Hanna Lehto ja Sofia Leh
tonen.

Ihanneliitossa on lapsia 300. Opettajina ovat toimineet: 
Betty Lehikoinen, Lempi Tähtinen, Maria Kivilinna, Olga 
Merisaari, Betty Valkonen ja Olga Leinonen, urheilun ja 
leikin opettajina: Hanna Joutsela, Laura Saario, Ida Toivo
nen, Esteri Pellinen, Yrjö Solehmainen, J. Hietala, K. Joki
nen, N. Lehti ja Hannes Kekkonen. Toimikuntaan ovat 
kuuluneet: M. Laine, M. Kivilinna, H. Vikman, O. Meri
saari, B. Lehikoinen, A. Nuutinen, B. Valkonen, H. Piha
maa, S. Lehtonen, Q. Sarell ja A. Suominen. Opetustun
teja on ollut sunnuntaisin syksy-, talvi- ja kevätkuukausina. 
Sitäpaitsi ovat lapset opettajainsa johdolla toimeenpanneet 
iltaman, kävelyretken, joulu- ja lopettajaisjuhlia. Keväällä 
toimeenpantiin leikki-ja urheilukurssit ihanneliitto-opetukseen 
innostuneille. Ihanneliitolla on myöskin käsityöseura, johon 
osanottajina on ollut noin 20 ihanneliiton tyttöä. Opetta
jina ovat toimineet Olga Merisaari, Hanna Lehto ja Fanny 
Leander.

Osastolla on ollut tuloja 1,501:26 ja menoja 1,683:81. 
Tiliaseman mukaan oli osastolla käyttövaroja ja sen hoi
dossa olevien eri rahastojen varoja: 2,140: 13, osakkeita 
205: — arvosta, saatavia 30: — ja kalustoa, arpajais- ja käsi- 
työtavaraa 780: 73; yhteensä varoja 3,780: 73. Velkoja ei ole.

Johtokunnan puolesta: Olga Manner.
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Ajuri a.-o.

Ajuri a.-o:n toimihenkilöt ovat koettaneet toimia par
haan kykynsä mukaan ammattikunnan hyväksi, kuten edes
menneinäkin vuosina. Osaston jäsenet näyttivät vuoden 
alussa jonkun verran yhteispyrinnön ennustusta, mutta jo 
vuoden ensi neljänneksen kuluttua alkoi jäsenten innostus 
sammua. Ja niin ollen on osaston jäsenien kokouksiin osan
otto ollut laimean puoleista.

Osastolla on ollut kokouksia 14, joista tavanmukaisia 
kuukausikokouksia 12 ja 2 ylimääräistä. Toimikunnalla sa
moin 14 kokousta, joista 2 ylimääräistä.

Näissä on keskusteltu kaikkiaan 63 eri asiaa, osaksi kun
nallisia, osaksi ammatillisia laadultaan.

Osastolla on myöskin huvitoimikunta, joka on toiminut 
keskulaisesti. Huveja on ollut kaikkiaan 4, niistä 2 yleistä 
iltamaa, 1 perheiltama ja 1 rekiretki. Näistä on ollut tu
loja yhteensä Smk. 967:20 ja menoja yhteensä 908:20.

Osastossa on ollut jäseniä vuoden alussa 40, joista jä
senmaksunsa maksamattomat poislaskettuna on jäännös vuo
den lopussa 29.

Tuloja on osastolla ollut Smk. 820:71 ja menoja Smk. 
916: 26.

Ajuri a.-o. puolesta: K. M. Pukki.

Metallityöntekijäin a.-o.

Osasto alkoi toimintansa vuoden alussa kokoonpantuna 
kolmesta eri osastosta, nimittäin viilaajain, konetehtaalaisten 
ja rautasänkytyöntekijäin. Toiminta on ollut jokseenkin vil
kasta. Enimmäkseen on keskusteltu osaston sisäisiä asioita 
ja toimittu siihen suuntaan, että saataisiin enempi jäseniä 
osastoon. Osaston alotteesta on pidetty yksi suuri vastaan- 
ottokokous, jonka avulla koetettiin valistaa metallityöläisiä 
ja kehoitettiin liittymään jäseniksi osastoihin.
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Osastolla ei ole ollut mitään työtaisteluja, mutta on 
avustettu kirjaltajia ja Korpisaaren naulatehtaan lakkolaisia 
heidän työtaisteluissaan.

Osasto on valmistellut asioita tulevaan Ammattijärjestön 
edustajakokoukseen.

Helsingin—Hämeenlinnan ammatilliseen agitationipiiriin 
on osasto myös ottanut osaa.

Osasto kuuluu S. Metallityöntekijäin liittoon n:lla 2.
Osaston toimikuntaan on kuulunut 7 jäsentä, nimittäin: 

J. Sinisalo puheenjohtajana ja hänen erottuaan M. Ampuja, 
rahastonhoitajana O. Turakainen, jäsenkirjurina V. Vuori, 
pöytäkirjurina F. Virtanen, muina jäseninä Meritähti, hänen 
erottuaan Suojanen varapuheenjohtajana sekä Jokilehto ja 
Kokko.

Toimikunta on pitänyt 11 kokousta, joista on pöytä
kirjaan merkitty 55 pykälää. Osasto on pitänyt 12 ko
kousta, joista on tullut pöytäkirjaan 106 pykälää.

Metallityöntekijäin yhteiseen huvitoimikuntaan on osas
tosta kuulunut P. Sola ja J. Koskelainen sekä varalta Sand
gren ja Malinen.

Järjestysvaliokuntaan ovat kuuluneet Nyström, Pelkonen, 
Paananen, Reijonen, Merilahti, Jokinen ja Grönvik sekä va
ralta Leppänen ja Huhka.

Tilintarkastajina ovat olleet Huhka, Taimi ja Lindqvist 
ja varalta Lainio ja Pelkonen.

Lipputoimikuntaan ovat kuuluneet Leppänen, Keinänen, 
Huhka, Lyytikäinen, Sola, Kokko ja Koskelainen sekä Kos
kelaisen erottua Hämäläinen.

Metallityöntekijäin liiton arpajaistoimikuntaan F. Virtanen 
ja varalta Koskelainen.

Osaston osakkeita on ollut eri paikoissa edustamassa J. 
Leppänen Työväen Sanomalehti O.-y:ssä, H. Lainio O.-y. 
Laurilassa, O. V. Turakainen Työväen Säästöpankissa, V. 
Lindqvist Työväen Osuuskaupassa, A. Lehtonen Elannossa 
ja J. Purala entisessä Työväen Tupakkateollisuus Osuus
kunnassa.
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Osasto on konetehtaalaisten ent. osastolta perinyt kaksi 
hautausapurengasta ja ovat ne hyvissä voimissa.

Osaston jäsenluku oli vuoden alussa 92 ja vuoden lo
pussa 105.

Toimikunnan puolesta: F. Virtanen.

Suomen leipuri t. t. liiton Helsingin osasto.

Osaston puheenjohtajana on toiminut A. Heiskanen, va
ralta V. Salomaa, kirjurina E. A. Rimpiläinen, varalta B. 
Liljeroos, rahastonhoitajana E. Soinivaara ja taloudenhoita
jana V. Mantere, muuna johtokunnan jäsenenä K. Kahila. 
Vuoden varrella ei johtokunnasta ole yhtään jäsentä vaih
tunut. Kokouksia on ollut 17.

Osastolla on ollut 1911 vuosikokouksen jälkeen 12 kuu
kausikokousta. Niissä on päätetty Ammattijärjestölle mene
vistä verotuksista, järjestetty leipurilain valvomista ja leipuri- 
työntekijäin valistamista. Huhtikuun ajalla luennoi Eero 
Haapalainen yhtenä iltana leipurityöntekijöille tarkoitetussa 
luentotilaisuudessa Työväentalon A. salissa »Avonaisesta ja 
suljetusta ammatillisesta liikkeestä».

Osastan jäsenluku oli vuoden lopussa 110, niistä vuosi- 
jäseniä 93. Tuloja on vuoden varrella ollut 3,494 mk. 61 
p:niä, menoja 2,936 mk. 31 p:niä. Omaisuuden arvo 2,675 
mk. 11 p:niä. Vakituisina tilientarkastajina ovat olleet J. 
Koivistoinen ja K. Lindroos. Osastoa on edustanut Työ
väen Sanomalehti Osakeyhtiön kokouksissa K. Lindroos ja 
Osuusliike Elannon kokouksissa vuoden alussa K. Lindroos 
ja lopussa V. Mantere.

Huvitoimikunnassa on ollut 10 jäsentä. Se on kokoon
tunut vuoden varrella 18 kertaa ja on toiminut 5 yleistä 
iltamaa sekä yhden kävelyretken ja pienemmän laivamatkan. 
Vapaailtamia jäsenille 3, niistä yksi vuosijuhla.

Työtaistelua leipuriammattialalla Helsingissä ei vuoden 
varrella ole ollut.
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Tupakkatehtaalais a.-o.

Tupakkatehtaalais am.-os. alkoi toimintansa vuoden alusta 
toivorikkaana. Jokaisen tosijäsenen rinnassa sykki tunne 
järjestymättömiin ammattitovereihin, sekä koittaen heihin 
vaikuttaa, että liittyisivät jäseniksi omaan osastoonsa, vaan 
kuitenkin tämäkin toimintavuosi kului suurempia järjestymis- 
rynnäköitä näyttämättä. Mainita täytyy sentään yhdestä ker
rasta, jolloin näytti vähän elonmerkkiä työläisissä nousevan, 
kun Borgströmin työläisiä liittyi useita kymmeniä osastoon 
jo vuoden alkupuolella, tosin näistäkään jäsenistä ei ollut 
am.-os. hyötyä, päinvastoin aineellista vahinkoa, sillä niin 
moni jätti sisäänkirjoitusmaksunsakin maksamatta. Osasto on 
etupäässä keskustellut ammatillisia ja taloudellisia asioita ja 
koettanut saada osaston toimintaa vilkkaaksi.

Toimikunnassa on toiminut: Ida Vaahtera puheenjohta
jana, Aina Laaksonen varapuheenjohtajana ja Ingrid Kaarti
nen jäsenkirjurina, Aina Laaksonen rahastonhoitajana, Meeli 
Roine taloudenhoitajana ja pöytäkirjurina allekirjoittanut, 
muina toimikunnan jäseninä Mandi Nieminen, Hilja Niemi
nen, Mandi Salovaara, varajäseninä Alli Vesala ja Maria 
Nyman.

Osastolla on ollut kokouksia 13, näistä 12 varsinaista ja 
1 ylimääräisten verojen takia. Johtokunta on kokoontunut 
10 kertaa, jossa on keskusteltu osaston sisäisiä asioita ja 
kuukauskokoukselle keskustelukysymyksiä.

Huvitoimikunnassa on toimineet: Sigrid Vaalman, Mandi 
Pasonen, Ida Rinne, Alli Vesala, Lydia Salmela, Emmi Ahti, 
Anni Hokkanen, Mandi Nieminen ja allekirjoittanut, Emmi 
Ahtin erottua ja Anni Hokkasen erotettua hänen kokouk
sessa käynnin laiminlyönnin tähden, tilalle valittiin Sanni 
Laiho ja Naimi Fagerlund.

Tilintarkastajina ovat toimineet Ida Leskinen ja Mandi 
Arenius sekä varalta J. Suominen ja Alma Sinisalo.

Osakkeita edustamassa ovat olleet Aina Laaksonen Työ
väen Sanomal. o.-y:n osakkeita, Ida Vaahtera Laurilan osak
keita, Anni Lehtonen Osuuskaupan osakkeita, Meeli Roine

4
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Tupakkatehtaan osakkeita. Kunnallisneuvosten kokouksissa 
Alma Sinisalo, Helsingin ja Hämeenläänin agitatsionipiirin 
perustavassa kokouksessa Meeli Roine.

Osasto päätti liittyä Helsingin ja Hämeenläänin agitat
sionipiiriin 1 päivästä syysk. 1911.

Lainana osastolta on eri paikoissa yhteensä 170 mk.
Osasto on lahjoituksia myöntänyt S. Ammattijärjestön 

kautta kirjaltajain lakkotaistelun avustamiseksi 15 mk., Nais- 
osastolle ihanneliittolaisten urheilua varten 5 mk. ja lasten 
joulujuhlaan 5 mk., Työväenyhdistyksen lasten joulujuhlaa 
varten 5 mk.

Osasto on verottanut jäseniä 2 kertaa, 1 ylimääräinen 
verotus liitolle kirjaltajain lakon takia ja 1 S. Ammattijär
jestön apukassan täyttämiseksi.

Osastoon on liittynyt jäseniä vuoden kuluessa 71 ja 
täysinmaksaneita 39. Osaston tilinpäätös näytti vuoden ku
luessa tuloja 890 mk. 80 p. ja menopuoli 854 mk. 47 p.

Osaston puolesta: Mimmi Koponen.

Helsingin Nahkuri a.-o.

Vuoden alussa oli osastossa 36 varsinaista jäsentä, joista 
vuoden kuluessa on eronnut 12, uusia jäseniä on osastoon 
liittynyt vuoden ajalla 29, joista suurin osa luultavasti työ- 
rettelöiden peloittaniina, koska heistä heti työrettelöiden lo
puttua erosi 27. Osaston jäsenluku oli vuoden lopussa 25, 
siis on jäsenluku vähentynyt 11 jäsenellä. Osaston puheen
johtajana on toiminut A. K. Laakso, rahastonhoitajana O. 
Rinne, kirjurina P. Purra, sekä muina johtokunnan jäseninä 
H. Mäkelä ja E. Pihlajavuori. Tilintarkastajina ovat olleet 
O. Pihlajaranta ja A. Nurmi. Huvitoimikuntaan on kuulu
nut 5 vakinaista jäsentä, nimittäin V. Sinisalo, K. Koski, 
H. Koponen, E. Merikanto ja P. Purra. Lipunkantajina on 
toimineet E. Merikanto ja K. Uimonen sekä airueina A. K.
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Laakso ja K. Karlsson. Osaston omistamia osakkeita edus
tamassa ovat olleet seuraavat toverit: A. Nurmi Työväen 
Sanomalehti o.-y:ssä, K. Riipinen O.-y. Laurilassa ja osuus
kunta Elannossa K. Lehtinen. Vuoden kuluessa on pidetty 
27 kokousta, joista 11 varsinaista kuukausikokousta ja 10 
ylimääräistä kokousta sekä 6 johtokunnan kokousta.

Työrettelöitä on vuoden kuluessa ollut yksi, nimittäin 
Munkkisaaren nahkatehtaalla, joka rettelö oli sovinto-oikeu
den ratkaistavana ja päättyi työläisten häviöllä.

Osasto on päättänyt myöskin yhtyä Ammattijärjestön 
järjestämään H:gin ja Hdinnan agitatsionipiiriin.

Lakkoavustuksia on osasto luovuttanut 25 markkaa kir- 
jaltajien työtaisteluun sekä sittemmin veroittanut jäseniä Am
mattijärjestön ehdotuksesta 50 p. viikossa samaan tarkoituk
seen, maaliskuusta alkaen toukokuuhun asti, joka verotus 
loppuajalla lankesi oman liiton työtaistelujen avustamiseen.

Pannu- ja levyseppäin a.-o.

Kulunut vuosi oli osastomme 14:sta toimintavuosi ja 
kului se rauhallisesti. Mitään mukaansa tempaavia asioita ei 
tapahtunut, joten toiminnasta ei olekkaan mitään erityisempää 
mainittavaa.

Kokouksia on osastolla ollut 12 ja toimikunnalla 11. 
Näissä on keskusteltu etupäässä virallisista asioista, kierto
kirjeistä y. m.

Lahjoituksia on osaston varoista myönnetty vuoden ku
luessa yhteensä 155 mk.

Ylimääräisistä veroista mainittakoon Ammattijärjestön ve
rotus kirjaltajien lakon ja kirjansitojain sulun avustamiseksi 
14 viikkoa a 50 penniä viikolta jäsentä kohti, josta kuiten
kin maksettiin osaston kassasta puolet eli 25 penniä jäsentä 
kohti.

Osaston osuuksia on edustanut: A. Kivinen Työväen
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Sanomalehti O.-Y:ssä, A. Laine osuuskunta Elannossa ja 
O.-Y. Laurilassa I. Jaala.

Toimikuntaan ovat kuuluneet V. Soininen puheenjohta
jana, A. Kivinen rahastonhoitajana, J. Lepistö kirjurina, L. 
Lahti, O. Keinänen, J. Hämäläinen ja E. Virtanen ja Virtasen 
matkustettua Amerikkaan tuli varajäsen A. Siivonen tilalle.

Tilintarkastajina toimivat A. Alivirta, I. Salenius ja I.Jaala.
Toiminta tuotti voittoa 261: 40.
Osaston omaisuus oli vuoden vaihteessa rahaa 727: 48, 

kalustoa 558: 90, arvopapereita 75: —, Smk. 1,361: 38.
Täysinmaksaneita jäseniä oli vuoden vaihteessa 50, mutta 

nyt on huomattu lisääntymistä ja toivottavasti sitä jatkuu, 
että ensi vuonna saataisiin tuota lukua puolella lisätä.

Osaston puolesta: J. Lepistö.

Satama a.-o. N:o 2.

Osasto alkoi toimintansa tänäkin vuonna entiseen ta
paansa toimitettuaan kaikki tavanmukaiset toimitsijain valinnat. 
Vuoden 1910 toimikunnalle ei voitu myöntää tilivapautta 
tilivuoden päätyttyä H. Palmros’in tekemän vaillingin tähden, 
ennenkuin saatiin tilit selviksi, joka sitte myönnettiin huhti
kuussa.

Osasto on pitänyt 30 kokousta, joista on ollut 11 toimi
kunnan varsinaista kuukausi- ja 5 ylimääräistä kokousta ja 
11 osaston kuukausi- ja 3 ylimääräistä kokousta. Osaston 
kokouksissa on käsitelty osaston juoksevia asioita ja myös 
muitakin, joista enin on vaatinut käsittelyä liittomme ero 
Ammattijärjestöstä, jonka takia osasto on ollut myöskin lii
tosta erossa, sekä liittyi liiton edustajakokouksen jälkeen eli 
1 päivästä huhtikuuta suoraan Ammattijärjestöön, vaan lii
ton liityttyä Ammattijärjestöön, liittyi osastommekin jälleen 
liittoon 1 päivästä lokakuuta, jotenka osastomme toiminta 
on ollut hyvin monipuolista.
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Osasto on tavallisten verojen lisäksi lahjoittanut meri- 
mieslakkolaisille 25 mk. sekä 10 mk. Ihanneliitolle lasten 
joulujuhlaa varten.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat: K. E. 
Satamavuori puheenjohtaja, A. V. Holmberg kirjuri, E. Vir
tanen rahastonhoitaja sekä varakirjuri, K. E. Laine kanto- 
mies, A. Reeman, E. J. Jokinen, J. Alanko, A. Laine ja H. 
Rajala varajäsen.

Osaston kokouksiin osaaottaneiden jäsenten lukumäärä 
on ollut keskimäärin 20 ia tästä kokouksissa käynnin levä- 
peräisyydestä on ollut se seurauksena, että on täytynyt jättää 
4 kokousta pitämättä, joista on ollut kaksi osaston ja 2 
toimikunnan kokousta, kun ei ole ollut päätösvoimaista mää
rää saapuvilla.

Osaston puolesta: A. Holmberg.

Sokerityöntekijäin a.-o.

Osaston toiminta on ollut vuoden ajalla enempi laimeata.
Toimikuntaan on kuulunut seuraavat toverit: V. Ranta

nen puheenjohtajana, E. Koski varapuheenjohtajana, V. Mar
janen sihteerinä, E. Hakkarainen varasihteerinä, O. Ukkonen 
rahaston- ja taloudenhoitajana, V. Leino jäsenkirjurina, muina 
jäseninä V. Oksanen ja K. Malin.

Osastolla on ollut 11 kuukausikokousta sekä vuosi
kokous. Toimikunnalla on ollut 8 kokousta.

Ammattikunnan keskuudessa toiminut työttömyysrahasto 
on vuoden ajalla lakkauttanut toimintansa.

Jäseniä oli osastossa vuoden alussa 21, joista miehiä 17, 
sekä naisia 4, vuoden loputtua 18, nimittäin 15 miestä sekä 
3 naista.

Osaston puolesta: V. Marjanen.
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Suomen Räätälityöntekijäin liiton Helsingin 
Räätäliäni matti o.

Räätäliammatti osaston toiminta, kuten edellisinäkin vuo
sina on ollut jokseenkin laimeata, johon suurin syy on jär
jestymisen puute. Asian eteen on kyllä koitettu kaikkia 
mahdollisia keinoja, tälläkin vuodella kaksi eri kertaa asetettu 
paikallinen luottamusmies, josta on ollut hyvin niukat 
tulokset, paitsi siitä alkaen kun osasto liittyi viime kesänä 
täällä elokuun 21—24 p:nä perustettuun, Suomen Vaatetus- 
työntekijäin liittoon, saaden nimekseen Suomen Vaatetus- 
työntekijäin liiton Helsingin -Räätäli osasto n:o 1, on toi
minta jonkun verran vilkastumaan päin.

Osaston tämän vuotiset tärkeimmät tehtävät ovat olleet: 
l:si palkkaus- ja työehtosopimuksen tarkistaminen ja hyväk
syminen, palkkausluettelo on jo hyväksytty kokonaisuudes
saan, paitsi työehtosopimus on vielä osittain keskeneräinen; 
2:si paikallisen agitatsionin järjestäminen, joka on ollut jok
seenkin vaikea tehtävä taloudellisen ahdinkotilan takia; 3:si 
edustajakokouksen järjestämisen yhteydessä olevat asiat.

Paikallista agitatsionityötä ovat tehneet K. Katajamäki, 
toimien huhtikuun 15 päivästä kesäkuun 15 päivään asti 
165 mk. kuukausipalkalla, sekä V. Peltomäki toimien loka
kuun 15 päivästä ja on vielä toimessa edelleenkin.

Edustajiksi Suomen Räätälityöntekijäin liiton 5:denteen 
ja Suomen Vaatetustyöntekijäin perustavaan kokoukseen va
litsi osasto puolestaan seuraavat toverit: A. Soininen, Alma 
Luhtala, Matti Väisänen, O. Kanninen, Karjalainen,]. Lindroos, 
varalle H. Saarinen. Kokouksen toimeenpanevaan komi
teaan tulivat osastosta valituksi toverit: Ahtola, Makkonen, 
Sorjonen, Karjalainen ja Kiihl.

Osaston toimikuntaan ovat vuoden alusta kuuluneet: K. 
Katajamäki puheenjohtajana, O. Kanninen varapuheenjohta
jana, Hj. Siljander sihteerinä, Alma Luhtala varasihteerinä, 
J. Lindroos rahastonhoitajana, H. Saarinen kantomiehenä, 
O. Péterson taloudenhoitajana ja muina toimikunnan jäse
ninä M. Väisänen ja A. Kontio. Varsinaisen sihteerin Sil-
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janderin paikkakunnalta poistuttua, valittiin tilalle M. Väisä
nen sekä Väisäsen erottua toimestaan, valittiin tähän toimeen 
O. Péterson.

Järjestysvaliokuntaan ovat kuuluneet H. Heinäsuo, K. Re
lander, Rissanen, Kosonen ja Kaihlamaa.

Huvitoimikunnalta sekä puhujaseuralta tulee toiminta
kertomukset erikseen.

Tilintarkastajiksi valittiin K. Heinonen ja Hurmevaara, 
varalle K. Lindroos ja H. Saxman.

Kokouksia on kuluneella vuodella pidetty kaikkiaan:
Toimikunnan kokouksia 17:sta, joissa on tehty 405 pöytä

kirja pykälää; osaston varsinaisia kokouksia on pidetty 11 :sta, 
niistä erikseen 5:si ylimääräistä, joissa on tehty yhteensä 
101 pykälää.

Osaston jäsenluku joulukuun 31 päivänä v. 1911 oli 
täysin maksaneita 175, kaikkiaan 356 ja 9:sän vapaajäsentä.

Huomattavimpia työriitaisuuksia kuluneella vuodella ei 
ole ollut, muuta kuin E. A. Knapen työhuonekunnalla, josta 
esitettiin vaatimuksena saada ajanmukaiset työhuoneet. Tämä 
aiheutti ylössanomisen, vaan asian tultua päätökseen saavutti 
työväki täydellisesti vaatimansa ajanmukaiset työhuoneet, jo
hon vaikutti se että työväki oli täydellisesti järjestynyt.

Osaston puolesta: Oskar Péterson.

H. T. Y. Kappatyöntekijäin a.-o.

Vuosikokous pidettiin 29 pnä tammik. v. 1912. Osas
ton puheenjohtajana on toiminut Siiri Salovaara, varalta 
Hanna Hyvönen, pöytäkirjurina Ida Lindfors, varalta Hellä 
Koskinen, jäsenkirjurina on ollut Riikku Kurki, joka toimi 
kuitenkin vuoden lopussa siirtyi yleisen luottohenkilön, 
Peltomäen huoleksi, rahastonhoitajana Olga Merisaari, talou
denhoitajana Fiina Hytönen.

Osaston toimikunnan varsinaisina jäseninä ovat olleet: 
Siiri Salovaara, Fiina Hytönen, Olga Merisaari, Riikku Kurki,
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Sandra Kinnunen, Hanna Hyvönen ja Ida Lindfors, vara
jäseninä Aino Hirvonen ja Selma Vettenranta.

Tilintarkastajina ovat toimineet V. Ruusuvuori ja Toini 
Valto, varalta Salmela ja Nyman.

Osastomme toiminta oli ensin vuoden alussa jotenkin 
vilkasta ja säännöllistä, jonka vuoksi luultiin sen vuoden 
lopussa niittävän runsaamman sadon kuin edellisenä vuo
tena. Mutta kesä, vai mikä oli lannistanut jäsenten ja muu- 
tamain toimihenkilöiden, esimerkiksi puheenjohtajan toiminta- 
halun. Syksypuoleen ei ole kokouksista tullut juuri mitään. 
Milloin ei ole lehdessä ilmoitettu, milloin taas varapuheen
johtaja tai joku toinen on koittanut kyhätä kokoukset ko
koon, saamatta kuitenkaan aikaan mitään suurempaa osan
ottoa kokouksiin, joten kokouksia on vuoden ajalla ollut 
vain 7 kuukausi- ja 5 ylimääräistä kokousta, toimikunnalla 
on ollut myöskin 7 kokousta.

Osastosta on ollut edustettuna 2 henkilöä luentokurs
seilla, jotka olivat tammi- ja helmikuussa. Kursseille valit
tujen Olga Merisaaren ja Hellä Koskisen avustamiseksi toimi 
huvitoimikunta iltaman, jonka tulot luovutettiin heille. Myös
kin räätälien, ompelijattarien ja kappaompelijain koko maata 
käsittävässä edustajakokouksessa, joka pidettiin 21-—24 p:nä 
elokuuta v. 1911, oli osastoamme edustamassa Olga Meri
saari.

Osasto päätti yhtyä kokouksessaan 12 p:nä syyskuuta 
v. 1911 uuteen Suomen Vaatetustyöntekijäin liittoon. Lii
ton toiminta alkoi 24 p:nä elokuuta v. 1911, joten osastolla 
on uusi nimi: Suomen V. t. t. liiton osasto N:o 2, Helsin
gin Kappatyöntekijäin a.-o.

Yleinen luottohenkilö, joka on toiminut näiden 3 osas
ton välillä, on koittanut edistää osastomme toimintaa voin
tinsa mukaan, ompa hänen onnistunutkin sitä lisätä jossain 
määrin jäsenten suhteen. Toivomus kuitenkin olisi, että 
hänestä olisi apu eteenkinpäin osastomme ylöspäin pyrki
miselle.

Jäseniä osastossa on ollut vuoden ajalla täysin maksa
neita 34 henkeä.
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Tuloja osastolla on ollut 893 mk. 13 p., yleisiä menoja 
431 mk. 60 p., jäännös vuodelle 1912 461 mk. 53 p.

Huvitoimikunnalla on ollut iltamia 10 ja yksi kävely
matka. Kokouksia on ollut kaikkiaan 29 ja jäseniä kokouk
sissa on käynyt täsmällisesti 6—7 henkeä.

Osaston puolesta: Ida Lindfors.

Suomen Kivityöntekijäin liiton osasto n:o 2.

Osaston toiminta kuluneella 13:sta toimintavuodella on 
ollut verrattain vilkasta, vaikka tuntuvasti onkin vaikuttanut 
se, että jäsenet ovat laiminlyöneet maksuvelvollisuutensa, 
jotenka jäsenluku on entisestään pienentynyt.

Osasto on avustanut sairauden takia taloudelliseen ah
dinkotilaan joutunutta paria jäsentänsä vapaaehtoisella ke
räyksellä, joka on tuottanut yhteensä 263 mk. 70 p., sekä 
on myönnetty osaston kassasta H. T. Y. lasten joulujuhlaa 
varten 5 mk., Naisosaston ihanneliittokomitealle 5 mk., kir- 
jaltajain lakkolaisille 50 mk.

Osasto on kuluneena vuonna kokoontunut kuukausi- 
kokoukseen 11 kertaa ja toimikunta on kokoontunut 18 kertaa. 
Toimikuntaan ovat kuuluneet V. Tuomaila puheenjohtajana, 
varalta J. Pitkänen, rahastonhoitajana A. V. Laukkanen, kanto
miehenä J. Pienimäki sekä kirjurina allekirjoittanut ja muina 
toimikunnan jäseninä K. Mäkinen, K. Laukkanen, K. Koski
nen ja A. Tähtinen.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 7:män jäsentä ja on se toi
meenpannut vuosijuhlan sekä Helluntaina liiton osastojen 
n:o l:den ja 8:san kanssa yhteinen junamatka Tampereelle, 
sekä osasto n:o l:den kanssa 2:si yleistä tanssi-iltamaa, joista 
oli puhdas tulo 117 mk. 75. Huvitoimikunnan varat ovat 
viime vuoden säästöjen kanssa yhteensä 269 mk. 04 p.

Jäseniä on ollut osastossa 180, joista vuoden lopussa 
oli täysinmaksaneita 60 ja osittain maksaneita 120.
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Tuloja jäsenmaksuista sekä edellisen vuoden rästeistä on 
ollut yhteensä 1,236 mk. 90 p.

Osaston puolesta: V. Sievinen.

Sairashuonepalvelijain a.-o.

Osaston toiminnasta kuluneena vuotena ei ole paljon 
mainittavaa sillä se on ollut enempi hiljaista. Taloudellisten 
olojen parantaminen sairashuonepalvelijoille on ollut pää- 
pyrintö. Mutta sen pitemmälle ei tässäkään ole päästy, josta 
seurauksena onkin, että enemmänkin asiaan innostuneet jäse
net tuntevat väsymystä toimintaan, kun kaikki näyttää tur
haan raukeavan.

Kokouksia on sentään pidetty tavalliset vuosikokoukset 
joulu- ja tammikuussa, kuukausikokouksia on pidetty 11. 
Heinäkuussa jätettiin kokous pitämättä, syystä kun jäsenet 
niin vähälukuisasti kesäaikana saapuvat kokouksiin. Toimi
kunta on kokoontunut 6 kertaa. Kokouksissa on käsitelty 
osaston sisäiset sekä sivulta tulleet asiat, onpa väliin pientä 
ohjelmaakin suoritettu.

Toimikuntaan ovat kuuluneet J. Taisto puheenjohtajana, 
Iida Aaltonen varapuheenjohtajana, K. Kanerva kirjurina, va
ralta Tyyne Mäenpää, rahastonhoitajana A. Rinne, kantomie- 
henä sekä jäsenkirjurina K. Koski, muina jäseninä H. Kum
pulainen ja E. Elonen, varajäseninä J. Lydman ja Helmi 
Tamminen.

Tilintarkastajina ovat olleet Antti Kiviranta ja V. Hirvo
nen, varalta O. Toivonen ja rouva Lydman.

Järjestyksenvalvojina: A. Kumpulainen, K. Kanerva, Hilja 
Rassi ja Mandi Puisto.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: J. Taisto, H. Kumpu
lainen, F. Björklund, Tyyne Mäenpää, Helmi Tamminen, 
Matilda Mäkelä ja Ida Aaltonen. Huveja on nämä toimi
neet 4 yleistä iltamaa, perhe-iltamia 2, sekä yhden laivamat
kan merellä.
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Jäseniä on vuoden ajalla ollut 63, vuoden lopulla oli 
jäseniä 53, koko vuoden maksaneita 32 jäsentä.

Osaston tilit osottaa seuraavaa:

Sisäänkirjoitus-, ilmoitus- ja jäsenmaksuja . . 332: 86
Korkoja.................................................  53: 01

Summa 385: 87

Menot....................................................................... 492: 05
Tappiota jääpi....................................................... 106: 18

Huvitoimikunnalla on ollut tuloja........................... 1,199: 10
Menoja....................................................................... 746: 94

Jäännös 452: 16

Osaston sekä huvitoimikunnan yhteiset tulot . 1,584: 97
» » » » menot . 1,238: 99

Jäännös 345: 98

Siirto vuodelta 1910   1,033: 33
» vuodelle 1912   1,379: 31

Jonka lisäksi on arvopapereissa............................ 60: —
Sekalaista omaisuutta............................................ 67: 95
Osaston koko omaisuus....................................... 1,507: 26

Osaston puolesta: Kaarlo Kanerva.

Koneellakutojain o.

Osaston virkailijoina ovat toimineet: M. Kilpinen pu
heenjohtajana, E. Pietiläinen sihteerinä ja Olga Stigman ra
hastonhoitajana.

Johtokuntaan ovat kuuluneet paitsi edellämainittuja: M. 
Hainari, L. Sjöblom, L. Niemelä, S. Rantala ja varalta 1. Kos
kinen.
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Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: L. Niemelä puheen
johtajana, L. Sjöblom kirjurina ja M. Hainari rahastonhoi
tajana, sekä M. Kilpinen, S. Rantala, O. Stigman ja E. Pie
tiläinen.

Kokouksia on osasto pitänyt 6, johtokunta 3 ja huvi- 
toimikunta 10.

Iltamia on toimittu: 1 yleinen tanssi-iltama Työväen ta
lon juhlasalissa ja 4 perhe-iltamaa, 2 Työväen talon A-sa- 
lissa ja 2 Sirkuskadun 3:ssa, joihin on laskettu myöskin 
työväenyhdistyksen jäseniä joko jäsenkirjalla tahi halpaa 
maksua vastaan, sekä 1 kävelyretki vanhankaupungin t. y:n 
talolle.

Tilintarkastajina ovat olleet: A. Aalto ja V. Hynninen.
Airueina ovat toimineet: L. Sjöblom ja E. Pietiläinen.
Kalustoa on hoitanut L. Sjöblom.
Vaikka osaston asiat olivat vuoden alussa vähän epä- 

vakavalla kannalla, ovat ne saatu jälleen tyydyttävään kun
toon. Innostus on loppupuolella vuotta kasvanut ja osaston 
jäsenet ovat käyneet jotenkin säännöllisesti kokouksissa.

Katsoen osaston vähäiseen jäsenlukuun ja koska Helsin
gissä on verrattain paljon koneellakutojia, niin olisi suota
vaa, että osastomme jäsenluku kasvaisi moninkertaiseksi vuo
tena 1912.

Lyhennysote koneellakutojain a.-o. tileistä v. 1911.

Tulot: Menot:

Jäännös v. 1910 . 75: 03
Ompeluseuralta . 35: —
Jäsenmaksuja . . 56: 50
Huvitoimikunnalta 326: 48

Smk. 493: 01

Pankkitili . . . 150: —
Kulunkitili . . . 45: 11
H. T. Y:n tili . . 29: 60
Jäsenvero . . . 49: 85
Huvitoimik. tili . 30: —
Säästö v. 1912 . 188: 45

Smk. 493: 01
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Osaston omaisuus:
Rahaa pankissa . . . . 150: —

» kassassa . . . . 188: 45
» huvitoimikunnalla . 10: 20

Smk. 348: 65
Tilinpäätöksestä myöhästynyt kaluston arvo Smk. 14: 85.

Osaston puolesta: Elias Pietiläinen.

Seppien a.-o.
Vuosi 1911 oli osaston 16 toimintavuosi. Toimikun

taan ovat kuuluneet O. Pylkkänen puheenjohtajana, O. Säilä 
kirjurina, J. Nylund rahastonhoitajana, V. Pantzar kantomie
henä, K. Myrsky varapuheenjohtajana, A. Luomaaho vara- 
kirjurina ja U. V. Pietiläinen. Luomaahon erottua tuli vara
jäsen K. O. Lindgren tilalle ja Pietiläisen erottua K. Kallio.

Osaston kokouksia on ollut 7. Toimikunta on kokoon
tunut 15 kertaa.

Tilintarkastajina ovat toimineet B. Haarala ja A. Vainio. 
Samat metallityöntekijäin osastojen yhteisen huvitoimikun- 
nan tilintarkastajina.

Yhteisessä huvitoimikunnassa ovat toimineet K. Myrsky 
ja A. Luomaaho.

Työmies-lehden osakkeita on edustanut U. V. Pietiläi
nen, Sosialistin osakkeita K. Rapp, H:gin Työv. Osuuskau
pan osuuksia K. Kallio, Laurilan maaosuuskunnan osuuksia 
B. Haarala.

Osastossa oli jäseniä vuoden alussa 26, vuoden lopussa 
27, uusia yhtynyt 4, eronnut 2, kuollut 1, täysinmaksa
neita 21.

Yhteisen huvitoimikunnan voittovaroista tuli osaston 
osalle Smk. 146:45.

Osaston tilit osoittaa tuloja: Smk. 1,598: 34, menoja Smk. 
1,598:34, osaston omaisuuden arvo Smk. 816:24.

Osaston puolesta: O. Säilä.
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S. t. ja s. liiton H:gin kipsi- ja riksityön- 
tekijäin a.-o.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet S. Heinonen pu
heenjohtajana, A. Vatanen varapuheenjohtajana, K. Alho ra
hastonhoitajana, L. Boman jäsenkirjurina, K. Valtonen sih
teerinä sekä muina vakinaisina jäseninä O. Vainio, A. Jär
vinen ja K. Lähde. Varajäseninä ovat olleet A. Rönnberg 
ja J. Luotonen. Vuoden kuluessa on eronnut neljä ja on 
niiden tilalle valittu V. Vikberg ja T. Tuominen. Jäsenkir
jurina loppuvuoden Tuominen.

Tilintarkastajina ovat olleet K. Heinonen ja A. Pietari
nen, varalta H. J. Kannisto.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 8 jäsentä, nim. S. Hei
nonen, T. Tuominen, L. Boman, A. Halme, H. J. Hunnisto, 
O. Vainio, V. Korpela ja A. Järvinen, joista vuoden ku
luessa 6 viimeksi mainittua on eronnut ja heidän tilalleen 
valittu V. Vikberg, A. Valtonen, E. Huuskonen, K. Valto
nen, U. Ekman, Lehtimäki ja T. Mäkelä. Huvitoimikunta 
on toiminut neljä yleistä iltamaa ja yhden perhe-iltaman.

Osaston jäsenluku vuoden lopussa oli 50, joista täysin
maksaneita 35.

Kokouksia on pidetty kaikkiaan 25, joista toimikunnan 
kokouksia 9, kuukausikokouksia 9, ylimääräisiä 5 ja vuosi
kokouksia 2, ja on niissä keskusteltu Ammattijärjestön ja 
liittotoimikunnan alkuunpanemia kysymyksiä sekä ammatil
lisista että taloudellisista kysymyksistä, kuinka parhaiten voi
simme parantaa ja lujittaa asemaamme j. n. e.

Osasto on vuoden kuluessa saanut aikaan työsopimuk
sen, joka allekirjoitettiin 20 p:nä lokakuuta ja on se työn
tekijöille jokseenkin edullinen, vaikka ei juuri siinä muo
dossa kuin ensin oli aikomus.

Osaston puolesta: K- Valtonen.
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Suomen metallityöntekijäin liiton osasto n:o66, 
H:gin metallityöntekijäin apumiesten osasto.

Osaston johtokuntaan on kuulunut 6 vuosikokouksessa 
valittua jäsentä ja puheenjohtaja. Johtokunnan jäsenten teh
tävät ovat olleet jaettuna seuraavasti: puheenjohtajana F. E. 
Mäki, varapuheenjohtajana M. Hellsten, sihteerinä V. Pu
hakka, varalta Alb. Lampinen, rahaston- ja taloudenhoitajana 
D. Haarala, kantomiehenä V. Seuranen ja jäsenenä J. K. 
Lehtonen.

Johtokunta on pitänyt 14 kokousta, joista ou merkitty 
pöytäkirjaan 126 §:ää.

Kuukausikokouksia on ollut 12 ja yksi väliaikainen ko
kous, joista on merkitty pöytäkirjaan 112 §:ää.

Kirjeitä on osastolle tullut 23.
Osastossa oli vuoden alussa 57 koko- ja 2 puolimak- 

savaa jäsentä, yht. 59; vuoden kuluessa on tullut uusia 16 
koko- ja 1 puolimaksava, yht. 17; pois muuttaneita 1 koko- 
maksava; muualta tulleita 2 kokomaksavaa; eronneita 13 
koko- ja 2 puolimaksavaa, yht. 15; vuoden lopussa oli 
osastossa 62 koko- ja 1 puolimaksava, yht. 63 jäsentä.

Osastolla on ollut tuloja (ilman edellisen v:n saldoa) 
Sjnk. 3,147:53 ja menoja Smk. 3,112:14.
” Omaisuus vuoden lopussa:

................................. 408:36Rahaa . . . .
Osakkeita . . .
Kalusto inventar. 
3 kpl. kirjoja

... SOi- 
mukaan 165:64 
... 5: —

Smk. 609: —

Avustusta on vuoden kuluessa annettu 17 jäsenelle yh
teensä Smk. 570:75, joka summa on kokonaan saatu liitolta.

Osaston puolesta: Viki Puhakka.
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Kehruu ja kutomo a.-o.

Osaston toiminta on kuluneella toimintavuodella ollut 
tavallaan vilkasta, verrattuna edellisiin vuosiin. Tarkoituksena 
on ollut saada työläiset järjestymään ja ymmärtämään yh
teenliittymisen merkityksen.

Elokuussa liittyi osasto taloudellisen asemansa lujittami
seksi Suomen Kutomateollisuustyöväen liittoon.

Kesällä heinä- ja elokuussa esitti osasto isännistölle pal- 
kankorotuspyynnön, mutta sai kieltävän vastauksen. Pyyntö 
uudistettiin toisen kerran samalla tuloksella. Tappio on tie
tysti luettava järjestymättömien ansioksi, sillä työväestöstä ei 
ole kuin noin 5:des osa järjestyneitä.

Heti vuoden alusta valittiin puheenjohtajaksi Maiju Sa
lin, joka sanottua tointa on hoitanut jo useamman vuoden 
ajan. Samoin valittiin pöytäkirjuriksi allekirjoittanut, varalle 
Hilja Munter. Johtokuntaan on sitäpaitsi kuulunut Anna 
Nesfeld rahastonhoitajana, Alli Karlsson jäsenkirjurina sekä 
muina jäseninä Liisi Tuppurainen, Hilma Kanervo ja Tilda 
Nyman, hänen erottuaan Elin Ollikainen. Varajäseninä Siiri 
Ekman ja Olga Vuoksi.

Kuukausikokouksia on ollut 12, johtokunnalla 13 ja 
yleisiä kokouksia 5. Kokouksissa on enimmäkseen keskus
teltu taloudellisen aseman parantamisesta ja yhteenliittymi
sestä.

Huvitoimikunnalla, johon on kuulunut 10 henkilöä, on 
ollut 13 kokousta ja on se toiminut yhden perhe-iltaman, 
vuosijuhlan ja kaksi tanssi-iltamaa.

Jäseniä on osastossa vuoden kuluessa ollut 90, täysin- 
maksavia 12, uusia liittynyt 64.

Osaston tilit vuonna 1911: tuloja 661 mk. 5 p:niä ja 
menoja 638 mk. 85 p., puhdas voitto 22 mk. 23 p:niä.

Huvitoimikunnan tilit: tuloja 381 mk. 40 p:niä ja me
noja 370 mk. 45 p:niä, puhdas voitto 10 mk. 95 p:niä.

Osaston puolesta: Emmi Hautanen.
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Suomen lakki-, pelti- ja vaskiseppäin liiton 
osasto n:o 1.

Kulunut vuosi osastomme toiminnassa on ollut rauhal
linen verrattuna kahden edellisen vuoden vaiheisiin. Mitään 
mainittavampia selkkauksia ei ole sattunut työnantajain kanssa, 
eikä myöskään ole ollut mitään sisäisiä rettelöitä. Innostus 
alkuvuodella oli tyydyttävä, vaan laimeni se jonkun verran 
vuoden kuluessa. Vuoden tärkeimpänä asiana on epäile
mättä pidettävä liittomme edustajakokouksen asiat, joita alku
vuodesta ahkeraan pohdittiin ja jossa osasto oli edustettuna 
4:llä edustajalla. Osasto laati puolestaan tähän kokoukseen alus
tuksen, joka koski vakinaisella palkalla olevaa luottamus- 
miestä ja ehdotettiin se alustuksessa liiton ja Helsingin osas
tojen yhdessä palkattavaksi, joka kuitenkin edustajakokouk
sessa hylättiin katsoen nykyisiin laimeihin aikoihin.

Jo edellisenä vuotena alotetut inittausoppikurssit jatkui
vat vielä tänä vuonna maaliskuuhun, joihin osanotto vähi
tellen laimeni, niin että loppuun asti ei niitä monikaan seu
rannut. Vielä on mainittava, että osastomme vietti tämän 
vuoden aikana 25-vuotisjuhlaansa, jota valmistamaan osasto 
valitsi erityisen komitean ja joka onnistuikin kaikin puolin 
hyvin.

Myöskin on osasto seurannut innolla kirjaltajain ja kir- 
jansitojain työtaisteluja ja on niitä osaston kassasta avustettu 
100 mkalla sekä listoilla kerätty 58 mk. 20 p.

Huvien vastakohtana on mainittava toverimme Emil 
Laine, joka oli monet vuodet toiminut osastossa innokkaasti 
ja tarmolla, ollen pitemmän aikaa jatkuvasti osaston luotto- 
toimissa toverien täydellä luottamuksella, jonka saimme tä
män vuoden lokakuulla saattaa viimeiseen lepoonsa, mutta 
jätti hän kuitenkin meille esimerkin itsestään kuinka meidän 
tulee toimia, jos mielimme jotakin voittaa, joka meidän on 
painettava muistiimme.

Jäseniä osastossa oli vuoden alussa 67, vuoden ajalla 
liittynyt 35, vuoden lopussa 45 jäsentä, täysinmaksaneita 
vuoden lopulla 33, joten voi sanoa oltavan vilkastumaan

5
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päin, katsoen siihen, että peltisepät perustivat oman osaston 
joten peltiseppiä paljon muutti siihen.

Kokouksia on pidetty 14, joista 1 vuosi-, 12 kuukausi- 
ja 1 ylimääräinen kokous. Vuosikokouksen tehtäviä kos
kevissa kokouksissa johti puhetta viime vuoden puheenjoh
taja A. Autio, viidessä seuraavassa A. Lumme, joka kuiten
kin löi tehtävänsä kokonaan laimin, näyttäen sillä tavoin 
osastolle oikean itsensä. Kuudessa viimeisessä kokouksessa 
johti kokousta K. E. Rauttu, joka muiden tehtäviensä ohella 
vielä teki tämänkin kunnollisesti. Keskimäärin on kokouk
sissa ollut 20 jäsentä. Pöytäkirjaan on kaikista kokouksista 
kertynyt yhteensä 121 pykälää.

Toimikuntaan ovat kuuluneet A. Lumme puheenjohta
jana, K. E. Rauttu varapuheenjohtajana, K. Salminen osas
ton kirjurina, U. Lauko toimikunnan kirjurina, A. Härkö
nen sihteeri, V. Huhtanen rahastonhoitaja alkuvuoden ja 
loppuvuoden A. Autio, joka Huhtasen erottua astui vara
jäsenestä vakinaiseksi, M. Peltonen jäsenkirjurina, J. Alppi 
taloudenhoitajana sekä A. Liukkonen. Toimikunta on vuo
den aikana kokoontunut 18 kertaa ja on pykäliä pöytäkir
jaan kertynyt 119. Kirjeitä on toimikunta lähettänyt kaik
kiaan 35. Velkakirjoja on kuoletettu 1; muut velkakirjat 
ovat olleet asianajajalla uloshakua varten, joista osa saatiin
kin, jotka tulot kuitenkin menivät melkein kaikki asianajajan 
palkkaan. Ammattilaisten kirjapaino-osuudet ovat myöskin 
mitättöminä kuoletettu.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet Selmer, Autio, Virtamo, 
Eskola, Valpas, Nuotio, Salminen, Järvi ja Ekstam sekä toimi
kunnan puolesta Liukkonen. Puheenjohtajana alkuvuodesta 
toimi Selmer, vaan jättäen toimensa täyttämättä hoiti loppu
vuodella puheenjohtajan toimia Autio. Huvitoimikunta on 
kokoontunut 12 kertaa. Huveja on pantu toimeen: 1 jä- 
sentenkeskinen hiihtokilpailu, 1 kävelyretki, 1 kesäjuhla ja 
3 yleistä tanssi-iltamaa.

Osaston alaosastona toimineen oppilasosaston toiminta 
on ollut jonkun verran laimeampaa kuin edellisenä vuotena, 
johtuen siitä että on sattunut niin useita toimihenkilöiden
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muutoksia. Näistä mainittakoon ennen kaikkia manan ma
joille muuttanut Armas Laakkonen, jossa osasto menetti yh
den innokkaimpia jäseniään. Toiminnan tärkeimmän osan 
täyttää seuralehti Toveri, jota vuoden aikana on ilmestynyt 
7 numeroa, toiset hyvinkin sisältörikkaina. Keskusteluseura 
on myöskin toiminut, pitäen 3 kokousta, joissa on myös
kin ollut ohjelmaa, jonka on suorittanut omat jäsenet. Ke
sällä tehtiin venematkoja ja oli niihin osanotto vilkas, vaan 
sattui joitain pikkusekaannuksia ja laimeni ne siitä vähäsen. 
Pieni on ollut se joukko, joka lämän vuoden on osastos
samme toiminut, mutta se on ollut joukkoa, jolla on itse
tietoisuutta ja harrastusta yhteistoimintaan. Räikeämpi aines 
on luultavasti vakavampain vaikutuksesta väistynyt pois tai 
muuten vakautunut ja asiain näin ollen on meillä toivoa 
tulevaisuudessa kehittyä joukoksi, joka vanhempain väistyt
tyä kykenee edesvastuun kantamaan. Osastossa oli jäseniä 
vuoden alussa 14 ja lopussa 16, täysinmaksaneita 11. Ko
kouksia on ollut 10 kuukausi- ja 1 ylimääräinen kokous. 
Kesäaikana ei kahta kuukausikokousta voitu pitää, syystä että 
kesäretkien takia ei jäsenet olleet halukkaat niihin tulemaan. 
Osaston toimihenkilöinä ovat olleet U. Laukko puheenjoh
tajana, toimikunnan jäseninä O. Salminen, K. Hagelberg, 
U. Lähteinen, V. Majala ja V. Valkonen sekä osaston n:o 
1 toimikunnan puolesta K. E. Rauttu.

K- Salminen.

Puunjalostuskonetyöntekijäin a.-o.

Vuoden kuluessa on osastolla ollut säännöllisesti kuu
kausikokouksensa sekä viisi ylimääräistä kokousta. Johto
kunta on kokoontunut 12 kertaa. Puheenjohtajana on toi
minut K. V. Koskinen, rahastonhoitajana H. Jokela, jäsen- 
kirjurina Kataja, pöytäkirjurina J. Leino sekä muina jäseninä 
Myllynen ja Hammar. Vuoden ajalla erosi johtokunnasta 
Hammar paikkakunnalta poismatkustamisen takia, J. Leino
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ilmoittamalla ei enään kuuluvansa. Heidän tilalleen valit
tiin A. Lahtinen ja K. Mäki, joka myös loppuvuodella on 
toiminut pöytäkirjurina. Tilintarkastajina ovat olleet V. Virta 
ja J. Valtonen. Osasto on saanut kohotetuksi minimitunti
palkan 45 pennistä 55 penniin sekä oppilasolot osittain kor
jatuksi. Osasto on edelleenkin kuulunut Suomen puutyön
tekijäin liittoon ja Ammattijärjestöön sekä 1 p:stä lokakuuta 
Helsingin — Hämeenlinnan agitatsionipiiriin. Huvitoimikunta 
on toiminut 6 iltamaa, joista 4 yleistä, 1 perhe-iltama ja 
kymmenvuotisjuhla.

Osaston toiminta oli hyvin vilkasta alussa vuoden, vaan 
loppupuolella laimeaa. Heti uuden palkkasopimuksen voi
maan astuttua rupesi jäsenet jäämään osastosta pois, joka 
on ikävällä mainittava, samoin kuin sekin että toimihenki
lökin on eronnut.

Täysinmaksaneita jäseniä oli vuoden alussa 67 ja lo
pussa 33.

Osaston tilikertomus:

Tuloja:
Säästöä edelliseltä vuodelta 334:95
Huvitoimikunnalta .... 422: 30
Korkoja....................................... 11:69
Sisäänkirjoitusmaksuja . . . 27: —
Ylimääräisiä verotuksia . . . 267: —
Jäsenmaksuja............................ 505: 60
Puolue- ja piiriveroja . . . 6: 40
Kirjallisuudesta...................... 19:50
Avustusta puutyönt. liitolta 34: —

Smk. 1,623:44

Menoja:
Viety pankkiin...................... 400: —
Osaston tarpeisiin yhteensä . 91:55
Ilmoituksista Työmies-lehdessä 49:70

Siirto 541:25
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Siirto 541:25
Puutyöntekijäin liitolle . . . 412:50
H. T. Yhdistykselle .... 116: —
Avustuksiin................................. 54: —
Säästö vuodelle 1912 . . . 499: 69

Smk. 1,623:44

Osaston varat 31 p:nä joulukuuta:

Rahaa kassassa............................ 239: 50
Työväen Säästöpankissa . . . 660: 19
Osakkeita....................................... 25: —

Smk. 924: 69

Vakuudeksi: Kaarlo Mäki.

Tiilenkantajain a. o.
Toiminta on ollut työriitaisuuksiin nähden rauhallista, 

tammikuun 17 p:nä sovinto-oikeuden kautta allekirjoitetut 
työ- ja palkkasopimukset ovat tämän taanneet.

Osasto on vuoden ajalla pitänyt 10 kuukausi- ja 2 vas- 
taanottokokousta. Toimikunta on kokoontunut 8 kertaa.

Toimikuntaan ovat kuuluneet V. Valo puheenjohtajana, 
Aug. Lehto kirjurina, A. Louhioja jäsenkirjurina ja rahas
tonhoitajana, muina jäseninä V. Viheriäkoski, K. Salonen, 
I. Seppä, K. Lehto ja J. Suominen.

Jäseniä oli vuoden alussa 35, joista on eronnut jäsen
maksujen laiminlyönnin tähden 4, uusia on liittynyt vuo
den ajalla 16.

Osanotto kokouksiin on ollut tyydyttävä.
Aug. Lehto.
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S. V. työntekijäin liiton Helsingin ompelijatar- 
osasto n:o 3.

Osaston toiminta kuluneena, kuten edellisinäkin vuosina, 
on kohdistunut etupäässä omiin sisäisiin asioihinsa, ulos
päin ei osasto ole voinut juuri nimeksikään vaikuttaa, siksi 
pieni on järjestyneiden ompelijattarien luku, että niillä voi
milla ei voi vielä paljon vaikuttaa. Mutta toivottavasti 
osasto liittyneenä Suomen vaatetustyöntekijäin liittoon alkaa 
lähimmässä tulevaisuudessa jo näyttää elpymisen merkkejä.

Osaston puheenjohtajana on toiminut Ida Kantanen, 
johtokuntaan on kuulunut Sissi Sironen rahastonhoitaja, 
Alma Pauset jäsenkirjurina, Mandi Lehtosalo sihteerinä, Eva 
Aro puheenjohtajana, Gunilla Sarell varasihteerinä sekä 
Alma Salomaa taloudenhoitajana. Kokouksia on johtokun
nalla ollut 11.

Tilintarkastajiksi valittiin vuosikokouksessa A. Aalto ja 
August Lehto sekä varalta Olga Kivekäs ja Edla Mäkelä.

Huvitoimikuntaan on kuulunut Hilja Koskinen, Maija 
Nuutinen, Edla Mäkelä, Irene Åman, Martta Vainio, Selma 
Koskinen, Aino Taitonen, Tilda Laven, Sanni Gustafsson 
sekä Annikki Kumpulainen.

Osaston osakkeita osuuskunnissa ovat edustaneet Sissi 
Sironen Työmiehessä, Gunilla Sarell Työläisnaisessa, Alma 
Pauset Työväen Osuuskaupassa sekä Ida Kantanen Laurilan 
osuuskunnassa.

Käsityöseura sekä Työhuonekomitea ovat olleet toimessa 
koko vuoden koettaen parhaansa mukaan hyödyttää osastoa, 
toinen aineellisella toinen henkisellä työskentelyllään.

Loppupuolella vuotta yhtyi osasto yhdessä kappaompe
lijain ja räätälien kanssa yhteisen paikallisen järjestäjän palk
kaamiseen toivossa, että tuollainen toimihenkilö voisi edes 
jossain määrin vaikuttaa osaston jäsenmäärän kartuttamiseksi.

Verotuksia on osastolla ollut kirjaltajain lakon johdosta 
25 pennin verotus viikolta 10 viikon ajalta. 1 p:stä loka
kuuta kohosi myöskin osaston sisäänkirjoitusraha 1 markasta
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1 markkaan 50 penniin sekä jäsenvero, joka ennen oli 60 
p. kuukaudelta, niin on se nyt 20 p. viikolta.

Rahalahjoituksia on osasto tehnyt myöskin muutamia 
pienempiä.

Ompelijattarien 4 edustajakokouksessa sekä S. vaatetus- 
työntekijäin liiton perustavassa kokouksessa edustivat osastoa 
Ida Kantanen ja Sissi Sironen.

1 p:stä lokakuuta liittyi osasto S. vaatetustyöntekijäin 
liittoon.

Kokouksia on osastolla ollut 10 ja on niissä keskus
teltu ammatillisista sekä taloudellisista kysymyksistä.

Jäseniä oli osastossa vuoden alussa 30, vuoden kuluessa 
liittynyt 30, koko vuoden maksaneita 23.

Tuloja on osastolla ollut 885 mk. 88 penniä, menoja 
579 mk. 5 p., jäännös vuodelle 1912 306 mk. 83 p. Sti
pendirahastosta menoja 150 mk., jäännös 111 mk. 4 p. 
Kesäsiirtolarahasto 287 mk. 29 p., osastolta saatavaa 100 mk. 
Osaston koko omaisuus 1,366 mk. 83 p.

Johtokunnan puolesta: Mandi Lehtosalo.

Suomen Kivityöntekijäin liiton osasto n:o 1.
Osaston toimikuntaan on kuulunut puheenjohtaja V. 

Rissanen vuoden alussa ja T. Pietikäinen vuoden lopussa, 
kirjurina J. Tervasmäki, rahastonhoitajana E. Polso, kanto- 
miehenä V. Sorsa, muina toimikunnan jäseninä V. Saarelma, 
A. Ilmavirta, K. Virtanen ja T. Niemi.

Osasto on pitänyt vuosikokouksen, 12 kuukausikousta 
ja 1 ylimääräisen. Toimikunta 11 kokousta ja 2 ylimää
räistä.

Osaston osakkeita ovat edustaneet: Kansan Näyttämöä M. 
Rissanen, O. Y. Laurilaa O. Salmela, Osuuskunta Elantoa 
A. Talvio, Työmies-lehteä K. E. Majanen.

Verotuksia en ollut osastolla kirjaltajalakon johdosta,
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joka alkoi 13:sta viikolta ja kesti 13 viikkoa, tältä ajalta 
tuli jokaisen täysinmaksaneen jäsenen maksaa liitolle 50 p. 
viikolta ja 25 p. puolimaksaneen jäsenen ja Ammattijärjes
tön verotus joka on 2 mk. ja puolimaksaneet jäsenet 1 mk.

Osasto on tehnyt lahjoituksia kirjaltajalakkolaisten avus
tukseksi 25 mk. ja Kivityöntekijäin liiton perustamaan työt
tömyys- ja sairausapurahaston pohjarahastoon 50 mk. sekä 
lainattu Parkkarilan työväenyhdistykselle talonsa rakennus
rahastoon 500 mk.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet H. Virtanen, E. Polso, 
J. Tervasmäki, A. Arola, O. Nurminen ja R. Apell. Hu
veja on osasto pitänyt 20-vuotisjuhlan, perhe-iltaman ja huvi- 
matkan Tampereelle y. m. Jäsenluku oli osastossa kuluneen 
vuoden lopussa, täysinmaksaneita 110 ja rästissäolevia 18, 
yhteensä 128.

Osaston puolesta: J. K. Tervasmäki.

S. V. R. Konep. T. Y. H:gin osasto.

Osaston johtokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: 
J. E. Tuominen puheenjohtajana, K. Maaheimo varap., joka 
miesten vähennyksen takia tuli eroamaan pois johtokun
nasta, ja on hänen tilallaan toiminut varapuheenjohtajana 
A. Haapala, rahastonhoitajana K. J. Jäppilä sekä pöytäkirju- 
rina allekirjoittanut, muina johtokunnan jäseninä ovat olleet 
J. Kivekäs, joka myöskin tuli eroomaan osastosta työstä 
poispanon takia, ja on eronneiden johtok. jäsenten tilalla 
toimineet varajäsenet O. Salminen ja Lampinen. Johtokunta 
on vuoden ajalla pitänyt 13 kokousta, sekä osasto 12 ko
kousta, joista on pöytäkirjoihin merkitty kaikkiaan 149 py
kälää.

Osaston kokouksissa on keskimäärin ollut saapuvilla 
noin 21 jäsentä. Osaston jäsenluku oli vuoden lopulla, 
sääntöjen perusteella maksunsa maksaneita jäseniä 93, siis
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ei edes neljäsosa jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä ole viit
sineet vaivata itseään osaston kokouksiin.

Edustajia on osaston puolesta ollut lähetettynä Viipu
rissa pidettyyn Rautatieläisten Konep. T. Y. edustajavuosi- 
kokouksessa 2 edustajalla, sekä seuraavissa vuosijuhlissa, 
joilta on saatu kutsukortit osastolle, nimittäin H:gin T. Y. 
Läkki-, Pelti- ja Vaskiseppäin a.-o. 25-vuotisjuhlaan, Suomen 
Rautatieläisliiton vuosijuhlaan, sekä Kansan Näyttämön näy
täntöihin saatiin 20 vapaalippua, jotka etupäässä jaettiin nii
den jäsenten kesken, jotka eivät niitä ole ennen saaneet 
käyttää, ja Muurarien 20-vuotisjuhlaan oli myös osaston 
puolesta valittu edustaja.

Avustuksia on osaston puolesta tehty seuraavasti: Suo
men Ammattijärjestön apurahastoon on osaston varoista 
myönnetty Smk. 100:—, H:gin kaupungin työttömille on 
kerätty vapaaehtoista avustusta ja Vappumielenosotusmerk- 
kejä on osaston varoilla lunastettu 400 kappaletta.

Parkkarilan T. Y. oli osastolta pyytänyt Smk. 1,000: — 
lainaksi, vaan ei osasto voinut sitä myöntää. Lohjan Virk
kalan T. Y. talon avustusrahastoon on osaston varoista 
myönnetty Smk. 5: — sekä vapaaehtoisella keräyksellä on 
kerätty yhteensä Smk. 37:65. Niin sanottua työväen lasten 
partiopoikaliikettä on avustettu osaston varoista Smk. 10:—. 
Lasten joulujuhlan avustamiseksi myönnettiin osaston va
roista 5 mk. ja vapaaehtoisella keräyksellä kerättiin yh
teensä Smk. 53: 20. Päällelyöjä Hyvösen perheen avusta
miseksi kerättiin vapaaehtoisella keräyksellä varoja, joka ke
räys tuotti yhteensä Smk. 134:05.

Osaston huvitoimikunta on toimeenpannut 5 iltamaa ja 
yhden kansanjuhlan, joista on ollut tuloja Smk. 1,260:80 
ja menoja 1,154:62. Osastolla alkoi taas vuoden lopulla 
soittokunta toimimaan, joka oli jo pitkän aikaa lepäämis- 
tilassa.

Osaston puolesta: A. Muhonen.
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Lämmittäjäin a. o.
Osaston toiminta on ollut hiljaista, johon lienee syynä 

sekin, että lämmittäjät saavat tehdä epäsäännöllisiä työpäiviä 
vuorotyön y. m. vuoksi. Kokouksia on vuoden ajalla pi
detty 10.

Johtokuntaan on kuulunut E. Alanne puheenjohtajana, 
V. Rantanen varalta, O. Järvinen rahastonhoitajana, A. Itko
nen jäsenmaksujen kantajana sekä J. V. Airaksinen kirjurina.

Osasto on ollut edustettuna Työv. Sanomalehti O. Y:ssä, 
Laurila O. Y:ssä sekä kuuluu metallityöntekijäin yhteiseen 
huvitoimikuntaan.

Osaston varallisuus oli 1 p. tammik. 1911 311:16 p:iä 
sekä vuoden lopussa 681: 14 p:iä, joten varallisuus on kas
vanut 369: 98 p:iä.

Johtokunnan puolesta: J. V. Airaksinen.

Naisleipuri a.-o.
Osaston toiminnasta kuluneena vuotena ei' ole erityistä 

mainittavaa. Edelliseen vuoteen nähden on toiminta ollut 
laimeata. Osastoon on kuulunut jäseniä vähän ja nekin 
ovat osoittaneet enimmäkseen velttoutta kokouksissa käymi
seen nähden, vaikka luulisi leipojattarien ehtivän käydä 
kokouksissa, kun on lain kautta rajotettu työaika 8-tuntiseksi. 
Jäsenluvun pienuudesta huolimatta on osasto kuitenkin koet
tanut seurata köyhälistön edistyspyrintöjä, kuin myöskin 
avustanut vointinsa mukaaan työtaisteluissa olevia tovereitaan. 
Osasto päätti yhtyä Helsingin — Hämeenlinnan agitatsiooni- 
piiriin vuoden 1912 alusta. Kokouksia, joissa on keskus
teltu enimmäkseen osaston ja ammatillisen työväenliikkeen 
asioista, on osastolla ollut vuoden kuluessa seuraavasti:

Kuukausikokouksia 9, yleisiä kokouksia 1, toimikunnan 
kokouksia 10. Huvitoimikunta on kokoontunut 19 kertaa.
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Viikkokouksia on ollut ja on näissä keskusteltu useista eri 
kysymyksistä, kuten työttömyysapurahastosta, kotityöstä y. m.

Lisäksi on toiminut erityinen lipputoimikunta, johon on 
kuulunut 5 henkilöä, ja ovat nämä toimineet erityisiä ilta
mia lippurahaston kartuttamiseksi sekä jonkun verran hank
kineet käsitöitä myytäväksi samaan tarkoitukseen.

Jäseniä on osastoon vuoden kuluessa kuulunut kaikkiaan 
44, näistä kokomaksaneita ainoastaan 22. Vuoden kuluessa 
on liittynyt 14 ja eronnut 8.

Toimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Martta 
Jaakkola puheenjohtajana, Lyydia Ylönen varapuheenjohtajana, 
Helmi Hopponen kirjurina ja hänen osastosta erottuaan 
Saima Jaakkola, rahastonhoitajana Elli Seppälä, jäsenkirjurina 
Ester Pellinen, muina jäseninä Tehila Reinikainen sekä 
varajäseninä Sandra Sandelin ja Maria Leskinen.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat 10 henkilöä: 
Martta Jaakkola, Lyydia Ylönen, Ester Pellinen, Matilda 
Hédman, Riitta Hyrkäs, Lyydia Lindh, Saima Jaakkola, Te
hila Reinikainen, V. Jokelainen ja J. Tuominen.

Airueina Riitta Hyrkäs ja Tilda Hédman. Tilintarkas
tajina olivat, vakinaisina K. Lindroos ja Anna Dahlberg, 
varalta Ida Oksanen ja Riitta Hyrkäs.

Osaston keskuudessa on julaistu käsinkirjoitettua sano
malehteä nimellä »Alku», jonka päätoimittajana on ollut 
Ester Pellinen. Yleiseen Vappukävelyretkeen osasto otti 
osaa sekä Työn juhlaan, josta sopii myöskin mainita, että 
osasto voitti naisten köydenvetokilpailussa ensimäisen pal
kinnon. Huveja on osastolla vuoden kuluessa ollut 4 
yleistä tanssi-iltamaa, 1 perhe- ja 1 toveri-iltama sekä vuosi
juhla.

Erityinen tarkastuskomitea on myös valittu lainrikkomuk
sien ilmisaamista varten, mutta tämä ei ole tuottanut toivot
tuja tuloksia tähän asti, joten olisi tarmokkaammin järjes
tettävä tämä vaikea tehtävä vastaisuudessa.

Osaston puolesta: Saima Jaakkola.
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S. Kivityöntekijäin liiton osasto n:o 8.

Osaston puheenjohtajana on toiminut O. Meri vakinai
sena ja V. Nevalainen varalta, vaan Meren erottua siirtyi 
V. Nevalainen vakinaiseksi ja valittiin F. Lindros varalle. 
Toimikuntaan ovat kuuluneet kirjurina K. Tuominen, rahas
tonhoitajana F. Bergman, kantomiehenä A. Huttunen, muina 
toimikunnan jäseninä ovat olleet H. Kuitunen, O. Puusti
nen, O. Sievinen ja Sinisalo, varalta Ahlstedt, A. Savolainen 
ja M. Heinonen.

Tilintarkastajina ovat olleet J. Pietikäinen ja K. Majanen, 
varalta Halme ja Heinonen.

Huvitoimikuntaan ovat kuulunet D. Salo, A. Savolainen, 
E. Mikkonen, K. Tuominen, D. Itkonen, O. Puustinen, A. 
Huttunen, Aromaa ja K Manninen. Huvitoimikunnan pu
heenjohtajana toimi alkuvuodella D. Salo, sittemmin K. 
Manninen.

Järjestysmiehinä ovat olleet O. Meri ja M. Riikonen, va
ralta Andersson, I. Virtanen ja K. Manninen. Lipunkanta
jina K. Manninen, K. Tuominen, V. Nieminen ja K. Vuori, 
joka oli myöskin lipun hoitajana.

Osaston edustajina ovat olleet Kansan Näyttämössä O. 
Meri ja V. Nevalainen, Laurilan talon osaketta on edustanut 
Bergman.

Vuoden kuluessa on osasto pitänyt vuosikokouksen, 14 
toimikunnan ja 12 osaston kuukausikokousta, vaan osan
otto kokouksiin on jäseniltä ollut koko vuoden enempi 
laimeaa.

Lahjoituksina on osaston varoista myönnetty kirjaltajain 
lakon avustamiseksi 25 mk. ja naisosastolle 5 mk. oman 
poikaliikkeen perustamista varten. Ammattijärjestö veroitti 
osastoa kirjaltajain lakon avustamiseen 50 pennillä viikossa 
jäsentä kohti, jota kesti 10 viikkoa.

Huvitoimikunta on pitänyt huveja, vuosijuhlan, 2 perhe- 
iltamaa, l:den huvimatkan, Eden kansanjuhlan ja 1 tanssi- 
iltaman.



Jäsenluku osastossa vuoden lopussa oli 68 täysinmaksa- 
nutta ja 85 osittainmaksanutta jäsentä.

Osaston varallisuus vuoden lopussa oli tilikirjain mu
kaan 1,743 mk. 45 p.

Osaston puolesta: K- Tuominen.
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Juhlatoimikunta.
Tuloja:

Käteinen 31 p. Joulukuuta 1910.............................1,011:51
Lastenjuhlasta ............ 2,326:70
Iltamista........................................................................ 5,802:10
Vuosijuhlasta............................................................ 540: —
Kansan- ja urheilujuhlasta....................................... 3,330:45
Sekalaisia....................................................................... 96: —
Vuokraa............................................................................. 25: —

Smk. 13,131:76

Menoja:
Lastenjuhlasta................................................. 1,632:90
Iltamista....................................................... 2,848:38
Kulunkeja....................................................... 40:70
Tilitetty H. T. yhdistykselle................................. 6,400: —
Vuosijuhlasta.................................................. 239:21
Kansan- ja urheilujuhlasta........................... 1,503:47
Käteinen 31 p. Joulukuuta v. 1911 . . . . 467:10

Smk. 13,131:76

A. Vormula. 
Rahastonhoitaja.

Juhlatoimikunnan puolesta:
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Helsingin Työväenyhdistyksen ravintolan Voitto-

Ti
lin

pä
ät

ös
- l 

te
n a

ik
a Taloustili Alennustili Palkkatili Kustannustili

Voitt i Tapp. Voitt. Tapp. Voitt. Tapp. Voitt. Tapp.

3/3 11 15,5625811 2,040 95 4,019 10 1,733 30
30/6 11 6,323!51 2,898 36 3,809 25 2,536 20
15/9 1 1 4,642 39 | 1,443 55 3,347 30 923 13

31/12 1 1 14,064 051 1,672,33! 4,970j60 2,039 66
40,592 53j

1
8,055 19j 16,146 45

1
7,232 29

40,592153 8,055 19 1 | | 16,14645 7,232 29

ja Tappiotili, tilinpäätösten mukaan v. 1911.

Kalustotili Työv. yhd. tili Vuokratili Pääomatili

Voitt. Tapp. Voitt. Tapp. Voitt. Tapp. Voitt. Tapp.

5,907 19 
2,065 11

9 —

5,785
5,464

1,500

3,135 - 
3,135 — 
2,612 50 
3,657 50

5,722 58 
6,695 38,

i

2,931 13

1,50351
7,972 30 9 —", 12,749

9 _
12,540 — 12,417 96

4,434 64
4,434 64

|| 9,972 30 112,740 — 1 12,540 - 7,983 32

Voitoksi ja Tappioksi. Tiliasema S1/i21911.

Voittoa Tappiota

Taloustili.......................... 40,592 53
Alennustili ....................... 8,055119
Palkkatili.......................... 16,146 45
Kustannustili.................... 7,232 29
Kalustotili.......................... 7,972^30
Työväenyhd. tili.............. 12,740 —
Vuokratili.......................... 12,540 -
Pääomatili.......................... 7,983 32

Smk. 56,631 04 56,631 04

Varat Velat

Saldo vuodelle 1912. . . . 4,631 78
Saatavaa pankista............ 25 50

» eri henkilöiltä. . 1,726 50
Taloustavaraa.................... 4,289

15,112
20

Kalustoa............................. 81
Velkaa eri henkilöille . . . 15,720 32
Puhdas omaisuus............ 10,065 47

Smk. 25,785179 25,785 79

E. Lampila. 
Kirjanpitäjä.
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Soittokunnan toimikunnan tilit:

Tuloja:
1910 v. Saldo....................................................... 76:90
Soittokunnan tuloja..................................................... 1,322:80
lltamatuloja................................................................ 6,075:35
Torvien säilytyskaappi myyty...................................... 35: —

Smk. 7,510:05

Menoja:
Johtajanpalkkoja....................................................... 625: —
Lehti-ilmoituksiin....................................................... 254:90
Nuottien kirjoitus y. m............................................ 216:25
Torvien korjaus....................................................... 238:10
Iltamamenoja............................................................ 2,848:60
Sekalaisia menoja.................................................. 1,725:90
Pankissa.................................................................. 1,208:35
Käteistä........................................................................ 392:95

Smk. 7,510:05

V. Oatski.



Helsingin Työväenyhdistyksen tilit
Tammikuun 1 p:stä joulukuun 31 päivään 1911.

Kassatili.
Tuloja:

81

Saldo vuodelta 1910............................................ 10: 24
Yleinen rahastotili............................ 6,300: —
Rakennurahastotili........................... 40,000: —
Ravintolan voittovarain tili . . . 15,000: —
Ravintolan vuokratili...................... 12,540: —
Juhlasalin vuokratili...................... 29,303: 50
Kokoushuoneiden vuokratili . . 13,815:05
Vaatteiden vastaanottotili.... 480: —
Korkotili............................................ 1,355:96
Jäsenmaksujen tili............................ 11,309:95
Sisäänkirjoitusmaksujen tili . . . 206: 20
Ilmoitusmaksujen tili...................... 96: 60
Kirjastotin...................................... 2,593:92
Juhlasalin Freskomaalaustili . . . 150: —
Lukutupatili...................................... 9: 85
Kansallispankin tili...................... 65,564:80
Työväen Säästöpankin tili . . . 13,790:95
Arpajaistoimikunnan tili .... 300: —
S. Sekatyöntekijäin liiton os. 16 . 200: — 213,016:78

Smk. 213,027:02

Menoja:
Kustannustili .... . . . 7,249:30
Talon kustannustili . . . . . 30,732:59
Talon korjaustili . . . . . 3,403:28
Korkotili............................ . . . 33,992:59
Kirjastotin...................... . . . 1,851:42
Lukutupatili...................... . . . 518:97

Siirto 77,748:15
6
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Siirto 77,748:15
Kalustotili....................................... 192: —
Kansallispankin tili...................... 68,000: —
Suomalaisen Säästöpankin tili . . 1,507:43
Työväen Säästöpankin tili . . . 19,437: 19
Hermannin Työv.-yhdistys II . . 1,500: —
Eri osastojen lainatili...................... 7,740: —
Kymmenenmarkan lainatili . . . 830: —
Arvopaperien tili........................... 24: —
Tilapäinen lainatili........................... 6,100: —
S. Muurarien t.t. liiton os. 1 . . 1,500: —
S. Muurarien t.t. liiton tili . . . 6,500: —
Työväen Säästöpankin lainatili. . 10,000: —
Ulkotyöläisnaisosaston tili . . . 1,000: —
S. Metallityöni liiton tili.... 2,000:— 204,078:77
Saldo vuodelle 1912...................... .... 8,948:25

Smk. 213,027:02

Yleinen rahastotili.
Debet

Jouluk. 31 p. Korkotili .... 32,636: 63
» Lukutupatili............................ 509: 12
» Talonkustannustili.... 30,732: 59
» Talonkorjaustili .... 3,403: 28
» Kustannusta...................... 7,249:30 74,530:92
» Pääomatili . •...................... .... 125,661:74

Smk. 200,192:66

Kredit
Tammik. 1 p. Pääoman tili.................................110,398:86
Jouluk. 31 p. Kassatili Juhlatoimik. 5,800: —

» Kassatili Soittok. toimikunn. 500: —
» Jäsenmaksujen tili . . . 11,309:95
» Sisäänkirjoitusmaksujen tili 206:20

Siirto 17,816:15 110,398:86
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Siirto 17,816: 15 110,398: 86
Jouluk. 31 p. Ilmoitusmaksujen tili 96: 60

» Ravintolan voittovarain tili 15,000: -
» Juhlasalin vuokratili . . . 29,303: 50
» Kokoushuonein vuokratili . 13,815: 05
» Vaatteiden vastaanottotili 480: —
» Ravintolan vuokratili . . 12,540: —
■-> Kirjastotin........................... 742:50 89,793: 80

Smk. 200,192: 66

Vastaavaa:
Pääomatili.

Kassatili.......................................
Kansallispankin tili .... 
Suomalaisen Säästöpankin tili 
Työväen Säästöpankin tili. .
Kiinteimistötili...........................
Kalustotili.................................
Kirjastotin.................................
Arvopaperien tili..... 
W. F. Grönrosin tili . . .
S. Merimiesliiton H:gin os. tili 
S. Sekatyönt. liiton os. 16 tili 
Hermannin Työv. yhd. II tili 
F. E. Johanssonin tili . . .

8,948: 26 
2,505: - 
2,515: 62 
7,216: 53

970,381:42 
34,433:70 

6,500: — 
7,854:65 

225: — 
73: —

476: — 
1,550: —

228: 25 1,042,907:42
Smk. 1,042,907:42

Kasto/Äzvaa.-
Yleinen rahastotili......................  125,661:74
Rakennusrahastoon...................... 251,683:22
Opetuskomitean tili...................... 329: 89
Rahasto kert. ant. vart. työv.

asiain käsittelystä valtiopäivillä 59: 64 
Rahasto tilast. tiedon hankkim.

varten työväen oloista . . . 285:53
Siirto 378,020: 02
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Siirto 378,020:02 
Rahasto kansakoululasten suvilo-

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

247:62

häin koululasten vaatetusavuksi 121:73
Soittokunnan torvirahastotili . . 183: 28
Juhlasalin Freskomaalaustili . . 2,291: 30
Olut ja Virvoitusjuoma a.-o tili 120:84 380,984:79
Kesk. Henkiv. yht. Suomen tili. 500,000: —
Helsingin kaupungin tili . . . 113,048: 63
Työväen Säästöpankin tili. . . 40,000: —
Eri osastojen lainatili . . . . 664: —
Kymmenenmarkan lainatili . . 260: —
Kirvesmiesten a.-o. tili . . . . 4,000: —
Venäläisen osaston tili . . . . 1,000: —
Raitt. yhd. Valon tili . . . . 2,950;— 661,922:63

Smk. 1,042,907:42

Omat rahastot tekivät:
Joulukuun 31 p:nä 1911 . . . . . Smk. 380,984:79

» » » 1910 . . . » 325,571:91
Siis lisäys Smk. 55,412:88

Helsingissä 20 p:nä helmikuuta 1912.
F. M. Orrela.

Helsingin Työväenyhdistyksen tilit vuodelta 1911 olemme 
tarkastaneet ja huomanneet meille esitettyjen tulo- ja meno- 
todisteiden mukaan oikein kirjoihin merkityksi ja kun ti
lien päätös on oikein, ehdotamme johtokunnalle ja rahas
tonhoitajalle myönnettäväksi täydellisen tilivapauden.

Helsingissä 23 päivä Helmik. 1912.

J. Iivarinen. Valmari Ponteva.
J. E. Saarenheimo.
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Helsingin Työväenyhdistykseen kuuluvien osastojen 
jäsenluku ja maksut 31 p. joulukuuta 1911.

M
ie

hi
ä

N
ai

sia
1

Y
ht

ee
ns

ä Ilmoitus-, 
sisäänkirjoi- 
tus- ja jäsen

maksuja
Mk. p-

Yhdistyksen jäsenet .... 5 5 29
1 S. Leipuri- ja kond. 1.1, liit. o. 1 108 — 108 330 25
2 S. Metalli t. t. liit. n:o 2 H:gin 

Metallit, t. a.-o..................... 79 79 331 80
3 Uunintekijäin a -o .... 56 — 56 226 50
4 Läkki-, Pelti- ja Vaskis. liit. o. 1 42 — 42 187 95
5 S. Maalarint. t. liit. o. 1 104 — 104 469 20
ö Suutarien a.-y.......................... 15 — 15 84 85
7 S. Kivit. t. liiton os. 1 . 78 — 78 261 30
8 S. Muurarint. t. liit. o. 1 . . 314 1 315 1,082 85
9 Puuseppäin a.y........................ 90 — 90 493 50

10 Satulaseppäin a.-y.................... 7 — 7 22 50
11 S.Puut.t.liit. H:gin Kirvem.a-o. 218 — 218 776 70
12 Seppäin a.-o........................ 22 — 22 91 20
13 Pannu- ja levysepp. a.-o. . . 45 — 45 166 80
15 Naisosasto............................. — 63 63 149 25
16 Ompelijatar a.-o...................... — 20 20 66 30
17 Palvelijatar a.-o........................ — 104 104 217 95
IS S. Putkit. t. liit. H:gin osasto 69 — 69 216 60
19 Malliveistäjäin a.-o.................. 16 — 16 64 50
20 S. Nahanjal. t. t. liit. H:gin os. 25 — 25 108 30
21 Rapparien a.-o......................... 102 — 102 362 50
22 Verhoilijain a.-o....................... 58 2 60 172 30
23 Puunjalostuskonetyönt. a.-o. . 30 — 30 109 —
24 Ulkotyöläisnaisosasto . . . — 62 62 138 80
25 Räätälien a.-y...................... — — — 15 60
26 Nuohoojain a.-o n:o 73. . . 15 — 15 104 40
27 Tupakkatehtaalaisten a.-o. — 32 32 83 60
28 Koneenkäyttäjäin a.-o. . . . — — — — —
2!) Silittäjäin a.-o........................... — 24 24 63 20
31 Pesijätär a.-o............................ — 17 17 45 20
32 Talonmies a.-o......................... 6 — 6 21 60
33 S. Metallival. liit. Valajayhd. 54 48 — 48 152 25
34 Asfalttityöntekijäi n a.-o. . . 38 — 38 140
35 Sementtityöntekijäin a.-o. . . 66 — 66 190 80
36 Sähköt, o. 73 (S. Met.t.l. H:gin) 17 — 17 93 60

Siirretään 1,673 325 1,998 7,070 15
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37
38 
59
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59 
62 
64 
66
67
68
69
70
71
72
74
75
76
77
78 
76 
80

Siirros
Sairashuonepalvelijain a.-o. . 
Tiilenkant. o. 1 S.Tehd.jaSek.l. 
S. Kivityönt. liiton o. 8 . .
S. Satama- ja vesil. t. liit. o. 18
Kylvettäjäin a.-o.................
Paperi- ja kartonki a.-o. . .
Kunnan työv. osasto . . .
Valaistus a.-o.................
Näyttämötyöläisten a.-o. . . 
S. Rauta- ja Met.t. 1. Sorv. o. 78
Kadunlaskijain a.-o.................
Venäläinen osasto ....
Naisleipurien a.-o...................
S. Metal. 1.1. liit. lämm. a.-o. 81 
Varastotyöntekijäin a.-o. . .
S. Maal. 1. o. n:o 1 Oppilasos.
Yövahtien a.-o.........................
Karamellitehtaant. a.-o.. . . 
Kipsi- ja riksilevytyönt. a.-o.. 
S. Tehdas- ja sekatyönt. 1. o. 16 
Hattutyöntekijäin a.-o. . . .
Metallityönt. apumiesten a.-o. 
Laulu- ja soitannollinen o. .
Liikeapulaisten a.-o.................
Kappatyönt. o. 2 S. Vaat. t. liit. 
S. Kivityönt. liiton o. n:o 2 . 
S. Valtionraut. konepaja t.-y. 
Koneellakutojain a.-o. . . .
Veneenveistäjäin a.-o. . . .
LUkotyöväenyhdistys .... 
Ajuripalvelijain a.-o. . . .
S. Tehd. ja sekat. 1. Ajuri o. 82
Toveriosasto........................
S. Kulta- ja hopeasepp. a.-o. 
S. Merimiesliiton H:gin o.
S. Räätälint. liiton H:gin o. .
Sokerityönt. a.-o......................
Lasinleikkaajan a.-o. . . .
1II S. Läkki-.pelt, Vaskis.1.0.17

1,673
10
31
47
64

77
7 
2

23
12
8

6
42
25

37
104

9
53
12
28

58
72

4
7
9

23 
36 
19

243
14

24

325
38

10

2

26

24

11

13
62
21

8

3

28
3

1,998
48
31
47
64
10

77
7 
4

23 
12

8
26

6
42
25

24 
37

104
20
53
25 
90 
21 
58 
72

8
4
7
9

23 
39 
19

271
17

24

7,070
111
110
217
212

25

290
24
12
77
36
50
55
27

174
184

60
91

376
69

209
71

150
49

254
378

19
12
43
33

102
106

72

681
64

87

15
35
70
20
40
40

70
50

40

35
60
30
80

75
80

30
10
15

05
10

60
75

60
70

85
25

90
Yhteensä 2,779 574 3,353 11,612 75
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H:gin Työv. yhd. kuuluvat osastot ovat tilittäneet Uuden
maan läänin sos.-dem. piiri-ja sos.-dem. kunn.-veroja v. 1911 .

M
ie

hi
ä

N
ai

sia Piirivero Kunnal
lisvero

mk. P- mk. P-

Yhdistyksen jäsenet .... 3 3 60 60
1 S. Leipurit, t. liiton o. n:o 1 91 — 176 40 29 40
2 Met. t.t. 1. o. 2 H:n Met. t.t. a.-o. 101 — 102 — 17 —
3 Uunintekijäin a.-o.................... 56 — 75 50 11 20
4 Läkki-, pelti-, Vaskisep.t. 1. o. 1 55 — 59 50 11 50
5 S. Maalarint. liiton o. n:o 1 . 17 — 20 40 3 40
6 Suutarien a.-y........................... 16 — 24 95 4 50
7 S. Kivityönt. liiton o. 1 . . 78 — 82 10 14 40
8 S. Muurarientyönt. liit. o. 1 . 314 1 360 05 58 60
9 Puuseppäin a.-y....................... 147 — 165 60 29 40

10 Satulaseppäin a.-y................... 7 — 7 50 1 40
11 S. Puutyönt. 1. Kirvesmies a.-o. 218 — 258 90 45 —
12 Seppäin a.-o............................. 25 — 30 40 5 —
13 Pannu- ja levyseppäin a.-o. . 54 — 55 60 10 80
15 Naisosasto............................. — 68 40 30 13 60
16 Ompelijatar a.-o...................... — 39 17 75 6 10
17 Palvelijatar a.-o....................... — 115 65 — 23 50
19 Malliveistäjäin a.-o.................. 17 — 21 50 3 50
20 S. Nahanjalost. t. 1. H:gin o. 28 — 36 90 6 60
21 Rappari a.-o............................. 15 — 18 - 3 —
22 Verhoilijain a.-o...................... 50 2 57 05 10 40
23 Puunjalost. konetyöntek. a.-o. 5 — 6 — 1 —
24 Ulkotyöläisnaisosasto . . — 62 34 70 13 10
26 Nuohoojain a.-o. n:o 73 15 — 18 — OM
27 Tupakkatehtaalaisten a.-o. — 50 20 90 7 —
29 Silittäjäin a.-o.......................... — 24 15 80 4 80
31 Pesijättärien a.-o..................... — 18 11 30 3 60
32 Talonmiesten a.-o................... 6 — 7 20 1 10
33 Met. valaj. H:gin Valaj.yhd. 54 58 — 50 60 10 40
34 Asfalttityöntekijäin a.-o. . . 9 — 10 80 1 80
35 Sementtityöntekijäin a.-o. . . 46 — 52 80 9 —
36 Sähkötyömiesten a.-o. . . . 28 — 33 60 5 60
37 Sairashuonepalvelijain a.-o. . 13 40 29 40 9 70
38 Tiilekantajain o. 1.................. 45 — 36 90 6 60
39 S. Kivityönt. liiton o. 8. 10 — 14 10 2 —
40 S. Satama- ja vesil. t.t. Iiit. o. 18 76 — 70 80 12 60
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41 Kylvettäjäin a.-o...................... 11 6 35 2
43 Kunnantyöväen osasto . . . 92 — 96 90 19
44 Valaistus a.-o........................... 7 — 9 20 1
46 S. Raut. ja met. t.t. 1. Sorv. o. 78 26 — 25 80 5
47 Kadunlaskijain a.-o................. 12 12 — 1
4S Venäläinen o........................... 19 1 16 — 2
49 Naisleipurien a.-o.................... — 34 16 95 5
50 S. Metallit. 1. Lämmittäjä o. 81 8 — 9 60 1
51 Varastotyöntekijäin a.-o. . . 46 — 57 — 10
54 Karamelliteht. a.-o.................. — 24 15 25 4
56 S. Tehd. ja sekatyönt. I. o. 16 42 — 38 60 8
57 Hattutyöntekijäin a.-o. . . . 9 11 18 75 4
58 Metallityöni apumiesten o. . 59 — 69 70 11
59 Laulu- ja soitannollinen o. . 17 23 2065 5
62 Liikeapulaisten a.-o................. 28 62 43 10 12
64 Kappatyönt. o. 2 S. Vaat. t.t. liit. — 25 14 70 5
66 S. Kivityöntekijäin liiton o. 2 74 — 83 90 15
67 S. Vai. Rautat. työv.-yhd. . . 100 — 126 — 20
69 Veneenveistäjäin a.-o. . . . 4 — 4 80 —
70 Ulkotyöväenyhdistys.... 5 — 7 20 1
71 Ajuripalvelijain a.-o................ 14 — 11 — 2
72 Ajur. a.-o. S. Tehd. sek.t. 1. o. 82 29 — 34 20 5
74 Toveriosasto........................ 38 3 38 50 7
77 S. Räätälint. t. liiton H:gin o. 343 24 224 50 52
78 Sokerityöntekijäin a.-o.. . . 16 4 19 70 4
SO S. Läkki-, pelti- ja vaskis.l. o. 17 30 — 29 30 6

20
40
40
40
90
70
40
60
40
80
40

70
50
20

40

80
20
80
80
20
60


