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Kulunut vuosi oli yhdistyksemme toiminnassa hiljaisen 
kehityksen aikaa. Mitään mainittavampia tapauksia ei 

itse yhdistyksen keskuudessa ole vuoden varrella sattunut. 
Virkaherrain sortotoimenpiteet ovat jatkuneet entiseen ta
paansa m. m. siten, että eri järjestöjemme toimintaa on koti
maisten ja rajantakaisten virkaherrain avulla koetettu vai
keuttaa. Yhdistyksemme edellisenä toimintavuotena nostama 
oikeusjuttu H:gin poliisimestari Hj. Walmqvistia vastaan 
hylättiin Turun hovioikeudessa vuoden alkupuolella sillä 
perusteella että asianomaiset kannekirjelmän laatijat Tapani 
Uski ja K. Ahlberg eivät muka olleet päteviä kantelua te
kemään. Johtokunta kuitenkin tästä tiedon saatuaan päätti 
asiaa edelleen ajaa, palauttaen asiakirjat jälleen mainittuun 
hovioikeuteen kaikkine myötäliittyine selityksineen. Asia on 
hovioikeudessa vielä ratkaisematta.

Yhtenä räikeimpänä virkaherrain sortotoimenpiteenä mai
nittakoon kaupungissamme viime keväänä tapahtuneet lu
kuisat kotitarkastukset ja vangitsemiset venäläisten työläisten 
keskuudessa. Näiden kuristustoimenpiteiden uhreiksi joutui 
useita venäläisiä puoluetovereja ja yhdistyksemme venäläi
sen osaston jäsenet Taimi ja Kokko tulivat karkotetuiksi 
Siperian erämaihin. Mitään rikollista ei mainittujen työläis
ten syyksi löydetty, mutta siitä huolimatta joutuivat he virka- 
nyrkkien vainon uhreiksi. Samoin sai yhdistyksemme om- 
pelijatarosaston kirjuri Mandi Lehtosalo pitkän ajan virua 
Pietarin vankiloissa ilman syytä, kunnes virkanyrkit lopuksi 
laskivat hänet vapauteen.

Ihanneliitto ja nuorisotyötä ovat virkanyrkit myös koet
taneet vaikeuttaa.

Yhdistyksellä on kuluneen vuoden ajalla ollut 1 vuosi
kokous, 8 kuukausikokousta ja 1 ylim. kokous, ja on näissä 
kokouksissa pidettyihin pöytäkirjoihin merkitty 41 §:lää.

Osanotto yhdistyksen kokouksiin on ollut enimmäkseen 
laimeata, vaihdellen osanottajain lukumäärä 50—500:taan.
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Enimmin oli jäseniä saapuvilla vuoden lopulla pidetyssä 
ylimääräisessä yhd. kokouksessa, jossa käsiteltiin erästä po
liisijuttua, joka syntyi siten, että jouluk. 12 p:nä pari hyvin 
puettua nuorehkoa mieshenkilöä saapui yhd. ravintolaan ja 
pyysivät tietoa, kuka on ravintolanhoitaja. Ravintolan pal
velijat olivat miehille osottaneet ravintolan emännöitsijän 
Olga Kivekkään, jolle miehet olivat sanoneet olevansa etsi
viä poliiseja sekä näyttäneet poliisimerkkinsä. He sanoivat 
eräälle puuseppämestari Nummelinille lähetetyn kiristyskir- 
jelmän jossa vaadittiin Nummelinia luovuttamaan rahaa uhalla 
että hänet muuten ilmiannetaan jostain valtiollisesta rikok
sesta. Kirjeen lähettäjä oli pyytänyt vastausta yhd. ravin
tolan kirjekaappiin, jonka vuoksi poliisit toivat mainittuun 
paikkaan osotetun kirjeen, pyytäen saada jäädä ravintolaan 
vahtimaan, ken kirjeen tulisi noutamaan. Emännöitsijä oli 
poliisien käytettäväksi luovuttanut yhd. ravintolan tupakka
huoneen, joka on päivisin suljettu, jotta ei poliisien läsnä
olo olisi herättänyt kenenkään huomiota. Yleisö sai asiasta 
kuitenkin vihiä ja illalla herätti poliisien läsnäolo ravintola- 
yleisössä kiihtymystä siinä määrin, että järjestysvaliokunnan 
jäsenet olivat kehottaneet poliiseja poistumaan ravintolasta, 
jonka nämät ilman muuta tekivätkin.

Asia otettiin jouluk. 18 p:nä pidetyssä yhd. kuukausi- 
kokouksessa käsittelyn alaiseksi. Kokous päätti tällöin pit
kän keskustelun jälkeen erottaa emännöitsijä Olga Kivek
kään toimestaan. Mielet jännittyivät asian johdosta, jonka 
vuoksi johtokunta kutsui saman kuun 22 p:nä yhd. ylim. 
kokouksen, joka peruutti edellisessä kokouksessa tehdyn 
emännöitsijän erottamista koskevan päätöksen ja valitsi asian 
selville saamiseksi tutkijatoimikunnan. Asian lopullinen 
päättäminen jäi seuraavalle vuodelle.

Muista asioista mainittakoon, että yhd. avusti H:gin ra- 
kennustyölakkolaisia luovuttamalla heidän yhteiselle komi
tealleen yhd. juhlasalin käytettäväksi ilman vuokraa.

Yhdistystä ovat edustaneet sos.-dem. kunnallisneuvos- 
tossa K. E. Satamavuori, J. K. Lehtinen, O. V. Kuusinen, Edv. 
Valpas, T. Uski, A. Närhi, T. Pietikäinen, K. Ahlberg, J.
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Vatanen, A. Halme, H. J. Vallin, K. Saxell ja A. F. Lyly. 
Työmiehen sanomalehti o. y:ssä K. Ahlberg, os. liike Elan
nossa J. Pietikäinen, Siltasaaren sähkö o. y:ssä K. Korander, 
Puhelin o. y:ssä K. Saxell ja H:gin Työväen os. kaupassa 
T. Uski. Kunnan työnvälitystoimiston johtokuntaan on kuu
lunut Matti Paasivuori ja hänen kieltäydyttyään Tapani Uski.

Talousvaliokunnassa ovat olleet: Tapani Uski, K. E. 
Majanen ja J. Pietikäinen.

Tilintarkastajina ovat olleet Saarenheimo, Teuvo Sola ja 
J. Iivarinen vakinaisina ja H. Saxman ja V. Ponteva varalta.

Vahtimestarina on edelleen ollut Valter Leino ja talon
miehenä J. Vatanen. Yhdistyksen toiminimen ovat kirjoit
taneet Tapani Uski ja K. Ahlberg.

Uusia ammattiosastoja on yhdistykseen myös liittynyt 
kuluneen vuoden ajalla neljä, nim. H:gin silkkikutomotyön- 
tekijäin, Makkaratyöntekijäin, Lakkityöntekijäin ja Lasinhio- 
jain am m. osastot.

Johtokuntaan ovat kuuluneet kuluneen vuoden ajalla 
Tapani Uski puheenjohtajana, J. Pietikäinen varap.-j., F. 
M. Orrela rahastonhoitajana, Karl Ahlberg kirjurina, Olga 
Kivekäs varakirj. ja muina toimik. jäseninä E. Mäki, K. 
Saxell, Sandra Lehtinen, J. V. Valo ja K. E. Majanen. 
Johtokunta on kuluneen vuoden ajalla kokoontunut 24 ker
taa, ja on pöytäkirjoihin merkitty 201 §:lää. Kokouksissa 
ovat johtok. jäsenet käyneet seuraavasti: Uski ja Mäki 24 
kertaa kumpikin, Saxell 23 kertaa, Valo, Ahlberg ja Kive
käs 22 kertaa kukin, Orrela 21 kertaa, Pietikäinen 20 ja 
Lehtinen 17 kertaa.

Johtokunta on kokouksissaan käsitellyt etupäässä yhd. 
huoneuston vuokraamista ja ravintolaa koskevia kysymyksiä. 
Tärkeimpinä asioina mainittakoon Hermannin Työväen yhd. 
Ihlta ostettu irtain omaisuus, joka maksoi 2,630: —. Sama 
omaisuus vuokrattiin samalle yhdistykselle 175 mk:n vuo
tuista vuokraa vastaan. Samoin ansaitsee mainita yhd. jär- 
jestysvaliokunnan 24 jäsenen vakuuttaminen Kullervoyhtiössä 
heitä kohtaavan tapaturman tahi mahdollisen kuoleman va
ralta heidän ollessaan yhd. järjestysmiehen tehtävissä.
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Mainittu vakuutus määrää tapaturman sattuessa kor
vausta 1 mk:n päivältä sekä kuoleman sattuessa perillisille 
1,000 mk. Vakuutuksessa on lisäksi mukana myös yhd. vahti
mestari ja talonmies, ja on vuotuinen vakuutusmaksu 108 mk.

Yhdistyksen virkailijoille on maksettu palkkiota: rahas
tonhoitajalle 600 mk. ja kirjurille 150 mk. vuodessa. Vahti
mestari on saanut palkkaa 130 mk. ja talonmies 125 mk. 
kuuk.

Rahastonhoitajalta on ollut käytännössä 2,000 mk:n ta
kaus hänelle uskottujen varojen käytöstä.

Enimmän puuhaa ja keskustelun aihetta on yhdistyksen 
johtokunnalle antanut ravintolaliike, jonka uudestaan järjes
tämiseen johtokunta vuoden lopulla ryhtyi.

Ravintolatoimikuntaan ovat vuoden kuluessa kuuluneet 
seuraavat jäsenet: Puheenjohtajana J. V. Valo, kirjurina 
K. Ahlberg, muina jäseninä K. V. Saxell, E. Mäki, Ida Hell- 
stedt ja Sandra Lehtinen alk. v., loppu vuodella A. Haapala, 
ja emännöitsijä Olga Kivekäs, joka viime joulukuun 17 päi
vänä pidätettiin toimestaan hänelle kuulumattomien tekojensa 
tähden.

Toimikunta on kokoontunut 27 kertaa, pöytäkirjoissa on 
203 §:lää, sisältäen etupäässä ravintolaliikkeen järjestelyä 
yleisöä tyydyttävälle kannalle ja samalla palvelijoita koskevia 
asioita.

Jäsenet ovat käyneet kokouksissa seuraavasti: E. Mäki 
27, K. Ahlberg 26, K. V. Saxell 22, J. V. Valo 21, Ida 
Hellstedt 20, A. Haapala 14, Olga Kivekäs 10 ja Sandra 
Lehtinen 7 kertaa.

Ravintolakirjanpidon on hoitanut E. Lampila, josta on 
maksettu palkkiota 25 mk. kuukaudelta.

Kirjurille on maksettu palkkiota 25 mk. vuodessa.
Ravintolan palveluksessa on emännöitsijä ja keittäjä, 

muita palvelijoita 27. Työaika on sopimuksessa määrätty 
alkavaksi klo 7 a.-p. ja päättyy siltä vuorolta klo 4 i.p. 
Toinen vuoro alkaa klo 4 i.p. ja lopettaa klo 1 yöllä, joten 
työaika on keskimäärin 8 V2 tuntia päivässä.

Palkkaa saa palveluskunta seuraavasti: Emännöitsijä 125
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mk., keittäjä 60 mk., 2 palvelijaa 35 mk., 10 palvelijaa 30 
mk. 6 palvelijaa 28 mk. ja 9 palvelijaa 25 mk. kuukau
dessa.

Kirjastosta on vuoden kuluessa annettu 12,070 suoma
laista lainaa. Ruotsalaisia 58.

Uusia lainakortteja on annettu 413 eri henkilölle.
Suomalaista kirjastoa on vuoden kuluessa lisätty 120 

nidoksella joiden luku on nykyään 2,790. Ruotsalaisia ni
doksia on 1,223.

Lukusaliin on ollut tilattuna 71 eri sanomalehteä ja aika
kauskirjaa.

Juhlatoimikuntaan on kuluneena vuonna kuulunut seu- 
raavat jäsenet: A. Vormula, Hj. Korander, K. Ahlberg, P. 
Kuusisto, J. Railo ja Aino Korander. Puheenjohtajana on 
ollut Hj. Korander rahastonhoitajana A. Vormula ja sihtee
rinä Aino Korander.

Juhlatoimikunta on kuluneena vuonna toiminut 3:me 
Lasten joulujuhlaa, l:den perhe-iltaman, H:gin työv. yhd. 
vuosijuhlan, 9:sän yleistä iltamaa, Kansanjuhlan, l:den ilta
man rakennustyölakkolaisten hyväksi, Kivijuhlan kirjaston 
hyväksi sekä myyjäiset yli jääneistä arpajaistavaroista.

Soittokunnan toimikunta on vuoden kuluessa kokoontu
nut 18 kertaa, joissa on keskusteltu soittokunnan taloudel
lisia asioita, ja on tämän toimikunnan muodostaneet 7 hen
kilöä, joista yhdistyksen johtokunta on valinnut 4 ja soitto
kunta puolestaan 3 jäsentä, paitsi soittokunnan johtajaa jolla 
on myöskin oikeus ottaa osaa toimikunnan kokouksiin.

Puheenjohtajana toimikunnassa on toiminut K. V. Saxell. 
Rahastonhoitajana J. Lehtinen ja pöytäkirjurina E. J. Mietti
nen. Paitsi yllämainittuja ovat toimikuntaan kuuluneet seu- 
raavat: F. Kaitala, H. Laakso, K. Räsänen ja A. Vaahto.

Toimikunta on vuoden kuluessa myöskin toiminut 9 
iltamaa rahastonsa kartuttamiseksi, joista tulot ja menot nä
kyvät rahastonhoitajan kertomuksessa. Soittokunta on toi
minut kokovuoden ajan kaksoisseitsikkona ja on sitä johta
nut Jalmari Rae. Kuluneen vuoden aikana on soittokunnan 
toiminta ollut tavallisen vilkasta, eikä sen keskuudessa ole
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tapahtunut mitään mainittavia selkkauksia. Soittokunta on 
soittanut iltama- y. m. huvitilaisuuksissa 240 kertaa, joista 
kaikki tulot on kantanut toimikunta ja se on suorittanut 
säädetyn maksun soittajille, joka myöskin näkyy rahaston
hoitajan kertomuksesta. Paitsi edellämainittuja soittoja, on 
soittokunta myöskin suorittanut yhdistyksen juhlatoimikun- 
nalle tulevat 8 ilmaista soittoa.

Soittokuntaan on myöskin vuoden loppupuolella otettu 
oppilaita viisi nuorta poikaa, joita harjoittaa soittokunnan 
johtaja Jalmari Rae.

Niinkuin edellä näkyy on soittokunnalla ollut työtä koko 
vuoden ajan, ja on se kysynyt ripeyttä ja tarmoa miehis
töltä, joka on kokoonpantu varsinaista työtä tekevistä henki
löistä, mutta erittäinkin on ollut huolta ja vaivaa soittokun
nan johtajalla, jolle kuuluu soittokunnan taiteellisen puolen 
huolehtiminen.

Järjestysvaliokunta on kuluneena vuotena pitänyt 41 ko
kousta, joissa on keskusteltu ja päätetty etupäässä järjestyk
sen pitoa koskevista asioista. Valiokunnan tärkeimpänä teh
tävänä on ollut järjestyksen pito yhdistyksen huoneustolla 
ja samalla avustaa juhlatoimikuntaa kesällä yhdistyksen kan
sanjuhlissa, talvella lasten sekä aikuisten joulujuhlissa y. m. 
kokous- ja juhlatilaisuuksissa.

Valiokunnan puheenjohtajana toimi K. Mäkinen, kirjurina 
H. V. Laakso, rahastonhoitajana E. J. Salo.

Valiokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: O. A. 
Peltonen, V. Koivisto, G. Hellgren, V. Sandgrén, E. Hämä
läinen, E. Tähkä, K. Mäkinen, J. Ekström, E. Salo, H. V. 
Laakso, V. Helminen, F. Lehtinen, O. V. Virta, J. Tervas- 
mäki, J. A. Salonen, F. Ahti, O. Henriksson, I. Salmi, U. 
Nuoranen ja P. Pirskanen.

Tässä on pääpiirteissään mainittuna yhdistyksemme toi
minta kuluneena vuotena.

Johtokunta.
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Sementtityöntekijäin a.-o.

Osaston sisäinen toiminta on ollut kuluneena vuotena 
jotenkin vilkasta, vaikkakaan jäsenet eivät ole kaikkina vuo
den aikoina olleet täysin virkeitä seuraamaan osaston toi
mintaa käymällä kokouksissa.

Osaston jäsenmäärä on kuluneen vuoden aikana lisään
tynyt 44:llä jäsenellä, joten vuoden lopulla oli täysinmaksa- 
neita jäseniä 111. Mainita sopii, että jäsenet ovat osastossa 
kovin vaihtelevia, sen osottavat seuraavat numerot: Uusia 
jäseniä liittyi kuluneen vuoden aikana osastoon 72, erosi 
jäsenyydestä 34 sekä erotettiin 2 jäsentä, kun antautuivat 
työnhaluisten joukkoon rakennustyöntekijäin lakon aikana. 
Liittyneiden jäsenten luku on suurempi kuin eronneiden, 
joten sementtityöntekijätkin ruvennevat vähitellen ymmärtä
mään, mikä merkitys on yhteenliittymisellä heidänkin kes
kuudessaan.

Osaston toimikuntaan on kuulunut 9 jäsentä. Puheen
johtajana on ollut A. P. Laitinen vakinaisena, varalta E. 
Laiho, joka erosi toimikunnasta vuoden loppupuolella, ra
hastonhoitajana E. Ekholm, joka oli vuoden lopulla vara
puheenjohtajana, jäsenkirjurina E. Mielonen, kirjurina alle
kirjoittanut, taloudenhoitajana G. A. Peltonen, joka siirtyi 
varajäsenestä vakinaiseksi. Muina jäseninä E. Hämäläinen, 
H. Laakso, O. Kanerva ja V. Lehto, joka siirtyi varajäse
nestä vakinaiseksi H. Arolan erottua paikkakunnalta pois 
siirtymisen tähden. Toimikunnalla on ollut 30 kokousta, 
pöytäkirjaan merkitty 138 pykälää.

Tilintarkastajina ovat toimineet vakinaisina P. Nevalainen 
ja K. E. Jaakkola, varalta K. Teräs ja A. Järvelä.

Osaston huvitoimikuntaan on kuulunut 8 jäsentä ja toi
mivat he m. m. osaston viisivuotisjuhlan. Tuloja on ollut 
554 mk., menoja 300 mk. 96 p:iä, jäännös 253 mk. 4 p:iä.

Työväen Sanomalehti Osakeyhtiön kokouksissa osaston 
osakkeita edustamassa oli kuluneen vuoden aikana A. Ruo
honen ja Osakeyhtiö Laurilassa A. P. Laitinen.
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Osastolla on ollut varsinaisia sekä ylimääräisiä kokouk
sia yhteensä 28 sekä 1 yleinen kokous. Tärkeimpiä kysy
myksiä oli vuoden alussa työsopimus työntekijäin ja työn
antajain välillä, josta neuvoteltiin työnantajain kanssa yli 2 
kuukautta. Lopulta päästiin suotuisaan yksimielisyyteen. 
Mutta samalla oli yhteydessä yleistyösopimus, jonka joh
dosta syntyi yhteinen rakennustyöläisten lakko, johon osas
tokin yhtyi alottaen lakon 29 päivänä heinäkuuta, joka osal
taan vilkastutti osaston toimintaa. Lakko kesti 11 viikkoa 
eli 12 p:ään lokakuuta, jolloin se lopetettiin työläisten hä
viöllä. Tässä lakossa avusti osasto jäseniään liiton ja osas
ton varoilla 2,442 työpäivältä yhteensä 3,871 mkalla. Lakko- 
komiteaan kuului 5 jäsentä, jotka seurasivat lakon yleistä 
kulkua ja samalla antoivat ohjeita lakossa oleville. Tämän 
jälkeen on toiminta ollut kohdistettuna sisäisen toiminnan 
elpymiseksi.

Osaston tarkastetut tilit osoittivat edellisen vuoden sääs
tön kanssa tuloja 3,261 mk. 57 p:iä, menoja 4,112 mk. 
5 p:iä. Tappio 850 mk. 45 p.

Kulunut vuosi oli osaston toiminnassa 6:des toiminta
vuosi ja samalla myös taisteluvuosi pääomaa vastaan, josta 
sementtityöntekijäinkin silmät pitäisi aueta todellakin näke
mään, että heidänkin olisi taisteltava kaikkien yhdessä itsel
leen sekä tovereilleen ihmisellisiä oikeuksia.

Yhä innokkaampaa toimintaa tuokoon uusi vuosi mu
kanaan, että saataisiin kaikki sementtityöntekijät liittymään 
osastoon jäseniksi ja samalla toimimaan tarmokkaasti sen ja 
koko työtätekevän luokan eduksi.

K- Hakanen, 
kirjuri.

S. P. liiton H:gin Kirvesmiesten a.-o.

Kulunut vuosi on ollut erittäin osaston voimia ja kykyä 
kysyvä, jo vuoden alussa rakennusmestarit sanoivat irti
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voimassa olleen työsopimuksen, tarjosivat kuitenkin toista, 
joka oli melkoista huonompi voimassa ollutta. Huomatta
vammat huononnukset olivat työpäivän pidentäminen eräinä 
vuodenaikoina ja kauttaaltaan huonommat palkat kuin edel
lisessä. Tätä ei osasto luonnollisesti voinut hyväksyä ja niin 
ollen oli ryhdyttävä toimiin uuden saamiseksi. Uutta sopi
musta muokattiin sitten useassa osaston kokouksessa, kunnes 
se oli niin valmis, että voitiin valita sovittelumiehet siitä her
rain kanssa sovittelemaan. Näitä sovittelumiehiä valittiin 
neljä vakinaista ja kolme varalle, vakinaisiksi valittiin J. Sa
lonen, J. Järvinen, V. Virtanen ja Uusioksa, varalle T. Hei
nonen, S. Hellsten ja K. Soisalo. Yleissopimusta koskevissa 
neuvotteluissa edusti osastoa A. Halme ja K. Holm. Niin 
oltiiin osaston puolesta valmiit neuvotteluun.

Nyt oli ryhdyttävä osaston sisäisiä asioita järjestämään, 
muutama osaston jäsen oli tehnyt pieniä rikoksia sopimusta 
vastaan, näille annettiin varoitus ja kehoitettiin vasfedes tar
kemmin harkitsemaan tekoansa.

Ammattijärjestön edustajakokouksessa edusti osastoa H. 
Moisio.

Mahdollisen työtaistelun varalle- osasto varoitti jäseniään 
sitomasta itseänsä minkäänlaisiin urakkasopimuksiin, myös
kin muita tarpeellisia neuvoja annettiin osastolaisille. Myös
kin liittotoimikunta antoi neuvoja osastolle tulevaisuuden 
varalle.

Kun työsopimusneuvotteluista ei tahtonut tulla mitään, 
ne kun aina vaan raukesivat, ilmoitti osasto liittotoimikun- 
nalle tulossaolevasta työtaistelusta. 23 p. heinäkuuta osasto 
päättikin yksimielisesti ryhtyä lakolla puolustamaan sopi
muksia.

Menettelytavoista päätettäessä yhdyttiin toisiin ammatti
kuntiin. 29 p. heinäk. lakko alkoikin. Valittiin lakkokomi- 
tea y. m. tarpeelliset virkailijat lakon ajaksi.

Osasto verotti työssä olevia jäseniään lakon aikana 10 °/0 
kaikista tuloista. Avustusta osasto antoi rahoistaan järjesty
mättömille 7,061 mk.; avustusta saivat enimmäkseen suuri- 
perheiset.
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Osasto on kuluneena vuonna kustantanut jäsenilleen am
mattilehti Lastun.

Työnjuhlassa ja vappumielenosotuksella on osasto ollut 
edustettuna. Myöskin erinäisissä vuosijuhlissa.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet M. Haikarainen 
puheenjohtajana, K. Holm varapuheenjohtajana, E. J. Hä
mäläinen sihteerinä, H. Saarinen rahastonhoitajana ja K. Soi- 
salo jäsenkirjurina, taloutta on hoitanut M. Haikarainen, 
muina jäseninä N. Itävuori, H. Mäkelä ja M. Laine. Ko
kouksia on toimikunnalla ollut 26, pykäliä pöytäkirjaan on 
merkitty 112.

Osaston kokouksia on ollut 27, ja pöytäkirjaan on py
käliä merkitty 160.

Yleisiä kokouksia on osasto toiminut yhden ja yhden 
perhejuhlan, johon oli vapaa pääsy kaikilla kirvesmiehillä.

Kirjelmiä on liitolta osastolle tullut 12 ja Ammattijär
jestöltä 2. Lähiseutujen osastojen kanssa on osasto ollut 
kirjevaihdossa.

Jäseniä on osastossa 396, joista täysin maksaneita on 
283, vapaajäseniä 23, uusia jäseniä 138.

Kuten edellä olevasta näkee, on osastomme toiminta
ohjeena ollut ammattikuntaliikkeen tunnetuksi tekeminen ja 
sen laajentaminen sekä myöskin jäsentensä turvaaminen ylen
määräiseltä riistolta, joka kuluneena vuonna on ollut taval
lista huomatumpi Onko osasto tässä onnistunut, se jää
köön jokaisen itsensä vastattavaksi. Mutta oli tulos mikä 
tahansa, emme me saa jäädä toimettomiksi, vaan on meidän 
entistä tarmokkaammin käytävä taisteluun kapitalistisen yh
teiskunnan kukistamiseksi. Kun tämä on saavutettu, silloin 
voimme levähtää ja tarkastaa työmme tuloksia.

E. J. Hämäläinen, 
sihteeri.
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Suutari a.-y.

Kulunut toimintavuosi on ollut kovin laimeata, johon 
on ollut syynä jäsenten vähyys, kun suuri osa ammattikun
nasta ikäänkuin pelkää liittyä yhdistykseen.

Kokouksia on yhdistyksellä ollut 21, niistä 6 johtokun
nan, ja merkittiin pöytäkirjaan 115 §:lää, niistä johtokunnan 
pöytäkirjaan 23 §:Iää.

Johtokuntaan on kuulunut A. Hämäläinen puheenjohta
jana, J. K. Tähtinen varalta, J. Jokinen sihteerinä, D. Kina
nen varalta, O. Sinisalo rahastonhoitajana, E. Tähkä jäsen
maksujen kantomiehenä ja taloudenhoitajana, muina jäseninä 
J. Viikari, H. Salminen, M. Vainio ja I. Ruissalo.

Yhdistyksen osakkeita on ollut edustamassa O.-Y. Lau
rilassa J. K. Tähtinen sekä T. Sanomalehti O.-Y:ssä O. Sini
salo.

Tuloja on ollut kalenterivuonna 1912 Smk. 850: 16, 
menoja Smk. 718: 02. Säästö vuodelle 1913 Smk. 132: 
14. Puhdas omaisuus Smk. 1,123: 05.

Yhd. p:sta: J. Jokinen.

Sairashuonepalvelijain a.-o.

Osaston toiminnasta kuluneena vuonna voidaan mainita, 
että se on ollut vaan hiljaista, kuten edellisinäkin vuosina. 
Taloudelliset olot eivät ole kehuttavat tällä palveluskunnalla, 
joten osasto on enimmän huomionsa siihen kiinnittänyt, 
saadakseen ne paremmalle kannalle. Heti vuoden alussa 
oli osaston toimesta kokoon kutsuttu yleinen kokous, jossa 
oli kysymys siitä, että tehtäisiin jonkinlainen anomus palkka
etujen parantamiseksi. Käsiteltäessä ei asia saanut tarpeeksi 
tukea kokouksen puolesta, joten se raukesi sillä kertaa. Kui
tenkin ruvettiin sitä uudelleen pohtimaan, josta sitten oli 
seurauksena, että päätettiin tehdä anomus palkkaetujen pa
rantamiseksi niin valtion kuin kunnankin sairaalapalvelua-
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kunnan puolesta. Yleisten sairaalain palveli jakun nan pal- 
kankorotusanomus jätettiin kesäkuun 14 p:nä keisarilliseen 
Suomen senaattiin, josta ei ole saatu vielä mitään selvyyttä 
tuleeko siitä mitään tahi ei. Kunnan sairaalain palvelija- 
kunnan palkankorotus hakemus jäi kokonaan sikseen, kun 
se komitea, jonka piti se tehdä, löi laimin tehtävänsä.

Osasto vaikka onkin pieni ja vähälukuinen jäseniinsä näh
den, ei ole kuitenkaan laiminlyönyt niitä siveellisiä vaati
muksia, joita järjestyneeltä työväeltä vaaditaan toistensa tu
kemiseksi. Kulunut vuosi on ollutkin oikein taisteluvuosi, 
joka on vaatinut suuria uhrauksia. Ensin talvella vallitsi 
suuri työttömyys ja sitten kesällä alkoivat suuret työtaiste
lut, jotka vaativat suuria uhrauksia. Mainittakoon tässä minkä 
verran osasto on kuluneena vuonna avustanut näitä taiste
luja. Työttömien hyväksi luovutettiin 50 mk., Helsingin 
rakennustyölakkolaisille 60 mk., Kymiyhtiön lakkolaisille 40 
mk. ja sähkötyöntekijäin lakkolaisille 50 mk.

Kokouksia on pidetty tavalliset vuosikokoukset tammi- 
ja joulukuussa, yksi yleinen kokous, kuukausikokouksia on 
pidetty 10. Helmikuun kokous jäi pitämättä, syystä kun ei 
saapunut jäseniä kokoustilaisuuteen sen vertaa että olisi voitu 
sitä pitää. Heinäkuun kokous jäi myös pitämättä, sillä oli 
edeltäpäin päätetty ettei pidetä kokousta, jos ei mitään tär
keitä asioita tule, jotka vaatisi sen pitämistä. Toimikunnan 
kokouksia on pidetty 7.

Toimikunnan jäseninä ovat olleet J. Taisto puheenjohta
jana, Helmi Tamminen varapuheenjohtajana, K. Kanerva kir
jurina, varalta A. Lahtinen, A. Rinne rahastonhoitajana, K. 
Koski kantomiehenä ja jäsenkirjurina sekä muina jäseninä 
Iida Aaltonen ja H. Kumpulainen. Varajäseninä Hilja Fors
man, F. Björklund, E. Elonen ja Matilda Mäkelä.

Tilintarkastajina Kolula ja O. Tiuppa, varalta Lyyli Lehto- 
vaara ja Mandi Puisto.

Järjestyksen valvojina A. Kumpulainen, A. Rinne, K. 
Koski ja E. Elonen sekä K. Kosken erottua F. Kuisman.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet F. Björklund, Mandi 
Puisto, A. Lahtinen, Tyyne Mäenpää, Hilja Forsman, Helmi
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Tamminen ja Matilda Mäkelä sekä kahden viimeksi maini
tun erottua Hanna Hartikainen ja Lyyli Lehtovaara. Huveja 
on toimeenpantu 4 yleistä iltamaa, perheiltamia 6 sekä yh
det kahvikestit saaressa. Jäseniä on osastossa vuoden ajalla 
ollut 68, joista koko vuoden maksaneita 29, puolen vuo
den 9 ja siitä vähemmän 30. Vuoden lopulla oli jäsen- 
luku 49.

Osaston tilit osoittaa seuraavaa:

Säästö edelliseltä vuodeltä ja kuluvan vuoden tulot 1,868: 93
Menot............................................................................. 644: 42

Jäännös Smk. 1,224: 51

Huvitoimikunnalla on ollut tuloja...................... 2,056: 79
Menoja....................................................................... 1,241: 64

Jäännös Smk. 815: 15

Jäännös vuodelle 1913 ............................................ 2,038: 66
Arvopapereita...................................................................130: —
Sekalaista omaisuutta.................................................. 50: —

Osaston koko omaisuus Smk. 2,218: 66

Osaston puolesta: K. Kanerva.

H:gin Metalli a.-o.

Toimikuntaan ovat kuuluneet J. A. Seppänen puheen
johtajana, E. H. Lainio varapuheenjohtajana, F. Virtanen 
pöytäkirjurina, ja hänen erottuaan P. Salo, O. V. Turakai- 
nen rahastonhoitajana, V. Vuori taloudenhoitajana, J. Kos
kelainen jäsenkirjurina ja K. Jokinen varapöytäkirjurina.

Tilintarkastajina A. Taimi, J. Lehtinen ja J. Paananen.
Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet J. Koskelainen, P. Salo 

ja edellisen erottua V. Sandgren.
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Järjestysvaliokuntaan ovat kuuluneet A. Koskinen, K. 
Henner, K. Nordman, V. Leppänen, K. Jokinen, K. Koko, 
O. Lyytikäinen ja K. Kahila.

Osaston osakkeita ovat olleet edustamassa: osuuskunta 
Elannossa J. Koskelainen, Työväen Sanomalehti o. y:ssä A. 
Lehtonen, Työväen Säästöpankissa O. V. Turakainen, Työ
väen osuuskaupassa K. Nordman ja Osakeyhtiö Laurilassa 
E. H. Lainio.

Toimikunnalla ja osastolla on ollut kokouksia yhteensä 
18 ja pöytäkirjaan on merkitty 89 §:lää. Osaston kokouk
sissa on keskusteltu osaston sisäisistä asioista ja jäsenien 
osastoon yhtymisestä. Osastossa oli jäseniä vuoden alussa 
105 ja vuoden lopussa 126.

Osaston puolesta: P. Salo.

S. Kivityöntekijäin liiton osasto n:o 8.

Puheenjohtajana on toiminut N. Vuorinen vakin., F. 
Lindroos varalta, rahastonhoitajana F. Bergman, pöytäkirju- 
rina K. Tuominen, jäsenkirjurina ja kantomiehenä A. Hut
tunen, muina toimikunnan jäseninä H. Kuitunen, M. Hei
nonen ja S. Koksu. Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet A. 
Savolainen, D. Itkonen, E. Mikkonen, A. Huttunen ja K. 
Manninen. Tilintarkastajina ovat olleet J. Pietikäinen ja K. 
Majanen, varalta A. Halme.

Osaston omistamia osakkeita ovat olleet edustamassa: 
Kansan Näyttämössä V. Nevalainen, Laurilan talo-osaketta 
Andersson, H:gin Työväen Sanomalehti o.-y:ssä K. Vuori, 
H:gin työväen osuuskaupassa N. Vuorinen.

Lahjoituksina on osaston varoista myönnetty Kotkan 
kivityöntek. lakkolaisille 89 mk. 20 p., S. Tie- ja vesiraken- 
nustyöväen liiton osastolle n:o 20 18 mk. ja H:gin raken- 
nustyöväen keskuslakkokomitealle 28 mk. Jäseniänsä osasto 
avusti rakennustyöväen lakon aikana 210 mk.
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Kokouksia on osasto pitänyt l:den vuosikokouksen, 12 
kuukausikokousta ja 2 ylimääräistä. Toimikunta on pitänyt 
16 kokousta, joista 4 ylimääräistä.

Osaston jäsenluku vuoden lopussa oli 130, joista täy- 
sinmaksaneita 74, osittain maksaneita 56. Osaston varalli
suus vuoden lopussa oli tilikirjain mukaan 1,901 mk. 38 p.

K- Tuominen.

S. Vaateta styö n tekijäin liiton H:gin räätälien 
osasto n:o 1.

Yleishuomiona mainittakoon, että osaston toiminta on 
ollut vilkkaampaa kuin edellisinä vuosina. Osasto onkin 
voimiaan ja rahavarojaan säästämättä tehnyt agitatsionityötä 
yhteenliittymisen hyväksi ja on sitä varten palkannut järjes
täjän, joka samalla toimittaa kantomiehen tehtävät. Alku
puolella vuotta oli siinä toimessa Väinö V. Peltomäki. Hä
nen erottuaan valittiin hänen tilalleen P. Hallikainen 155 
mkan kuukausipalkalla. Ohjelmallisia vastaanottokokouksia 
on pantu toimeen verrattain hyvällä menestyksellä. Am
mattijärjestön edustajakokoukseen on liittoäänestyksellä va
littu edustajia sekä erityinen komitea alustuksia laatimaan 
edellämainittuun kokoukseen, joita alustuksia on kuukausi- 
kokouksissa pohdittu.

Keskustelukysymyksiä on osastolla ollut »Välittäjäin ja 
apulaisten pidosta», jossa osasto on ollut kielteisellä kan
nalla. Päätettiin myös painattaa tilastokaavakkeita 200 kpl., 
joilla järjestäjä kerää tietoja.

Osasto on hyväksynyt työhuonekunnan säännöt, sekä 
palkka- ja työehtosopimuksen.

Kiertokirjeitä on kokouksissa luettu S. V. t.-tekijäin lii
tolta 11, Ammattijärjestöltä 2, osaston järjestäjän toiminta
kertomuksia 10, sekä keräyslistoja eri osastoilta ja yhdis
tyksiltä.

Rahalahjoituksia on tehty Kymiyht. lakkolaisille 20 mk. 
y. m. yksityisiä lahjoituksia.

2
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Osaston toimikuntaan ovat vuoden alusta kuuluneet: 
K. Katajamäki (puheenjohtajana), V. Karjalainen (varapuh.- 
joht.), Saarinen (rahaston- ja taloudenhoitajana), T. Lehvä 
(pöytäkirjurina), Saario (varakirjurina) sekä muina jäseninä 
I. Häkkinen ja J. Lindroos, varajäseninä H. Forström, E. 
Peltonen ja Alma Luhtala. Maaliskuussa erosivat Saario ja 
Lindroos. Heidän tilalleen kutsuttiin varajäsenet ja valittiin 
uusia Koskelo, E. Elo ja Toivonen. Lehvän paikkakun
nalta poistuttua valittiin hänen tilalleen vakinaiseksi sihtee
riksi Alma Luhtala. Vuosikokouksessa valittiin tilintarkas
tajiksi Saxman ja Lindroos, varalle Heinonen ja T. Salmi.

Osaston osakkeita edustamaan valittiin Työväen Sano- 
mal. o.-y. M. Väisänen, Työläisnaisen osuuskunn. Tilda 
Peltonen ja Laurilan osak.-yht. P. Hyvönen.

Työnjuhlatoimikunnassa on ollut K. Katajamäki.
Huvitoimikuntaan on kuulunut 10 henkeä, joilta on 

oma toimintakertomus. Heidän toimestaan on osastolla ol
lut tuloja 885 mk. 18 p.

Järjestystoimikunnassa on ollut H. Heinänen, K. Relan
der, Rissanen, Kosonen ja Kaihlamaa. Syksypuolella vuotta 
valitsi osasto kehoitustoimikunnan. Puhujaseura on myös 
osastolla toimimassa.

Toimikunnan kokouksia on ollut 19, joissa on tehty 
77 pöytäkirjapykälää. Osaston varsinaisia kokouksia on 
pidetty 10 sekä 5 ylimääräistä kok., joissa on tehty pöytäk. 
yhteensä 83 pykälää.

Uusia jäseniä on liittynyt osastoon 240, joista puoleksi- 
maksaneita 36, toisista liitoista ja ulkomailta tulleita 29, 
yhteensä siis 269. Kaikkiaan on vuoden kuluessa ollut 
jäseniä 592.

Kuoleman kautta on osasto menettänyt innokkaan jäse
nensä Vilho Ruusuvuoren, joka oli myös S. V. t.t. liiton 
luottamusmies.

Vuoden kuluessa on osastolla ollut tuloja Smk. 9,980: 17, 
menoja Smk. 8,384:42. Vuoden säästö siis Smk. 1,595:75.

Osaston puolesta: Alma Luhtala.
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Puuseppäin a.-o.

Johtokuntaan ovat toiminta-aikana kuuluneet: Herman 
Nieminen, P. J. Murros, puheenjohtajana ja taloudenhoita
jana, Antti Räsänen, varapuheenjohtajana, J. V. Holm, kir
jurina, Autti Kiviranta, varakirj., A. Vormula, rahastonhoita
jana, Vihtori Katajapuro, jäsen kirjurina.

Johtokunta on vuoden kuluessa kokoontunut 16 kertaa, 
joista on merkitty pöytäkirjaan 86 pykälää.

Kokouksissa ovat johtokunnan jäsenet olleet seuraavasti: 
P. J. Murros 16, J. V. Holm 16, A. Vormula 15, V. Ka
tajapuro 14, Antti Kiviranta 12, Herman Nieminen 9 ja 
Antti Räsänen 8 kertaa.

Johtokunnan tehtävänä on ollut hoitaa yhd. sisäisiä ja 
juoksevia asioita, sekä toteuttaa yhdistyksen kokouksen pää- 
jökset ja niissä määrätyt tehtävät.

Ammattiyhdistyksen kokouksia on ollut 12 ja on niistä 
merkitty pöytäkirjaan 84 pykälää. Kokouksiin keskimääräi
nen osanotto on ollut 50 jäsentä.

Vuoden alussa keskusteltiin jäsenien vakiinnuttamisesta 
amm. yhd., kun oli huomattu, että osa puuseppiäkin on 
sellaisia, jotka liittyvät työtaistelun edellä yhd., vaan kun 
työolot tulevat sopimuksen laadittua turvatuksi, jättäytyvät 
he pois järjestöstä.

Parhaaksi keinoksi sellaisen keinottelun ehkäisemiseksi 
katsoi yhd. vuosikokouksessaan 20 p:nä helmikuuta oikeaksi 
kohottaa sisäänkirjoitusmaksun sellaisilta henkilöiltä, jotka 
ovat ennen kuuluneet amm. yhd. ja jääneet pois, heidän 
uudelleen liittyessään 20 mk. Tämä astui voimaan 1 p:nä 
heinäk.

Johtokunta laati edellä esitetyn vuosikokouksen päätök
sestä lentolehden nimellä »Puusepille», jossa selostettiin 
työläisen asemaa kapitalistisessa yhteiskunnassa ja että työ
läisen paras ase etujensa valvomisessa on amm. yhd. Sa
malla kehoitettiin kaikkia järjestymättömiä puuseppiä liitty
mään järjestöön. Mainittua lehteä levitettiin kesäkuun ku
luessa 600 kappaletta.
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Vuosikokouksen päätöksen ja lentolehden vaikutuksesta 
liittyi amm. yhd. kesäkuussa noin 50 sellaista jäsentä, jotka 
ovat ennen kuuluneet amm. yhd., vaan syystä tai toisesta 
ovat jääneet pois ja niin ollen olisi heitä myöhemmin koh
dannut 20 mk. sisäänkirjoitus.

Ammattijärjestön edustajakokoukselle esitettyjä alustuksia 
tutkimaan valitsi amm. yhd. erityisen toimikunnan. Tämän 
toimikunnan laatimat ehdotukset annettiin edustajille eväs
tykseksi. Toimikuntaan kuuluivat P. J. Murros, H. Niemi
nen, A. Kiviranta, E. Murtosalo ja J. V. Holm.

Työehtosopimuksia vuoden kuluessa on pikkuliikkeiden 
kanssa allekirjoitettu useampia. H:gin Puutavaraliike O. Y. 
puolesta ei monista amm. yhd. johtokunnan tarjouksista 
huolimatta allekirjoitettu työehtosopimusta. Toukokuun 17 
p:nä päätti amm. yhd. kokous julistaa mainitun liikkeen 
puuseppäosaston lakkotilaan 1 pistä kesäkuuta ellei sopi
musta allekirjoiteta. Toukokuun 31 p:nä suostui kuitenkin 
mainittu yhtiö allekirjoittamaan sopimuksen, joten lakko tuli 
vältettyä.

Suomen Puuseppäin Kauppa- ja teollisuus O. Y. puu- 
seppäliikkeen puolesta lähetettiin toukokuussa ulkopuolelle 
kaupunkia useita puuseppiä työhön, vaan kieltäytyi mainittu 
yhtiö suorittamasta työehtosopimuksen määräämää päivä
rahaa ja osaa matkakuluja. Tähän tyytymättöminä ilmoitti
vat Emil Leikas, Frans Terho, A. Leskinen, Aleks Saarikivi, 
A. Hiidenuhma ja A. Sipinen asian amm. yhd., jonka puo
lesta koetettiin saada mainittu riita sovinnollisesti ratkaistua, 
vaan mainittu yhtiö, samoinkuin Higin Puusepäntyönanta- 
jain liittokin siitä kieltäytyivät.

Amm. yhd. pitämässään kokouksessa 16 p:nä heinäk. 
lykkäsi riitaisuuden työehtosopimuksen mukaan sovinto- 
oikeuden ratkaistavaksi ja valitsi puolestaan sovinto-oikeuden 
jäseniksi Kalle Heinosen ja J. Lumivuokon. Higin Puu- 
sepäntyönantajain liiton puolesta oli työnantaja N. Vilander 
ja arkkitehti G. A. Sundelin. Nämät kokoonnuttuaan valit
sivat puheenjohtajakseen asianajaja Arvid Souranderin. Amm. 
yhd. puolesta asianajajana toimi P. J. Murros, Sovinto-



21

oikeus tutkittuaan asiaa katsoi, että Suomen Puuseppäin 
Kauppa- ja teoll. O. Y. on rikkonut voimassa olevaa työ
ehtosopimusta ja päätöksellään 20 p:nä elokuuta tuomitsi 
mainitun yhtiön suorittamaan edellämainituille henkilöille 
päivärahaa ja matkakuluja yhteensä 492 mk 40 p:iä, sopi
muksen rikkomisesta suorittamaan amm. yhd. työttömyys- 
rahastoon 50 mk., kanteen nostamisesta ja asianajosta 40 
mk., sovinto-oikeuden jäsenille 50 mk. jäsentä kohti ja pu
heenjohtajan palkkion 70 mk.

Työtaisteluja on amm. yhd. seurannut tarkasti, sekä 
avustanut taistelussa olevia vapaaehtoisilla lahjoituksilla: 
H:gin rakennuslakkolaisia 200 mk. Kymiyhtiön paperiteh
taan lakkolaisia 100 mk.

Veroitus kuluneella toimintavuodella on paitsi amm. yhd. 
vakinaista veroa kannettu myöskin 12 viikon ajalta 50 p:iä 
viikolta ensimäisessä ja 30 p toisessa maksuluokassa ole
vilta jäseniltä. Ylimääräistä veroa H:gin rakennuslakkolais- 
ten ja Kymiyhtiön lakkolaisten avustamiseksi.

Sisäistä agitatsionia on koetettu saada mahdollisimman 
voimakkaaksi, sitä varten on amm. yhd. Konepuuseppäin 
osaston kanssa yhteinen agitatsionitoimikunta, joka parhail
laan valmistelee työsuunnitelmaa.

Kirjeitä on amm. yhd. kokouksissa luettu Amm.-järj. 
tulleita 3, Puutyöntekijäin liitolta 7, muilta yhdistyksiltä 3.

Osakeyhtiöissä on amm. yhd. puolesta ollut edustajana 
Työväen Sanomalehti O-Y. kokouksissa P. J. Murros, Lau
rila O.-Y. kokouksissa A Murtosalo ja Työväen Säästöpan
kin kokouksissa A. Vormula.

Nuorien jäsenten vakiinnuttamiseksi amm. yhd. järjes
tettiin vuoden alusta vuosittaiset amm. yhd. jäsenten väliset 
hiihtokilpailut ja sitä varten jaettiin kaupungissa sijaitsevat 
puuseppäliikkeet neljään piiriin ja kiertäväksi palkinnoksi 
otettiin amm. yhd. puolesta pokaali.

Jäseniä vuoden kuluessa on ollut täysinmaksaneita 196, 
naisia 2, oppilaita 40, vanhuuden takia jäsenmaksuista va
pautettuja 8 ja kunniajäseniä 2, yhteensä 242, joista vuo-
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den varrella on liittynyt 74 täysinmaksavia, 35 oppilasta, 
16 muilta paikkakunnilta tulleita.

Vuoden ajalla on kuollut 2 amm. yhd. jäsentä. Jäsen
määrä kuitenkin on suurempi kuin mitä tässä on esitetty, 
syystä että kaikki eivät vielä ole suorittaneet jäsenmaksu
jansa vuoden loppuun.

Edelläoleva osottaa että puuseppienkin keskuudessa on 
vielä paljon työtä, ennenkuin heidät kaikki saadaan liitty
mään yhdistykseen ja samalla tarkasti seuraamaan amm. 
yhd. toimintaa, eikä ainoastaan työtaistelujen aikana kuten 
tähän asti, sillä kuluneen vuoden sekä edellisen vuoden toi
mintaa tarkastaessa huomaa, että jälkimäisenä on ollut pal
jon pienempi keskimääräinen osanotto kokouksiin kuin 
edellisenä vuotena, joka toteaa sen että, sopimuksen voi
massa ollessa jättäytyy moni jäsenistä välinpitämättömäksi, 
vaikka ammattiliikkeenmiehien tulisi rauhan aikana lujittaa 
rintamaa uusien taistelujen varalta. Toivokaamme että amm. 
yhd seuraavina toimintavuosinaan saa paikkakunnan kaikki 
puusepät järjestään tarkasti seuraamaan ammattiliikettä.

J. V. Holm.

S. V. R. Konepajojen T. Y. Helsingin osasto.

Osaston johtokuntaan ovat kuuluneet J. E. Tuominen 
puheenjohtajana, J. Koivisto varap., K. J. Jäppilä rahaston
hoitajana, kirjurina allekirjoittanut, sekä taloudenhoitajana 
A. Haapala, jäsenenä A. Salminen. Johtokunnan kokouksia 
on pidetty 13, joista pöytäkirjoihin on merkitty 57 pykälää. 
Osaston kokouksia on pidetty 12 varsinaista ja 1 ylimää
räinen, joista pöytäkirjoihin on merkitty 92 pykälää. Vielä 
on pidetty 1 :si yleinen Helsingin konepajoja käsittävä ko
kous, jossa valmistettiin yleistä rautatien konepajalaisten olo
jen parantamiseksi lähetettävää anomuspaperia rautatiehalli
tukselle, joka anomus jätettiin 17 p. jouluk. rautatiehalli
tukseen.
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Osasto on ollut edustettuna seuraa vissa kokouksissa: 
Työv. Sanomal. O. Y. kokouksessa, Osuuskunta »Laurilan» 
kokouksessa, H:gin työv. Osuuskaupan, »Kansan Näyttä
mön», Ammattijärjestön ja Työväen henkivakuutusyhtiön 
kokouksissa ja seuraavissa vuosijuhlissa: Sörnäisten T. Y., 
Rautatieläisten liiton ja Tupakkatehtaalaisten a.-o. 10-vuotis- 
juhlassa. Avustuksia on myönnetty osaston varoista kaik
kiaan Smk. 135:— ja vapaaehtoisilla keräyksillä on eri 
avustuksiin kerätty kaikkiaan Smk. 314: 16. Ylimääräistä 
viikkoveroa Ammattijärjestölle Smk. 420: —. Osaston huvi- 
toimikunta on toimeenpannut 7 yleistä- ja 1 perhe-iltaman, 
joista on ollut tuloja Smk. 2,213: 05 ja menoja 1,423: 36. 
Säästö 789: 69. Jäseniä oli osastolla vuoden lopussa 106 
täysin jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä. Tässä on lyhyesti 
kerrottuna osastomme toiminta kuluneelta vuodelta.

Osaston puolesta: A. Muhonen.

Tupakkatehtaalaisten a.-o.

Tämä taisteluvuosi 1912 ei ole ollut osastollemme eri
koisemmin voittoja tuottavampi kuin monet muutkaan vuo
det. Suuret epäonnistuneet työtaistelut, joita on käyty — 
vaikka ei tosin tämän ammattikunnan aseman parantami
seksi, eivät ole olleet vaikuttamatta tämänkin pienipalkkaisen 
ammattikunnan osastoon. Taantumusta on havaittu melko
lailla ja jäsenmääräkin jonkun verran vähentynyt vuoden 
alkuun nähden. Tähän on ollut ehkä rahallinen rasitus 
jonkun verran vaikuttamassa, joita työtaistelujen avustukset 
ovat aikaan saaneet jäsenien suhteen. Tulevaisuuteen täh
täävänä on osasto kuitenkin mennyt eteenpäin jo 10 vuotta, 
jonka johdosta osastomme viime vuoden huhtikuun 7 p:nä 
vietti 10-vuotisjuhlaansa. Osaston kokouksissa on etupäässä 
keskusteltu osaston sisäisistä asioista.

Toimikunnassa ovat toimineet: puheenjohtajana Emmi 
Viskari, vaan hänen poismatkustettuaan Ida Rinne, vara
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puheenjohtajana ja rahastonhoitajana Ida Leskinen, jäsen- 
kirjurina Inkeri Kaartinen, taloudenhoitajana Meeli Raine ja 
pöytäkirjurina allekirjoittanut. Muina toimikunnan jäseninä 
Hilja Saarinen, Anni Nurmi ja Mandi Salo. Nurmen erot
tua Helen Katajisto ja Salon erottua Anni Lehtonen.

Osastolla on ollut kokouksia 13, joista 12 vakinaista ja 
1 ylimääräinen. Johtokunta on kokoontunut 13 kertaa, 
joissa on keskusteltavana ollut osaston sisäiset asiat ja kuu
kausikokouksissa keskusteltavat kysymykset.

Huvitoimikunnassa ovat toimineet Sanni Laiho, M. Ko
ponen, H. Salminen, M. Saarlund, A. Laaksonen, S. Leh
tonen, E. Nousiainen ja A. Nurmi. Laakson erottua Ida 
Rinne ja Lehtosen I. Vaahtera.

Osakkeita edustamassa ovat olleet: Työväen Sanomalehti 
osakeyhtiön Ida Leskinen, Osuustupakkatehtaan Mandi Are- 
nius, Työläisnaisen Aino Laaksonen ja Laurilan osakkeita 
Ida Vaahtera. Suomen Tehdas- ja sekatyöväen liittokokouk
sessa edustamassa oli Ida Vaahtera.

Tilintarkastajina ovat toimineet Emil Sara ja Aino Laak
sonen, varalta A. Pesonen ja A. Juslin.

H:gin — Hdinnan ammatilliselta agitatsionipiiritoimikun- 
nalta on osastolle tullut kiertokirje, jossa oli ehdotus, että 
piiritoimik. lopettaisi toimintansa toistaiseksi, johon osasto 
myös yhtyi. Piiritoimik. lopetti toimintansa 1 p:nä heinäk. 
osastojen äänestyksen perusteella.

Lahjoituksia on osasto tehnyt Suomen Ammattijärjestön 
toimik. kautta: H:gin rakennustyöläisille 30 mk., Kymi- 
yhtiön lakkolaisille 20 mk. sekä lähetti Lahden sementti- ja 
asfalttityöntekijäin lakkolaisille 10 mk.

Vuoden alussa oli jäseniä 43. Osastoon on liittynyt 
vuoden kuluessa 26 jäsentä. Vuoden lopussa oli 32 täy
sin maksavaa jäsentä.

Amm.-osastolla on myös hautausapurengas toiminnassa.

Osaston puolesta: Hilja Nieminen.
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Seppien a.-o.

Vuosi 1912 oli osaston 17 toimintavuosi. Toimikun
taan ovat kuuluneet V. Pantsari puheenjohtajana, kirjurina 
O. Nurmi, rahastonhoitajana J. Nylund, kantomiehenä ja 
varapuheenjohtajana K. Kallio, varakirjurina A. Vainio.

Osaston kokouksia on ollut 7, toimikunta on kokoon
tunut 14 kertaa. Tilintarkastajina ovat toimineet B. Haarala 
ja U. V. Pietiläinen, samoin myös yhteisen huvitoimikun- 
nan tilintarkastajina.

Yhteisessä huvitoimikunnassa ovat toimineet O. Pylkkö- 
nen (nuorempi) ja Viklund. Työmies-lehden osakkeita on 
edustanut U. Pietiläinen, Sosialistin osakkeita K. Rapp, H:gin 
työväen osuuskaupan osuuksia K. Kallio ja Laurilan maa- 
osuuskunnan osuuksia B. Haarala.

Osastossa oli jäseniä vuoden alussa 26 ja vuoden lo
pussa 33. Uusia yhtynyt 7. Täysinmaksaneita 23.

Yhteisen huvitoimikunnan voittovaroista tuli osaston 
osalle Smk. 202: 58.

Osaston tilit osottavat tuloja Smk. 1,397: 55, menoja 
Smk. 1,397: 55. Osaston omaisuuden arvo Smk. 957: 43.

Osaston puolesta: F. O. Nurmi.

Pesijättärien a.-o.

Toiminta on ollut samanlaista kuin edellisenäkin vuo
tena. Osastolla on hautausapurenkaita 6. Jäseniä on osas
tolla 26, joista täysinmaksaneita 12. Uusia on liittynyt 6, 
jäsenmaksunsa laiminlyöneitä oli 4, jotka toimikunta katsoi 
osastosta eronneiksi. Kokouksia on pidetty 16, joista 10 
kuukausikokousta, 6 johtokunnan kokousta.

Toimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat: Gustava Koski 
puheenjohtajana, Elina Palin kirjurina, Aleksandra Anttila 
rahastonhoitajana, joka myöhemmin erotettiin ja väliaikai
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seksi rahastonhoitajaksi tuli Hilda Valin, jäsenkirjurina Anna 
Lainio. Johtokunnan jäseninä Edla Saxell, Mathilda Sal
mela ja Ida Kinnunen, varalta Vilhelmina Huttunen ja Eeva 
Kortelainen.

Osaston osakkeita ovat edustaneet: Elannon osuuskun
nassa J. Koski, Työväen Sanomalehti O. Y. Maria Kaario, 
Työläisnaisen osuuskunnassa Aleksandra Anttila. Tilientar
kastajina ovat olleet K. Valin, V. Eerola, K. Karlsson ja V. 
Sianko. Järjestysvaliokuntaan ovat kuuluneet Maria Kaario 
ja Vilhelmina Huttunen. Airueina ovat olleet Aleksandra 
Anttila, Maria Karlsson ja Maria Harlin.

Osaston huvitoimikuntaan ovat kuuluneet Gustava Koski, 
Edla Saxell, Elina Palin, Eeva Kortelainen, Maria Karlsson, 
Anna Lainio, Hilda Valin, Ida Kinnunen ja Johan Koski. 
Huvitoimikunta on toiminut 1 vuosijuhlan, 2 perheiltamaa 
ja 3 yleistä tanssi-iltamaa.

Osaston tulot Smk. 407: 39 ja menot Smk. 259: 25. 
Jäännös vuodelle 1913 Smk. 148: 14.

Osaston puolesta: Elina Palin.

Suomen Satama- ja vesiliikennetyönt. 
osasto n:o 18.

Osasto on pitänyt 38 kokousta, joista 12 on ollut var
sinaista toimikunnan kokousta ja 9 ylimääräistä sekä 12 
osaston kuukausikokousta ja 5 ylimääräistä. Sitäpaitsi on 
pidetty osaston taholta 10 yleistä satamatyöläisten kokousta. 
Pöytäkirjaan on merkitty osaston kokouksissa 131 ja johto
kunnan kokouksissa 118 §:lää.

Osaston kokouksissa on käsitelty osaston juoksevia asioita 
sekä lisäksi muitakin. Enin on kuitenkin käsitelty S. S.jaV. 
työntekijäin liiton muuttamisesta Suomen Kuljetustyönteki- 
jäin liitoksi, joka myöskin marraskuulla pidetyn kuljetus- 
työntekijäin edustajakokouksen jälkeen siksi muutettiin.

Osasto on pannut useita yleisiä agitatsionikokouksia toi
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meen satamatyöläisiä varten, tarkoituksella saada satamatyö
läisiä liittymään osastoon, joka myöskin on melkoisesti vai
kuttanut näihin, että ovat liittyneet osastoon. Sitäpaitsi on 
koetettu saada yleissopimusta aikaan Härdh’illa sekä Åker- 
man’illa työskenteleviä miehiä varten, vaan ei siinä vielä 
tällä kertaa ole onnistuttu, vaikka syksyllä kyllä puhkesi sen 
perille viemiseksi lakko, joka ei kuitenkaan ollut osaston 
vaan järjestymättömien lakko.

Osasto on myöskin tavallisten verojen lisäksi lahjoitta
nut osaston kassasta 125 mk. sekä vapaaehtoisella keräyk
sellä saatuja 74 mk. 55 p. Helsingissä taisteleville raken- 
nustyölakkolaisille eli yhteensä Smk. 199: 55.

Osaston johtokuntaan ovat kuuluneet seuraavat: K. E. 
Satamavuori puheenjoht., ollut kaikissa toimikunnan ja osas
ton kokouksissa, A. V. Holmberg, kirjuri, ollut 18 toimi
kunnan- ja 15 osaston kokouksessa, K. E. Laine, kantomies, 
ollut 20 toimikunnan- ja kaikissa osaston kokouksissa, A. 
Lehti, rahastonhoit., ollut 17 toimik. kokouksessa, E. J. Jo
kinen, ollut 17 toimik. kokouksessa, J. Alanko, ollut 12 
toimik. kokouksessa, E. Suvanto, ollut 16 toimik. kokouk
sessa, E. Este, varapuheenj., ollut 10 toimik. kokouksessa. 
Varajäsen V. V. Pensas ollut 3 toimik. kokouksessa sekä
K. Pukkala 1 toimik. kokouksessa.

Osaston kokouksiin osaaottaneitten lukumäärä on ollut
keskimäärin 32 jäsentä.

Osaston varallisuus oli 1 p:nä tammik. 1913:

Rahaa kassassa . . . . Smk. 17: 98
» pankissa . . . . . » 691: 11

Osakkeita ja muita saatavia » 703: 05
Kalustoa . . . . . . . » 26: 50

Yhteensä Smk. 1,438: 64

Velkoja .... . Smk. 150: —

Puhdas omaisuus . . . . Smk. 1,288: 64

A. V. Holmberg, 
kirjuri.



28

S. T.- ja Sekat. liiton H:gin asfalttityöntekijäin 
a.-o. n:o 70.

Osastollemme ei kulunut vuosi alkanut hyvillä enteillä, 
sillä edellisen vuoden lopulla sanottiin työnantajain taholta 
irti rakennusteollisuudessa vallinnut yleissopimus. Sittem
min vuoden alussa sanottiin työnantajain taholta irti myös
kin yksityistyöehtosopimus. Näiden irtisanomainsa sopi
musten tilalle ehdottivat he sellaisia sopimuksia, että niitä 
ei osasto voinut hyväksyä, sillä niissä m. m. työpäivän pi
tuus oli määrätty kymmentuntiseksi. Neuvotteluja käytiin 
kaiken kevättä, vaan niissä ei päästy yksimielisyyteen. Vih
doin 10 päivä kesäkuuta jäätiin ilman työehtosopimusta. 
Osasto ei kuitenkaan katsonut voivansa jäädä näin epävar
malle kannalle työehdoista yli talven, vaan jätettiin heinä
kuussa työnantajille sopimusehdotus, jossa m. m. vaadittiin 
viiden pennin tuntipalkan korotusta muille työntekijöille 
paitsi laskumiehille, joka palkka pysytettiin entisellään. Nyt
kään eivät työnantajat sopimusehdotusta hyväksyneet, josta 
oli seurauksena, että 29 päivä heinäkuuta alkoi yleinen ra- 
kennustyöväen lakko, joka päättyi vasta 14 päivä lokakuuta 
työntekijäin täydellisellä tappiolla, joten taaskin jäätiin ilman 
työehtosopimusta. Kulunut vuosi päättyi siis yhtä huonoilla 
enteillä kuin se alkoikin, sillä varmaa on, että tulevana 
vuonna on taas työtaisteluja odotettavissa. Ilahduttavana 
tosiasiana voidaan kuitenkin mainita, että osastoon on vuo
den kuluessa liittynyt useita uusia jäseniä, joten siis asfaltti- 
työntekijätkin vihdoinkin näyttävät käsittävän ammatillisen 
järjestymisen välttämättömyyden, jonka kautta nyt saatu tap
pio otetaan voittona takaisin.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet J. Kanerva pu
heenjohtajana, rahastonhoitajana J. Lahtinen, jäsenkirjurina 
V. Peltonen, pöytäkirjurina O. Mäkinen ja taloudenhoitajana 
K. Oksanen. Muina jäseninä K. Tuominen, E. Pylkkänen, 
K. Sohiman ja E. Salminen. Näistä on E. Salminen ke
väällä muuttanut pois paikkakunnalta.
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Kokouksia on toimikunta vuoden ajalla pitänyt 18, pöy
täkirjoissa pykäliä 99. Osastolla on ollut kokouksia 25, 
pöytäkirjoissa pykäliä 146. Näistä on 13 kokousta ollut 
ylimääräistä, joissa pääasiassa on keskusteltu työsopimus- 
kysymyksiä.

Toimikunnan kokouksissa ovat käyneet J. Kanerva ja 
O. Mäkinen 18, V. Peltonen ja J. Lahtinen 15, K. Tuomi
nen 14, E. Pylkkänen 12, K. Oksanen 10, K. Sohiman 4 
ja E. Salminen 2 kertaa, sekä varajäsenet K. Pylkkä 6 ja
N. Nieminen 4 kertaa.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet K. Kivistö puheenjoh
tajana, J. Lahtinen rahastonhoitajana, V. Liukkonen kirjurina, 
sekä E. Salminen, A. Tuominen, K. Pylkkä ja K. Kari. 
Huvitoimikunta on toiminut 1 tanssi- ja 1 perheiltaman, 
joista on tullut voittoa Smk. 234: 19.

Järjestysvaliokuntaan ovat kuuluneet N. Nieminen, K. 
Niemi, V. Liukkonen ja K. Kivistö.

Tilintarkastajina ovat olleet A. Vekter ja J. A. Palin va
kinaisina ja A. Nikander ja E. Holdaan varalta.

Airueina ovat olleet K. Tuominen ja A. Vekter. Lipun
kantajina H. Heinä, K. Pylkkä ja Korpinen.

Osaston osakkeita ovat edustaneet Työväen Sanomalehti
O. Y:ssä K. Oksanen, O. Y. Kansan Näyttämössä J. Kanerva 
ja O. Y. Laurilassa K. Tuominen.

Verotuksia on osastolla vuoden kuluessa ollut Suomen 
Tehdas- ja Sekatyöväen liiton määräämä verotus edustaja
kokouksen kustannusten peittämiseksi 3 mk. Osaston mää
räämä verotus lakon aikana työssä olleilta jäseniltä 10% 
viikkopalkasta, sekä Suomen Tehdas- ja Sekatyöväen liiton 
määräämä ylimääräinen verotus lakon aikana, joka oli työssä 
olleilta jäseniltä 5 mk. 50 p., ja piiri- ja kunnallisvero 1 mk. 
50 penniä, joka on ollut vapaaehtoista maksua.

Kuoleman kautta on osastosta vuoden ajalla eronnut 
J. A. Palin, sekä erotettu Erik Pohjola, joka toimi työn- 
haluisena asfalttitöissä rakennustyöväen lakon aikana.

Osaston puolesta: O. Mäkinen,
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Suomen Muurarien liiton H:gin osasto n:o 1.

Johtokuntaan on kuulunut A. E. Jokinen puheenj., A. 
Koskinen varap., J. F. Salo rahastonh., H. Helve jäsenkirj., 
Hj. Heino, K. Koskinen, S. Lamminen, Edv. Nyqvist, J. L. 
Saario, K. Bolander taloudenh. sekä allekirjoittanut kirjurina.

Tilintarkastajina ovat toimineet S. Kiialainen ja H. Hur- 
mevaara.

Lipunkantajina A. Koskinen, H. Helen ja J. Kilpinen.
Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet J. Koskinen, G. A. 

Hellgren, K. V. Kaivola, V. Tyllinen, A. Peräaho, B. Vuokko, 
O. Kesti, K. Siivonen, V. Saarinen ja A. Halonen. Halo
sen erottua K. Bolander.

Järjestysmiehinä ovat olleet V. Tyllinen ja K. Syrjänen.
Osaston omistamia osakkeita Ja osuuksia ovat edusta

neet: Työväen Sanomalehti O. Y. E. Nyqvist, Kansan Näyt
tämö O. Y. A. Halonen, Laurila O. Y. E. Leino, Työväen 
Henkivakuutus O. Y:ssä K. Johansson, Sosialistin kirjapaino- 
osuuskunnassa (Turku) A. Boman.

Osaston sisäänkirjoitusmaksuna on ollut Smk. 10: — 
täysinmaksavalta jäseneltä ja 40 p. viikkomaksua 40 viikon 
aikana vuodessa.

Kokouksia on osastolla ollut 31 ja johtokunnalla 57, 
yhteensä 88, joissa pöytäkirjoihin on merkitty yht. 568 §.

Luottamusmiesten keskustoimikunnassa ovat osastoa edus
taneet Hj. Lintula, varalta V. Tyllinen.

Ammattijärjestön 3:ssa ed. kok. osastoamme edusti T. 
Uski ja E. Nyqvist ja Suomen muurarien liiton edustajain 
kokouksessa 17—20 p. kesäk. Turussa Edv. Nyqvist, A. 
Koskinen, B. Vuokko, H. Hurmevaara ja G. Lehén.

Kuluneen vuoden on osastomme ollut yhtämittaisessa 
taistelussa työnantajia vastaan. Jo 1911 vuoden lopussa 
H:gin rak. mestarit sanoivat kaikkien rakennustyöläisten 
palkka- ja työehtosopimukset irti, paitsi kivityöntekijäin ja 
maalarien, jotka silloin jäivät voimaan. Mestarit esittivät van
han huononnetun työehtosopimuksen 10-tuntisine työpäivä- 
vaatimuksineen. Osasto ei hyväksynyt tätä, vaan valitsi neu-
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vottelutoimikunnan laatimaan vastaehdotusta. Komiteassa 
olivat S. Nieminen, E. Leino, A. Pietarinen, A. Koskinen, 
J. Nevalainen ja Hj. Heino. Komitean vak. neuvottelumie- 
henä oli Emil Leino. Sovintoa ei syntynyt, vaikka sitä 
hallituksen palkkaaman välimiehen, tohtori Leo Ehrnroothin 
välityksellä koetettiin saada syntymään. Sopimusten voi
massaoloaikaa jatkettiin 15 vuorokautta 15 päivään kesäk., 
vaan kaikista toimenpiteistä huolimatta ei sovintoa syntynyt, 
joten työskenneltiin ilman työehtosopimuksia. Vilkkaan ra- 
kennusajan vallitessa työväenjärjestöjen valtuuttamina heinä
kuun 15 p. Amm. järjestön puheenjohtaja O. Tokoi ja liit
tomme sihteeri E. Leino lähettivät uuden vaatimuksen, että 
palkka- ja työehtosopimukset on saatava voimaan. Työn- 
antajajärjestot tarjosivat välimiehen avulla laadittua sopimusta 
vieläkin, mutta kun parannuksia ei entisiin ehtoihin luvattu, 
niin rakennusajurit lakkasivat työstä 22 p. heinäkuuta ja 29 
p. heinäkuuta julistettiin yleinen rakennustyöläisten lakko, 
joka jatkui aina 11 p. lokakuuta 1912. Taistelussa työläi
set hävisivät kun työnantajat onnistuivat saamaan työnhalui- 
sia oikeuksiamme polkemaan. Lakon lopussa pyysimme 
työnantajia kanssamme neuvotteluun, vaan he vastasivat, että 
»ei anna aihetta». Johtavassa lakkotoimikunnassa osastoa 
edusti B. Vuokko, lopulla S. Nieminen toisena edustajana. 
Tämän lisäksi oli osastolla oma lakkotoimikunta.

Kuluneena vuotena on osastossa ollut jäseniä täysin mak
saneita 285, niistä puoliksimaksavia 33, osan maksaneita 
69. Vuoden ajalla on liittynyt 115, kaikkiaan 469 jäsentä.

Osastomme on ottanut osaa edelleenkin yleisen raken
nustyöläisten luottamusmiehen palkkaamiseen, jossa toimessa 
on ollut osastomme jäsen Antti Pietarinen. Tämän kulujen 
peittämiseksi on osasto suorittanut Smk. 565:45. Luotta- 
musmieslaitoksen tarkoitus on, että osastojen päätökset tuli
sivat tarkoin noudatettua ja että kaikki työläiset saataisiin 
järjestyneiksi.

Toukokuun ajalla osasto päätti perustaa »vanhain mies
ten rahaston», veroittamalla urakkatyökuntia 1 °/0 tuloistaan. 
Ne työkunnat, jotka ottavat 50-vuotiaita ja sitä vanhempia
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jäseniä työhön, aina sen jäsenluvun mukaan kuinka suuri 
työkunta on, vapautuvat tästä verosta. Tämä on käytännössä 
osottautunut auttavaksi keinoksi vanhoille jäsenillemme.

Riitaisuuksia on ilmennyt. S. Rakennusmestariliiton H:gin 
osasto haastoi osastomme sovinto-oikeuteen O. Y. Vaasan
katu 30 rakennuksen asiasta. Toukokuulla väittivät jäse- 
niemme rikkoneen sopimuksia boikottamalla joitain Suomet- 
tarelaisen työväenliiton jäseniä sekä ei-jäseniä. Sovinto-oikeus 
asian käsitteli ja julisti asian aiheettomaksi, vaan samalla 
tuomitsi riitapuolet maksamaan kulut tasan. Tässä jutussa 
osaston asiamiehenä toimi Antti Pietarinen. Lautakunnan 
jäseninä olivat M. Paasivuori ja K. Heinonen. Heinosen 
sairaana ollessa J. Pietikäinen.

Samoin on riitaisuuksia ilmennyt osaston jäsenten kes
ken, vaan ne on osaston johtokunta selvitellyt ja lopuksi 
osasto on ne ratkaissut. Vuoden lopulla osasto perusti 
taas soittokunnan, oltuaan pari vuotta ilman sellaista. Sen 
toiminnasta ei vielä voida mainita muuta, kuin toivottaa 
hyvää jatkoa sen toiminnalle.

Osaston puolesta: D. Hiltunen.

Kunnan työväen osasto.

Toiminta on ollut hyvin vilkasta. Osastossa on 91 täy
sin maksavaa jäsentä. Hyvin pieni prosentti on maksavia 
jäseniä, verrattuna siihen, mitä Helsingin kunnassa on työ
läisiä. Vaikka sellaista välinpitämättömyyttä on osotettu, on 
kuitenkin saatu suuriakin asioita toimitetuksi, kuten esim. 
suviloma täydellä palkalla. Tosin tämä suviloma on ainoas
taan yhden viikon suuruinen. Tänä vuonna on työväki 
saanut kestää työtaistelun, johon kunnan osastokin oli pa
kotettu ottamaan osaa. Se lakko kysyi myöskin osaston 
jäsenten uhrautuvaisuutta. Sen työläiset näyttävät kestäneen 
aivan hyvin.
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Osaston tilintarkastajina ovat olleet J. Vänskä ja E. Auer 
vakinaisina. Varatilintarkastajina J. Partanen ja K. Heikkilä.

Osaston huvitoimikuntaan ovat kuuluneet T. Korte, M. 
Landgren, K. Heikkilä, J. Honkanen, K. Kivimäki, A. Vai
nikainen ja E. Auer.

Osastolle kuuluvien osakkeiden edustajina ovat olleet 
Työväen Sanomalehti O. Y. K. F. Koskinen, Laurila O. Y. 
A. Virtanen, Osuusk. Työläisnainen T. Laitinen, Kansan 
Näyttämö O. Y. E. J. Nurminen ja Työväen Säästöpankki 
edustajana J. Lahtinen. Tämän vuoden aikana on Osuus
liike Elannosta ostettu osake, jonka edustajana on ollut J. 
Lahtinen. Helsingin Työväen Osuuskaupasta on ostettu 3 
osaketta, joita edustamassa on ollut E. J. Nurminen.

Vuoden kuluessa on osasto kokoontunut 12 kertaa, il
man vuosikokousta. Pöytäkirjaan on merkitty kokouksista 
65 pykälää. Osaston toimikunta on kokoontunut 12 kertaa 
ja pöytäkirjaan merkitty 67 §.

Osaston tärkeimpiä päätöksiä on ollut suviloman hank
kiminen kunnan työläisille ja lakkorahaston myönnytykset: 
nimittäin Sekatyöväen osastolle n:o 16 lakkokassaan Smk. 
100:—, Helsingin yleiselle lakkokomitealle Smk. 200: — ja 
Kymin ja Voikan yleiselle lakkokomitealle Smk. 200: —. 
Kaikkiaan Smk. 500: —.

Emil Auer.

Varastotyömiesten a. o.
Mielihyvällä voipi tässä vuosikertomuksessa mainita sen, 

että harrastus varasto- ja ajomiesten keskuudessa on lisään
tynyt ammatilliseen järjestymiseen nähden, sillä osaston jä
senmäärä kuluneena vuotena on tuntuvasti kohonnut, ollen 
puolta suurempi kuin edellisen vuoden lopussa.

Pontevaa toimintaa kysyykin sen suuren hajanaisen jou
kon järjestäminen, jonka keskuudessa osasto toimii, ennen
kuin voidaan parannuksia ryhtyä vaatimaan niihin puuteelli- 
siin oloihin, jotka suurimmaksi osaksi vielä vallitsevat va

3
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rasto- ja ajomiesten keskuudessa, ilmeten pienien palkkojen 
ja pitkien työpäivien muodossa. Suurta haittaa tuottaa myös
kin järkiperäiselle järjestymiselle ammattikunnan keskuudessa 
vallitseva kaksikielisyys, ollen ruotsalainen aines takapajulla 
asemansa ymmärtämisen suhteen.

Viimekesäisiin suuriin työtaisteluihin antoi osasto aineel
lista kannatusta, lahjoittamalla Helsingin rakennuslakkolaisille 
Smk. 500:— ja Kymin lakkolaisille Smk. 100:—. Sitäpaitsi 
verotettiin vielä jälkimäisen työtaistelun avustamiseksi jäse
niä ylimääräisellä 50 pennin viikkoverolla 7 viikon aikana.

Kuluneen vuoden aikana on osasto yhtynyt Suomen 
Kuljetustyöntekijäin liittoon, jonka perustavassa kokouksessa 
osastolla oli 2 edustajaa. Tämän kautta on päästy jälleen 
yhteyteen S. Ammattijärjestön kanssa, josta osasto, kun Hel
singin paikallisjärjestö lopetettiin on ollut käytännöllisistä 
syistä erossa jonkun aikaa.

Osaston puheenjohtajana on toiminut K. Jäntti. Toimi
kuntaan on kuulunut 7 jäsentä, joista K. Jäntti puheenjoht., 
K. F. Kaitala sihteerinä, V. Jokinen rahastonh., J. Rinne jä
senkirjurina ja kantomiehenä, K. V. Saxell varasihteerinä, J. 
F. Merivirta varapuheenj. ja V. Simolin. Toimikunnalla on 
ollut 10 kokousta. Huvipuolesta on huolehtinut 8 jäseni
nen huvitoimikunta, johon ovat kuuluneet E. Pensas, F. 
Toivonen, K. F. Kaitala, V. Saxelin, K. V. Laakso, V. Laine, 
K. Laine ja V. Simolin. Huvitoimikunta on toiminut l:den 
kävelyretken, 1 laivamatkan sekä 2 yleistä iltamaa. Kokouk
sia on ollut 16. Aineellinen tulos: tuloja Smk. 1,363:80 
ja menoja Smk. 848:81, puhdas voitto Smk. 514:99.

Osastolla on ollut 12 vakinaista kuukausikokousta sekä 
2 ylimääräistä. Yleinen varasto- ja ajomiesten agitatsiooni- 
kokous pidettiin 11 pnä toukokuuta ja liittyi siinä tilaisuu
dessa osastoon 11 uutta jäsentä. Osastossa on nykyään 
41 koko vuoden maksanutta ja 57 osittain maksanutta jä
sentä, jäsenmaksun laiminlyönnin takia eronneita 26. Uusia 
jäseniä on vuoden ajalla liittynyt 74, ollen koko jäsenmäärä 
nykyään 98. Jäsenvero on ollut 75 penniä kuukaudessa 
sekä 30 penniä vuodessa kunnallisjärjestöveroa.



35

Osaston osuuksia ovat kuluneena vuotena edustaneet seu
raavat jäsenet: Kansan Näyttämö O. Y. J. Laaksonen, Lau
rila O. y. J. F. Merivirta, Osuuskunta Työläisnainen K. F. 
Kaitala, Työv. Sanomalehti O. Y. K. V. Saxell, Työväen 
Osuuskauppa E. Pensas ja Työväen Säästöpankki V. Joki
nen. Osastoa edusti Suomen Kuljetustyöntekijäin liiton pe
rustavassa kokokouksessa K. V. Saxell ja K. F. Kaitala.

Tilintarkastajina ovat olleet J. Laaksonen ja J. Jansson. 
Airueina K. V. Laakso ja A. Ranta. Lipunkantajana O. 
Koski.

Osastolla on ollut tuloja Smk. 2,611: 10, menoja Smk. 
2,306:81. Nykyinen omaisuus on Smk. 2,332:82.

Toimikunnan puolesta: K F. Kaitala.

Maalarien liiton Helsingin osasto n:o 1.

Osaston 25:s toimintavuosi päättyy maalisk. 7 p., joten 
osastomme on saavuttanut kunnioitettavan iän. Viime ku
luneena vuotena on osaston toiminta ollut vilkkaampaa kuin 
viimeisinä vuosina. Uusia jäseniä on vuoden kuluessa osas
toon liittynyt 51 ja oli osaston jäsenluku viime joulukuun 
31 pnä 176, niistä oli 117 täysinmaksaneita. Jäsenmäärän 
aleneminen johtuu sääntöjen muutoksesta. 2:den vuoden 
rästiaika kun muutettiin 1 vuodeksi. Johtokuntaan ovat 
kuuluneet T. Ruotsalainen puheenjohtajana, E. Salminen va- 
rapuheenj., A. Caselius rahastonhoitajana, E. Airola kirjurina, 
muina johtokunnan jäseninä A. Airisto, A. Harell ja H. 
Vuorinen. Johtokunta on kokoontunut 21 kertaa.

Vuoden ajalla on osasto kahdesti kutsunut maalareja he- 
rätyskokoukseen, joissa on saapuvilla ollut noin 100 osan
ottajaa. Työsopimusrikkomisia on kuluneen vuoden ajalla 
entistä useammin tapahtunut. Useimmat oppilasten erotta
misen muodossa. Sovinto-oikeutta on käytetty niitten rik-
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komusten korjaamiseksi, vaan puheenjohtajan puolueellisuus 
on häviön selittänyt työläisten puolelle.

Useassa osaston kokouksessa on keskusteltu siitä valitet
tavasta ilmiöstä, että työntekijät ja vieläpä osaston jäsenet
kin omasta alotteestaan ryhtyvät voimassaolevaa työsopimusta 
rikkomaan.

Kuluneena vuotena käydyt suuret työtaistelut Helsingin 
rakennustyöalalla eivät ole suoranaisesti osaston tomintaan 
vaikuttaneet. Käytyä taistelua on vapaaehtoisella keräyksellä 
avustettu. Keräys tuotti 241 mk. 75 p.

Vaikka osastomme onkin vilkastumisen ilmeitä osottanut, 
ei kuitenkaan ulospäin ole kyllin pontevasti jaksettu toimia. 
Siis ryhdyttäköön nyt alkavalla vuodella entistä ripeämmin 
toimimaan, että entiset erehdykset tulisivat korjatuiksi.

Eetu Airola.

S. M. t.t. liiton Helsingin osasto n:o I:den 
Oppilasosasto.

Johtokuntaan ovat vuoden kuluessa kuuluneet seuraavat 
jäsenet:

Koponen, Juho, puheenjohtajana, Bärqvist, Heikki, vara
puheenjohtajana, Kumpunen, Lauri, pöytäkirjurina, Salonen, 
Lauri, varapöytäkirjurina, Rantanen, Emil, kantomiehenä ja 
Hänninen, Vilho, rahastonhoitajana.

Varajäseninä: Virtanen, Niilo ja Itkonen, V.
Johtokunnan kokouksia on vuoden kuluessa ollut 10 ja 

sisältävät niiden pöytäkirjat yhteensä 39 §:lää.
Osaston kokouksia on ollut 13 ja sisältävät niiden pöy

täkirjat yhteensä 108 §:lää.
Näissä kokouksissa on keskusteltu tärkeimmistä osaston 

toimintaa koskevista y. m. asioista.
Osaston jäsenluku on vuoden aikana lisääntynyt 23 jä

senellä, joten nyt on osastossa 43 täysin maksanutta ja 20 
rästissäolevaa jäsentä eli yhteensä 63 jäsentä.
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Tilintarkastajina vuoden kuluessa ovat toimineet Sorri, 
A., Saxel, A. ja Tarvainen, O.

Osaston toiminta on vuoden aikana ollut jotakuinkin vil
kasta, vaikka suuri osa jäsenistä on laiminlyönyt kokouksissa 
käymisen. Osasto päätti 23 p:nä tammik. yhtyä Helsingin — 
Hämeenlinnan Agitatsionipiiriin. Osastomme oli myöskin 
edustettuna sen perustavassa kokouksessa. Kuitenkin täy
tyi sen toiminta lakkauttaa heinäkuussa, toimittuaan noin 
puoli vuotta. Pääsyynä siihen oli se että Ammattijärjestö 
ei luvannut antaa sen toiminnalle aineellista avustusta.

Osaston jäsen Kalle Sirén oli osaston kokouksessa 6 p. 
helmik. ilmoittanut osastolle että hän on ollut Mestari Juho 
Karpilla opissa, vaan oli joutunut talveksi pois ja jäänyt 
palkkaansa saamatta yli 200 markan. Osasto otti asian toi
miakseen sekä toiminta-aikanaan avusti häntä 25 markalla, 
jonka summan hän maksoi takaisin kesällä. Osaston väli
tyksellä hän sitten sai tulevan palkkansa Karpilta.

Osastossa heräsi edellisenä kesänä ollut urheiluasia myös
kin vireille toukokuun kuukausikokouksessa, jonka johdosta 
valittiin 3-henkinen komitea asiaa vireillä pitämään.

6 p. elok. pitämässään kokouksessa päätti osasto yhtyä 
Suomen Ammattijärjestöön.

Samoin elokuun kokouksessa keskusteltiin siitä, tokko 
voitaisiin saada ne mestarit sopimuksen allekirjottamaan, 
jotka eivät sitä ennen ole tehneet. Lähetettiin asia Lselle 
osastolle, josta lopputulos oli että kolmattakymmentä mes
taria saatiin kirjottamaan nimensä sopimuksen alle.

Liiton edustajakokouksessa edusti osastoa J. Koponen.
Osasto lahjoitti Rakennustyölakkolaisille 50 markkaa.
Huvitoimikunnan toiminta on ollut hyvin vilkasta vuo

den aikana.

Martti Pihamaa, pöytäkirjuri.
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Metallityöntekijäin apumiesten osasto.

Lähtiessä tekemään muistelmia kuluneen vuoden toimista, 
on ensiksi syytä johtaa muistiin, että se oli taantumusvuosi, 
kireämpi mitä on ollut pitkään aikaan.

Taantumus valtiollisella alalla vaikuttaa taasen, että ko- 
toisetkin porvarit tulevat sen suojassa paljon rohkeammiksi 
kuristamaan työväestöä, niinhyvin valtiollisesti kuin talou
dellisesti. Taloudellisia voimankoetuksia tapahtuikin Suo
messa viime vuonna useita. Muistettakoon vain Kymin-, 
Kuusan- ja Voikan paperityöläisten, sekä Helsingin raken
nus- ja sähkötyöläisten lakot. Näissä kaikissa oli myöskin 
osastomme välillisesti osallisena maksamalla ylimääräistä ve
roa, sekä muistaen pienillä lahjoilla taistelevia.

Muuten osaston toiminta on ollut vaan pääasiassa jär
jestön vahvistamistyötä. Osaston jäsenluku lisääntyikin 6 l:stä 
vuoden alussa 90:een vuoden lopussa.

Osasto yhtyi myöskin kannattamaan sitä Metallityönteki
jäin liiton toimikunnan tekemää ehdotusta, että Ruotsin, 
Norjan, Tanskan ja Suomen metallityöntekijäin järjestöt yh
tyisivät tukemaan toinen toistansa, sääntöjen mukaan, taiste
lun sattuessa.

Tämä ehdotus onkin tullut hyväksyttyä ja niinollen 
myöskin yhtyminen on tapahtunut.

Kokouksia osastolla on ollut 11, joista pöytäkirjaan on 
merkitty 80 §:lää. Johtokunnalla 10 kokousta, pöytäkirja- 
pykälien luku 63.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: F. E. Mäki, puheenjoht., 
O. Rauhala siht., sekä muina jäsen. D. Haarala, J. K. Leh
tonen, O. M. Hellsten, V. Seuranen ja V. Puhakka.

Tuloja osastolla on ollut 3,220 mk. 65 p:iä. Menoja 
2,465 mk. 50 p:iä.

Osaston omaisuuden arvo vuoden lopussa oli 683 mk. 
38 p:iä.

Osk. Rauhala, sihteeri.



39

Kattila- ja levyseppäin a.-o.
Kuluneelta vuodelta ei ole juuri mitään kerrottavaa. Koko 

viime vuosi on ollut kovin hiljaista, edellisiin vuosiin ver
rattuna. Kokouksia on sentään pidetty ja keskusteltu kaik
kia osastolle kuuluvia asioita. Jäseniä on käynyt osaston 
kokouksissa hyvin niukalti, joten näyttää siltä, kun ei tar
vitsisikaan huolehtia tulevaisuudesta. Kokouksissa näkee 
aina samat jäsenet, jotka on jo nähty pitemmän ajan ja 
heillä onkin varma kanta tulevaisuudesta. Nyt kuitenkin on 
toivoa sen parantumisesta, kun on alkanut näkyä paljon 
uusia jäseniä ja runsaslukuisempi osanotto kokouksiin on 
ollut huomattavissa. On keskusteltu paljon muistakin kysy
myksistä ei ainoastaan kiertokirjeistä. Jäsenlukukin on li
sääntynyt. Viime vuoden alussa oli jäseniä 51 ja lopussa 
67, siis 16 jäsentä enemmän. Tästä nähdään että työläisillä 
on varma tieto tulevaisuudesta, joka ahkeran toiminnan 
kautta vie koko työväenluokan varmaan ja kunnialliseen 
voittoon.

Osaston kokouksia on pidetty 10 ja niistä on merkitty 
pöytäkirjoihin 73 §:lää. Toimikunnan kokouksia on pidetty 
13 ja niistä on merkitty pöytäkirjoihin 45 §:lää.

Osaston puheenjohtajana on toiminut A. J. Kuusisto, 
sihteerinä J. Lepistö ja Lepistön matkustettua Amerikaan, 
J. Hämäläinen, rahastonhoitajana H. Salila, sekä muina toimi
kunnan jäseninä A. Siivonen, A. Kivinen ja O. Tamminen.

Osaston puolesta: J. Hämäläinen, sihteeri.

S. Tehdas- ja Sekatyöväen liiton os. n:o 66 
H:gin Sokeri työn teki jäi n a.-o.

Sokerityöläisten ammattiosaston toiminta on kuluneena 
vuonna ollut hiljaista jäsenien vähyyden tähden. Vaikka täällä 
parissa tehtaassa työskentelee noin 500 työläistä, kuuluu 
niistä osastoon ainoastaan noin parikymmentä.
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Osastolla on ollut vuoden kuluessa 11 kuukausikokousta 
ja 1 ylimääräinen sekä vuosikokous ja on näissä kokouk
sissa käsitelty melkein yksinomaan osaston sisäisiä asioita.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet V. Rantanen pu
heenjohtajana, E. Hakkarainen kirjurina, O. Ukkonen rahas
tonhoitajana ja V. Leino jäsenkirjurina. Toimikunnalla on 
ollut vuoden ajalla 4 kokousta.

Osaston tilintarkastajana on ollut E. Koski, O. Kurikai- 
nen ja O. Lahoniitty ja hänen erottuaan, S. Helminen.

Jäseniä oli ammattiosastossa vuoden alussa 18, joista 
erosi 4 ja uusia liittyi 4. Vuoden lopussa oli 18 jäsentä, 
joista miehiä 15 ja naisia 3.

Osaston puolesta: E. Hakkarainen.

S. Tehdas- ja sekat. 1. os. n:o 5 H:gin Kipsi
ja Riksityöntekijäin a.-o.

Osaston johtokuntaan on kuulunut puheenjohtajana T. 
Tuominen, sihteerinä K. Valtonen, rahastonhoitajana K. Salmi, 
jäsenmaksujen kantomiehenä A. Aarresalo, muina jäseninä 
K. F. Keto, K. Helander ja J. Laakso.

Johtokunta on pitänyt 9 kokousta, joista on merkitty 
pöytäkirjoihin 42 §:lää.

Osasto piti kokouksia 23, joista 2 vuosikokousta, 9 kuu
kausikokousta ja väliaikaisia 12, joista pöytäkirjoihin merkittiin 
119 §:lää.

Tilintarkastajina on ollut K. Heinonen ja A. Pietarinen, 
varalta A. Halme ja L. Boman.

Osaston jäsenluku oli vuoden lopussa 32.
Osaston huvitoimikuntaan on kuulunut 9 jäsentä, pu

heenjohtaja A. Aarresalo, sihteeri T. Mäkelä, rahastonhoitaja 
A. Valtonen, ja on huvitoimikunta toiminut 2 yleistä ilta
maa, 1 kävelyretken, 1 toveri-iltaman sekä osaston 5-vuotis- 
juhlan ja 1 vapaailtaman jäsenille.
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Kulunut vuosi osaston toiminnassa on ollut koettele
muksen vuosi, kun sen on täytynyt olla lakkotaistelussa 11 
viikkoa rakennustyöväen yleisessä lakossa ja sen jälkeen ryh
dyttävä kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla turvaamaan 
jäseniään työnantajain mielivaltaista menettelyä vastaan.

Osasto sai aikaan vuoden varrella työehtosopimuksen 
osakeyhtiö »Riksilevyb kanssa, saattaen siten tehdastyön- 
tekijäin työolot turvatuksi. Sopimus allekirjoitettiin 1 p:nä 
elokuuta osaston täydellisellä voitolla.

Osastosta on vuoden kuluessa erotettu 1 jäsen, johon 
syynä oli työnhalu lakon aikana.

Osaston puolesta: K- Valtonen.

Suomen läkki-, pelti- ja vaskiseppäin liiton 
osasto n:o 1.

Toiminta on ollut edelliseen vuoteen verraten vähän 
vilkkaampaa, johon epäilemättä on vaikuttanut Helsingin 
rakennustyöläisten taistelut joukkotyöehtosopimuksiensa puo
lesta. Ammattikunnan suuri enemmistöhän on välittömästi 
riippuvainen rakennustyömarkkinoista. Toiminnan vilkastu
minen on elähyttänyt myös niitä, jotka toiminta-aikojen syn- 
kimpinä vuosina ovat voineet olla mukana.

Sangen nopeaan eteenpäin menevät pääomaa omistavien 
harrastukset, synnyttäen etujen ristiriidan, ovat toimintavuo
den alkupuolella veljesosaston n:o 17 esityksestä saattaneet 
osastomme tarkistamaan voimiaan, onko soveliasta ryhtyä 
työehtosopimusta läpiajamaan. Tarkistuksen tulos oli, että 
aika ei ole sovelias siihen heikon järjestäytymisen vuoksi. 
Vuoden lopulla on osasto uudelleen ottanut työehtosopi- 
muskysymyksen päiväjärjestykseen, joka tätä poimintoa teh- 
pessä vielä on työn alla. Vielä mainittakoon, että kaksi pie
nempää selkkausta laivatokan vaskiseppäin ja Taidetakomo 
Korun työläisten kanssa voitiin sivuuttaa suurempaa häiriötä
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tuottamatta, joissa molemmissa selkkauksissa työläiset voit
tivat.

Tietopuolisen ammatillisen toiminnan elvyttämistä on 
osasto pitänyt vireillä, kuulumalla Helsingin—Hämeenlinnan 
ammatilliseen agitatsionipiiriin, joka kuitenkin heinäkuussa 
kannatuksen puutteessa kuoli.

Osaston alaisena toimiva oppilasosasto on myös ollut 
huomion esineenä ja lahjoitti osasto oppilaille lukurenkaan 
perustamiseen kirjojen ostoa varten 25 markkaa.

Yhteistoiminta on toisten työväen ammatillisten järjestö
jen kanssa ollut käynnissä, erittäinkin Kymin, Kuusan ja 
Voikan työläisten ja Helsingin rakennustyöläisten taistelujen 
aikana, avustamalla niitä aineellisesti. Myös työväen talou
dellisia yrityksiä on osasto käsitellyt, ryhtyen kannattamaan 
järjestöjen määräysvallasta riippuvaa »Työväen Henkivakuu
tus »-hanketta.

Kokouksia on osasto pitänyt vuoden kuluessa 16, niistä 
3 ammattilaisten yleisiä. Niissä pääasiassa tärkeimpinä kysy
myksinä jo edellä viitatut asiat. Jäsenmäärä oli vuoden lo
pussa 81, liittynyt uusia 59, jäi pois 49, toisista osastoista 
siirtyi 4 jäsentä.

Tässä on lyhyesti mainittu osaston jo sivuuttama toi
mintavuosi. Näemme että paljo on lyöty laimin, mitä tulisi 
tehdä, ja että suurin osa ammattimme työläisistä on vielä 
ulkona osaston kasvattavasta elämästä. Kuitenkin paremman 
toivossa tulevaisuudessa voimme kääntää kuluneen toiminta
vuoden lehden.

Osaston puolesta: A. Härkönen.

Liikeapulaisten a.-o.

Yleisenä huomiona voi mainita, että toiminta on jok
seenkin vilkasta.

Puheenjohtajana on toiminut vuosikokouksessa valittu 
J. E. Järvisalo.
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Johtokunnan jäseninä ovat olleet seuraavat vakinaisina 
Saima Melin, E. Ahlström, E. Saloheimo, Aino Pesonen, 
Mimmi Malinen ja Lyydia Pukander. Varajäsen Maria Sini
salo on toiminut vakinaisena huhtikuusta alkaen E. Ahl
strömin jäätyä pois johtokunnan toiminnasta. Varajäsenenä 
on ollut Y. Lehtiö.

Sihteeriksi valittiin johtokunnan ensimäisessä kokouk
sessa E. Ahlström, varalle allekirjoittanut, siirtyen kuitenkin 
jo huhtikuussa varasihteeri vakinaiseksi, entisen velton toi
minnan tähden. Samassa kokouksessa valittiin Maria Sini
salo varasihteeriksi. Osaston rahastonhoitajana on toiminut 
Saima Melin ja jäsenkirjurina E. Saloheimo.

Osaston kuukausikokouksia on pidetty 12. Pöytäkirjoi
hin merkitty 78 §-.lää.

Kuukausikokouksissa on pääasiassa käsitelty virallisia 
asioita. Viikkokokouksia on osasto toiminut joka toinen 
viikko. Näissä kokouksissa on suoritettu ohjelmaa sekä kes
kusteltu eri kysymyksistä. Niistä mainittakoon seuraavat: 
»Ehdotus laiksi kauppa-ammatin työoloissa», »Onko osuus
kauppojen palvelijat niin paljo erilaisessa asemassa, että on 
tarpeen perustaa erikoisliitto», »Liikeapulaisten lakiehdotuk
sen johdosta ryhdyttäviin toimenpiteisiin», »Liikeapulaisten 
keskinäiseen liittoon yhtymisestä», »Onko tarpeen peräytyä 
8:n tunnin työpäivävaatimuksesta» ja »Miten on suhtaudut
tava liikkeiden aukioloajan määräämiseen» y. m. ammatti- 
ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Sitäpaitsi on osaston kautta hommattu 2 yleistä liike
apulaisten kokousta, jotka onnistuivat kutakuinkin hyvin. 
Näissä kokouksissa keskusteltiin valtion asettaman komitean 
laatimasta lakiehdotuksesta liikeapulaisten oloissa sekä liike
apulaisten palkka- ja työpäivän pituuskysymyksiä.

Osaston päätöksistä mainittakoon: peruutettu ennen tehty 
päätös liittyä S. Tehdas- ja sekatyöväen liittoon, ryhdytään 
kirjevaihtoon Ruotsin liikeapulaisliiton kanssa y. m.

Osasto otti lipun kanssa osaa Vappuna toimittuun työ
väen yhteiseen juhlakulkueeseen.

Koska osasto nyt kuluneella vuodella täytti viisi vuotta,
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hommasi osaston johtokunta viisivuotisjuhlan T. Y:n juhla
salissa.

Avustuksia on osasto jakanut työttömien komitealle viime 
kevättalvella Smk. 25: — sekä syys- ja lokakuun ajalla ra
kennustyöväen lakkokomitealle Smk. 200: —. Viimemai
nittu lahjoitus koottiin osaston jäseniltä takaisin ylimääräi
senä verotuksena.

Vuoden alussa oli osastossa täysin maksaneita jäseniä 
90. Vuoden lopussa 112 täysin maksanutta jäsentä, joista 
83 oli naisia.

Osastolla oli vuoden lopussa rahaa Smk. 900: 43, muuta 
omaisuutta Smk. 254: —, yht. Smk. 1,154: 43, velkaa paino- 
töistä Smk. 37: —, puhdas omaisuus Smk. 1,117: 43.

Toimikunnan puolesta: Lyydia Pukander, 
sihteeri.

S. k. t.t. liiton H:gin kehruu- ja kutomo- 
a.-o. n:o 14.

Osaston toiminnasta kuluneena vuotena ei voi mainita 
juuri suuriakaan edistyksiä. Sillä suurempi osa tehtaan työ
väestöä on vielä järjestymättömiä.

Osaston johtokuntaan ovat kuuluneet Maria Salin pu
heenjohtajana, kirjurina Emmi Hautanen ja hänen erottuaan 
Alina Karlsson, varalta Hilja Munter, rahastonhoitajana Anna 
Nesfelt, jäsenkirjurina Siiri Ekman sekä muina jäseninä Hinna 
Kanervo, Liisi Tuppurainen ja Emmi Hietala, varajäseninä 
Hilma Torppa ja Maria Vilkman.

Osasto on pitänyt paitsi vuosikokousta 7 kuukausi- 
kokousta. Johtokunta on vuoden ajalla kokoontunut 15 
kertaa. Ylimääräisiä kokouksia on ollut 4. Mainittavampi 
näiden kokousten tuloksista on lauvantaipäivän työajan ly
hennys yhdellä tunnilla.

Osaston 10-henkisessä huvitoimikunnassa on toiminut 
puheenjohtajana Matilda Laitinen, kirjurina Siiri Ekman, ra
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hastonhoitajana Elin Vilkman. Huvitoimikunta on toimi
nut vuosijuhlan, 1 perheiltaman, 1 kävelyretken ja 6 yleistä 
tanssi-iltamaa.

Jäseniä oli osastossa vuoden alussa 32, liittyi vuoden 
kuluessa 32, erosi 11. Jäsenten luku vuoden lopussa oli 
53, joista täysin maksaneita 15.

Vuoden kuluessa oli osastolla tuloja 472 mk. 70 p., 
menoja 375 mk. 50 p., puhdas voitto 97 mk. 20 p.

Huvitoimikunnalla oli tuloja 1,180 mk. 30 p., menoja 
990 mk. 25 p., jäi 190 mk. 5 p.

Osaston puolesta: Alina Karlsson.

S. T. ja Sekatyöv. 1. os. n:o 4.

Toiminta on vuoden alussa ollut innokasta ja toivo
rikasta. Vuoden loppupuolella oli kokouksissa noin 70 
jäsentä ja on jäsenluku lisääntymässä. Osaston virkaili
joina on ollut: puheenjohtajana Ida Jokinen ja varalta Ma
ria Lindroos, rahastonhoitajana ja jäsenkirjurina Ida Hell
stedt, kirjurina Sanni Hänninen ja varalta Mimmi Antikai
nen, joka huhtik. siirtyi varsinaiseksi kirjuriksi. Johtokun
nassa on näiden lisäksi ollut Maria Avinen, Olga Kiiski
nen, varalta Maria Alanko, Sigrid Kanerva, Hilda Boström 
ja Olga Lehtonen.

Huvitoimikunnassa on ollut Mimmi Antikainen, Gustava 
Natunen, Maria Miettinen, Sanni Hänninen, Alina Korho
nen, Hilda Markkanen, Maria Arvinen, Edla Leppänen, 
Olga Sairala ja Hilda Koskivirta. Lipunkantajina Maria 
Avinen, Aurora Kärensilta ja Sanni Hänninen. Airueina 
Sigrid Kanerva ja Maria Saloniemi.

M. A.
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S. V. T. t. liiton osasto N:o 2 Kappa- 
työntekijäin a. osasto.

Osaston puheenjohtajana on toiminut Kellä Koskinen, 
pöytäkirjurina Hanna Hyvönen, varakirj. Ida Lindfors. Jä
senkirjurina V. Peltomäki ja hänen erottuaan vuoden loppu
puolella Hallikainen, rahastonhoitajana Olga Merisaari, ta
loudenhoitajana Maria Haukjärvi ja muina jäseninä Ellen 
Niskanen ja Mimmi Kolehmainen sekä varalta Mandi Var- 
jus. Osastolla on 7-henkinen huvitoimikunta. Tilintarkas
tajina ovat toimineet V. Ruusuvuori ja Fanni Salonen.

Osaston toiminta on ollut hyvin laimeata ja epäsään
nöllistä, joten kokoukset ovat olleet hajanaisia. Kuukausi- 
kokouksia on ollut vuoden ajalla vain 5 ja 2 ylimääräistä. 
Toimikunnalla on ollut 7 kokousta.

Jäseniä osastoomme vuoden ajalla liittyi 64 uutta, kaik
kiaan 95. Täysin maksaneita on 45. Osaston tulot olivat 
1,730: 44 p. ja menot 1,343: 92 p. Jäännös 387: 52 p.

Huvitoimik. on ollut kokouksia 27 sekä toiminut 10 
iltamaa ja 1 perheiltaman. Tulot olivat 2,265: 20 ja menot 
1,678:04. Jäännös osastolle 587: 16.

Osaston puolesta: Hanna Hyvönen.

Valaja amm. yhdistys.
Kulunut vuosi yhdistyksen toiminnassa on ollut jota

kuinkin rauhallista, ei mitään mainittavampia selkkauksia yh
distyksen keskuudessa ole tapahtunut enempi taloudellisella 
kuin ammatillisellakaan alalla, joten toiminta onkin etu
päässä kohdistunut yhdistyksen sisäisiin asioihin ja järjes- 
telymuotoihin.

Jäsenluku vuoden alussa oli yhdistyksessä 54 koko- ja 
9 puolimaksavaa, yhteensä 63 jäsentä ja vuoden lopussa 
58 koko- ja 6 puolimaksavaa, yhteensä 64 jäsentä. Ko
kouksia on vuoden kuluessa pidetty paitsi vuosikokousta 7
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kuukausikokousta, 5 ylimääräistä yhdistyksen kokousta, ja 
johtokunnan kokouksia 8. Pöytäkirjaan merkitty 145 §:Iää, 
ja on kokouksissa keskusteltu useampia eriluontoisia asioita 
joista erityisemmin ansaitsee mainita H:gin Valajain Hau- 
tausapurenkaita koskeva asia. Yhdistys anoi Uudenm. ku
vernööriltä, että näiden renkaiden toiminta yhdistyksen ni
messä lakkautettaisiin ja toiminta järjestettäisiin (nimittäin 
jos yllämainitut renkaat haluavat toimia) yhdistyksestä riip
pumattomaksi. Tästä asiasta ei ole vielä lopullista pää
töstä tullut, sillä asia on vielä viranomaisten käsiteltävänä, 
mutta renkaat on kumminkin kielletty toimimasta ainakin 
toistaiseksi.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: E. Mutikainen puheen
johtajana vuoden alusta aina joulukuun puoliväliin saakka, 
jolloin paikkakunnalta poismatkustamisen takia oli pakotettu 
eroamaan, M. Kuokkanen varapuheenjohtajana heinäkuuhun 
saakka, paikkakunnalta poismatkustaminen oli eron aiheena. 
Hänen tilalleen tuli johtokuntaan S. Selin, joka valittiin 
varapuheenjohtajaksi ja suoritti loppuvuoden vakituisen pu
heenjohtajan tehtäviä. Taloudenhoitajana ja varasihteerinä 
E. Helenius, rahastonhoitajana A. V. Räisänen ja sihteerinä 
allekirjoittanut.

Yhdistystä vuoden kuluessa ovat edustaneet: Työv. Sa
nomalehti O.-Y:ssä V. Mehtonen, Laurila O.-Y:ssä K. Pirs- 
kanen, Osuusliike Elannossa M. Lumme ja Kansannäyttämö 
O. Yhtiössä H. Tolvanen.

Tilintarkastajina kuluneen vuoden aikana toimivat K. 
Pirskanen ja U. Rantala sekä vuoden loppupuolella V. Meh
tonen. Huvitoimikuntaan on kuulunut U. Rantala, M. 
Lumme, E. Helenius, S. Selin, K. Pirskanen, T. Kanervo 
ja vuoden loppupuolella A. Helenius ja K. Selin. Huvi- 
toimikunta on vuoden kuluessa toiminut yhdet perheiltamat, 
kahdet yleiset iltamat ja yhdet kansanjuhlat Hakasalmen 
puistossa ja on huvitoimikunnalla ollut tuloja yhteensä 
1,837 mk 63 p:niä ja menoja 1,223 mk 52 pmiä, joten 
puhdas voitto oli 614 mk 11 p:niä jonka huvitoimikunta 
luovutti yhdistyksen rahastoon.
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Jäsenmaksut yhdistykselle on ollut 50 p:niä viikossa 
koko- ja 25 p:niä puoleksi maksavilta, ja näistä on mennyt 
liitolle 3/5 osaa vakituisena verotuksena. Ylimääräistä liitto- 
veroa on kannettu jäseniltä Kymiyhtiön taistelujen johdosta 
15 viikolta ä 50 p:niä koko- ja 25 p:niä puoleksimaksavilta. 
Sitäpaitsi yhdistys verotti jäseniään 30 p:nillä, joka meni 
sosialidemokratiselle puolueelle ja oli yhtä suuri koko- kun 
puoleksimaksaviltakin ilman erotusta.

Kokouksissa on ollut keskim läsnä yksi kolmasosa jä
seniä yhdistyksen jäsenlukuun verraten.

Tuloja on yhdistyksellä ollut vuoden kuluessa kaikkiaan 
4,154 mk. 03 p:niä ja menoja yhteensä 3,959 mk. 78 p:niä.

Yhdistyksen omaisuus oli vuoden lopussa rahaa kas
sassa 194: 25, pankissa 1,262: 78, kalusto 454: —, osak
keita y. m. 180: —, saatavia 28: 80, yhteensä Smk. 2,119: 83.

Mainitsemista myöskin ansaitsee, että yhdistys otti osaa 
Metallityöntekijäin yhteisiin oppikursseihin, jotka pantiin toi
meen Metallityöntekijäin liiton välityksellä Hrgissä sijaitse
vien liiton alaisten osastojen kesken ja annettiin opetusta 
liittojen ja osastojen välisessä kirjanpidossa. Näille kurs
seille oli vapaa pääsy yhdistyksen jäsenillä, vaan ikävä kyllä, 
halukkaita ei ilmaantunut kuin muutamia ja näiltäkin toi
silta loppui innostus kesken.

Tämä on lyhyt yleiskatsaus viime vuoden toimintaan. 
Olisi suotavaa että alkavalla vuodella tulisi kaikille ammatti- 
tovereille järjestymisen merkitys selväksi, silloin saataisiin 
toiminta siksi voimakkaaksi, että vastustajammekin huoma- 
tessansa sen mahdin mikä piilee työläisissä hyvin järjesty
neenä, eivät enää meidän vaatimuksillemme pilkallisesti hy
myilisi, vaan olisivat pakotetut meidän vaati m uksiamme 
kunnioittamaan.

H. Tolvanen. 
Sihteeri.
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Suomen Kivityöntekijäin liiton osasto N:o 1.

Osasto on pitänyt vuoden varrella kokouksia: kuuk. 12, 
ylimääräisiä 1 sekä vuosikokouksen. Toimikunta on ko
koontunut 12 kertaa. Osaston virkailijoina ovat olleet pu
heenjohtajana P. Pietikäinen, varalta V. Saarelma. Toimi
kuntaan kuulunut: kantomiehenä K. Virtanen, rahastonhoi
tajana E. Polsa, kirjurina A. Ilmavirta ja J. Holpainen, muina 
jäseninä J. Tervosmäki, K. Heinonen, O. Aalto ja V. Ris
sanen.

Osaston osakkeita ovat edustaneet: Työmieslehteä V. 
Rissanen, O.-Y. Laurilaa M. Rissanen, Kansannäyttämöä O. 
Salmela, osuuskunta Elantoa E. Majanen.

Sovittelukomiteaan ovat kuuluneet: O. Laurila, A. Arola, 
A. Aalto ja Haapalainen.

Osaston tilintarkastajina ovat toimineet: E. Majanen ja 
J. Järvitalo.

Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet: V. Rissanen, H. Vir
tanen, J. Laine, P. Koppanen ja Karvonen. Huveja on 
toimikunta vuoden varrella toimeenpannut: tanssi-iltamia 5, 
perheiltamia 1, kansanjuhlia 1, kävelyretkiä 1. Varojaan 
on huvitoimikunta vuoden varrella tilittänyt osastolle 736: 81.

Ammattijärjestön edustajakokouksessa on osastoa edusta
massa ollut E. Majanen.

Huomatuimpia asioita osastossa on ollut palkkalista-asia, 
jonka johdosta sovinto-oikeus istui. Osastoa edustamassa 
sovinto-oikeudessa oli V. Rissanen.

Ammattijärjestön ylimääräistä verotusta on osaston jäse
niltä kannettu 11 viikolta 5: 50.

Huomatuimpia lahjoituksia on osasto vuoden varrella 
tehnyt seuraavat: Kotkan Kivityöntekijäin lakkolaisille 25:—, 
Kymintehtaan lakkolaisille 25: —, Helsingin Kivityönteki
jäin työttömyyskomitealle 75: — ja H:gin yhteiselle lakko- 
komitealle 100: —. Lainoja on osasto myöntänyt yhden 
600: mk:n lainan.

Osasto myönsi vapaan jäsenoikeuden vanhuuden tähden 
H. Nurmelle ja M. Moilaselle.

4
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Osaston jäsenluku oli vuoden lopussa 186, joista täy
sinmaksaneita 149, rästissä olevia 37.

J. Holpainen. 
Kirjuri.

H. T. Y:n Toveriosasto.
Toimikuntaan viime kuluneena vuonna ovat kuuluneet: 

J. A. Lehtinen os. puheenjohtajana, A. Närhi varap.-johta- 
jana, J. V. Valo rahastonhoitajana ja J. Valvio kirjurina sekä 
jäseninä K. Suominen, D. Hiltunen ja E. Louhi; varalta M. 
Ollakka ja A. Merilä. Näistä eroamisvuorossa tällä kertaa 
ovat: J. V. Valo, K. Suominen ja A. Närhi.

jäseniä oli toimintavuoden alussa 55 ja vuoden lopussa 
58. Vuoden ajalla poistuneita 7 sekä uusia jäs. 10. Täy
sin maksunsa suorittaneita 29 ja 19 sellaista, joilla on 
useampia kuukausia rästiä.

Kokouksia — sitte viime vuosikokouksen — on ollut 
neljä toimikunnalla ja vaan yksi osaston kokous, joka oli 
2 p:nä syysk. ja jossa päätettiin m. m. myöntää avustusta 
rakennustyöläisten taistelun tukemiseksi Smk. 100.

Keskustelukokouksia on pantu toimeen joka maanantai, 
paitsi kolmena kesäkuukautena ei.

Monta tärkeää kysymystä on ollut, kylläkin päteviltä 
alustajilta, mutta osanottoa niihin ei voi sanoa olleen riittä- 
tävän vilkasta.

Osakkeita ostettiin, vuosik. päätöksen mukaan 3 kpl. 
Työväen Sanomalehti o.-y., Osuusliike Elannon ja Työväen 
Osuuskaupan r. 1., yksi kappale kutakin.

Tulot:
20: — 

272: 25 
7: 50

Sisäänkirjoitusmaksuja . 
Jäsenmaksuja . . . .
jäsenmaksurästejä v:lta 1911 . 7: 50

Smk. 299: 75
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Menot:

Jäsenverot................................155: 45
Vuosijuhlan tappio . . . ' . 10: 40
Lakkoavustusta.....................100: —
Omaisuuden lisäys v. 1912 . . 33: 90

Smk. 299: 75

Varat:

Rahaa kassassa.......................55: 43
S:n pankissa.......................... 165: 84
Osakkeita..................................29: 15
Kalusto..........................................7: 95

Smk. 258: 37

Velat:

Puhdas omaisuus...................... 258: 37

Smk. 258: 37

Osaston puolesta: Juho Valvio.

Suomen kivityöntekijäin liiton os. N:o 2.

Osastolla oli 14 toimintavuosi ja toiminta kuluneella 
vuodella on ollut verrattain vilkasta ja rauhallista, etu
päässä sisäisen kehityksen edistämistä.

Kokouksia on pidetty 12 kuukausi- ja viisi ylimääräistä. 
Toimikunnan kokouksia 18, joissa on käsitelty ammatillisia 
ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Toimikuntaan ovat kuuluneet: A. Jokinen puheenjohta
jana, varalta A. Laaksonen, kirjurina allekirjoittanut, rahas
tonhoitajana A. V. Laukkanen, jäsenkirjurina J. Pienimäki, 
muina jäseninä K. Mäkinen, A. Salo, V. Silkinen ja V. 
Tuomaila vakinaisena, ja varalta E. Lundén ja J. Pitkänen. 
TilintarkastajinaKoivula ja J. Pietikäinen.
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Huvitoimikuntaan, joka on toiminut kivityöntekijäin 1. 
osasto N:o 1 ja 8 yhteydessä, on kuulunut 5 jäsentä, ja 
on se pitänyt vuosijuhlan ja yhden yhteisen perheiltaman, 
kävelyretken, kansanjuhlan- ja 6 yleistä tanssi-iltaman. Tili- 
asema on yhdistetty osaston tileihin.

Sairaustapausten sattuessa on osasto järjestänyt vapaa
ehtoisia keräyksiä, jota avustusta on jaettu yhteensä 120 
mk. 90 penniä. Heikki Lipsasen kuoleman johdosta otti 
osasto hänen surusaattoonsa osaa, laskien oman seppeleen. 
Avustuksia on annettu Kotkan kivityöntekijäin lakkolaisille 
10 mk., Kyminlakkolaisille 50: —, Helsingin rakennustyö- 
väen lakkolaisille 100: — ja H. T. Y. lasten joulujuhlaan 
5: —, yhteensä 300 mk. 90 p:ä.

Osaston jäsenluku on täysinmaksavia 80, osittain mak
savia 115.

Tuloja on osastolla ollut 3,133: 36 penniä, menoja 
2,665: 48 penniä. Vuoden kuluessa osaston varat lisään
tyneet 467: 88 p:ä. Osaston omaisuus on nyt 4,121: 04.

Osaston puolesta: A. Virtanen.

Putkityöntekijäin a. o.

Osaston toiminta kuluneen vuoden ajalla on ollut ko
kolailla vilkkaampaa verrattuna edelliseen vuoteen ja mieli- 
hyvällä voi myöskin mainita tasaista jäsenmäärän kasvamista, 
jonka voi suurimmaksi osaksi lukea osaston ja huvitoimi
kunnan ansioksi. Osasto on kohdistanut toimintansa yksin
omaan ammatilliseen toimintaan ja osaston vahvistamiseen 
ja valistamiseen. Osasto on pannut 2 yleistä Putkityön
tekijäin kokousta toimeen tarkotuksella saada neuvotella 
ammattikunnan aseman parantamisesta ja järjestymisen mer
kityksestä, vaan järjestymättömät ovat katsoneet varmaankin 
että kaikki on niin kun ollakin pitää, koska ovat kunnioit
taneet tilaisuutta poissaolollaan, joka homma on rauven-
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nut siksi, kunnes suurin osa tulee huomaamaan sen ase
man, missä he nykysin ovat, sillä osaston jäsenmäärä on 
verrattain pieni ammattikuntaan nähden. Osaston kokouk
sissa on suoritettu ohjelmana puheita ja luettu nyrkkipai- 
nossa ilmestyvää »Putkimiestä».

Osastolla on hautausapurengas, jossa on jäseniä 120 ja 
on kuluneena vuotena ollut 3 kuoleman tapausta.

Osastolla on kokouksia ollut 15, joista 1 vuosikokous 
ja 2 ylimääräistä kokousta, joista on tullut pöytäkirjaan yh
teensä 124 pykälää. Keskusteltu on osaston sisäisiä asioita 
sekä ammatillisia kysymyksiä.

Osasto on avustanut työtaisteluissa olleita Kymin yhtiön, 
Helsingin rakennustyöläisten ja Sähkötyöläisten lakkolaisia.

Jäseniä osastossa on ollut koko vuoden ajan 56, vuo
den loppuun maksaneita 86. Uusia on liittynyt 38, joista 
sisäänkirjoitusmaksun maksaneita 34, toisista osastoista siir
tynyt 4, eronnut 13, lisäys edellisen vuoden jäsenmäärään 
on 13 jäsentä.

Toimikuntaan on kuulunut A. Pakarinen puheenjohta
jana, O. Itkonen kirjurina, V. Eerola rahastonhoitajana, E. 
Mäkinen jäsenkirjurina, A. Laakso taloudenhoitajana, E. 
Aalto varapuheenjohtajana ja hänen erottua A. Rinne, V. 
Korhonen varakirjurina. Varajäseninä on ollut A. Rinne, 
E. Sandgren ja K. Lindgren.

Toimikunnalla on ollut 10 kokousta, joissa on keskus
teltu osaston taloudellisia asioita. Toimikunnan jäsenet ovat 
olleet kokouksissa seuraavasti: V. Eerola 10, O. Itkonen 
10, E. Mäkinen 9, A. Laakso 9, A. Pakarinen 8, V. Kor
honen 7, E. Aalto 5, varajäsenistä K. Lindgren 4, A. Rinne 
2 ja E. Sandgren 1 kerran.

Osaston edustajina osuuskunnissa ja osakeyhtiöissä ovat 
olleet seuraavat: osakeyhtiö Laurilassa E. Mäkinen, Työväen 
sanomalehti-osakeyhtiössä E. Aalto, Työväen Henkivakuutus 
osakeyhtiössä K. J. Valin, Työväen osuuskaupassa V. Eerola, 
Metallityöntekijäin Liittotoimikuntaan on kuulunut J. E. 
Kurko.

Osaston tilintarkastajina ovat olleet A. E. Koskinen, V.
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Aho ja J. E. Kurko, varalta A. Uotila, Hellgren ja Kajan
der. Järjestysvaliokuntaan ovat kuuluneet G. Backman, A. 
Lindgren, J. Kajander, J. Vuorinen ja J. Rinne. Huvitoimi
kuntaan on kuulunut Uotila, Sandgren, Vainio, Itkonen, 
Kurko, Koskinen, Laine, Laakso ja Siimes ja hänen erottua 
Siekkinen.

Toimikunnan puolesta: O. Itkonen.
Kirjuri.

S. Tehdas- ja Sekatyöv. liiton H:gin os. N:o 16.

Kulunut vuosi alkoi osastolle uhkaavana, kun työnanta
jain taholta oli sanottu yleissopimus irti, joten oli syytä us
koa että työsopimus sanotaan myös irti. Osasto tunsi 
itsensä heikoksi, lähteäkseen taisteluun, mutta se ei enää 
kevättalvella osaston jäseniä peloittanut, vaan alettiin odottaa 
taistelua.

Osaston johtokuntaan ovat kuuluneet vuoden ajalla: K. 
Leinonen puheenjohtajana, J. Railo pöytäkirjurina touko
kuuhun asti, siitä eteenpäin E. Nurmi, L. Luoto jäsenkirju
rina ja taloudenhoitajana ja K. Räsänen rahastonhoitajana, K. 
Vester varapuheenjohtajana, K. Sirola, N. Kiiskinen, A. Mak
konen ja erottua K. Virtanen, P. Koivistoinen, A. Timonen 
ja F. Vainio.

Rakennustyöväen luottamusmieskeskuskomiteassa, johon 
osasto on kuulunut ja ottanut osaa luottamusmiehen palk
kaamiseen, on osastoa edustanut K. S. A. Leinonen ja E. 
Luja. Osasto erkani keväällä H:gin ja Hämeenlinnan agi- 
tatsionipiiristä.

Osaston huvitoimikunta on toiminut tavallisen ripeästi, 
vaan huvit eivät ole viime vuonna hyödyttäneet juuri ensin
kään. Osaston kokouksissa, joita on pidetty 23, on keskusteltu 
työsopimus- ja työtaisteluasioita, liiton toimintakysymyksia 
ja osaston sisäisiä asioita. Toimikunta on kokoontunut 25 
kertaa, ja käsitellyt etupäässä samoja asioita kuin osastokin.
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Täysinmaksaneita jäseniä oli vuoden alussa 92, ja lo
pussa vähän yli 200; vuoden lopulla perustettin osastolle 
haaraosasto, tehtaalaisten piiri, joka toimi osaston nimessä 
ja varoilla. Kuluneen vuoden ajalla on osastossa huo
mattu ilahuttavia elpymisen merkkejä. Toivottavasti seu
raavanakin vuonna osasto vaurastuu ja toiminta vilkastuu:

Osaston tiliasema 31 p:nä jouluk. 1912 osoitti seuraavaa.

Varat.

Kassa....................................... 42: 01
Työv. Pankissa...................... 417: 07
Osakkeita................................. 40: —
Saatavia....................................... 1,497: 15
Kalusto....................................... 533: 46
Kirjasto....................................... 112: 10

Smk. 2,641: 79

Velat.

S. Tehd ja sekatyöv. liitolle 280: —
H:gin Työv. yhdistykselle . 256: —
Puhdas pääoma...................... 2,105: 79

Smk. 2,641: 79

Toimikunnan puolesta: Emil Nurmi.
Kirjuri.

S. Vaatetus t. t. liiton H:gin ompelijatar 
osasto N:o 3.

Osaston puheenjohtajana on ollut Emmi Huttunen, va
ralta Lyydi Laine, kirjurina allekirjoittanut ja varalta Liisi 
Koponen, rahastonhoitajana Sissi Sironen, jäsenkirjurina 
Maiju Nuutinen sekä muina johtokunnan jäseninä Eva Aro
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ja varajäseninä Hilja Mäki ja Irene Ahman. Johtokunta on 
kokoontunut 15 kertaa. Osaston kokouksia on ollut 14. 
Huvitoimikuntaan on kuulunut 9 jäsentä, ja on se tuonut 
osastolle puhtaana voittona Smk. 207: 92. Käsityöseuran 
toimikuntaan on kuulunut 5 jäsentä ja on käsityöseuran 
omaisuus 89: 55. Työhuonekomiteaan on kuulunut 3 hen
kilöä, josta ei ole osastolle ollut sanottavaa hyötyä. Kesäsiirtola- 
komiteaan 3, ei myöskään toiminut, kun ei ollut haluavia 
kesäsiirtolaan menijöitä. Puhujaseura on myöskin liiton 
osastojen kesken ollut. Osaston osakkeita osuuskunnissa 
ovat edustaneet Työmiehessä Sissi Sironen, osuuskunta Lau
rilassa Lyydi Laine, Työväen osuuskaupassa Ida Kantanen, 
osuuskunnassa Työläisnainen Eva Aro. Tilintarkastajina ovat 
olleet August Lehto ja Artturi Aalto. Verotuksia on osas
tolla ollut Kymintehtaanlakon johdosta 25 p. verotus joka 
jäseneltä 11 viikon ajan, lukien elokuun 12 p. Rahalahjo- 
tuksia on osasto jakanut sairauden tähden osaston jäsenille 
75 mk. ja Silkinkutojain lakon johdosta avustusta 25 mk. 
Osasto otti myös osaa toveri Vilho Ruusuvuoren hautajais
saattoon seppeleen kanssa. Jäsenluku vuoden alussa 49, 
uusia jäseniä 21, poismuuttaneita 2, eronneita 1, poistunut 
ilmoittamatta 14. Jäseniä vuoden lopussa 32.

Osaston tulot 565: 42 ja menot 680: 50. Osaston 
omaisuus, siihen laskettuna apukassat ja stipendirahat Smk. 
1,148: 80.

Edla Mäkelä. 
Kirjuri.

H. T. Y. Naisleipuri a.-o.

Osaston toiminnasta kuluneena vuotena ei ole erityistä 
mainittavaa. Osaston jäsenmäärä on ollut vähäinen, mutta 
siitä huolimatta on kuitenkin osasto koettanut eteenpäin pyr
kiä. Osasto on avustanut rakennustyöläislakossa olevia toverei
taan 30 markalla. Vaasan leipurien lakon takia oli osastolla
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ylimääräinen vero. Ammattijärjestön edustajakokouksessa 
oli edustajana Maria Korpelainen.

Kokouksia on vuoden kuluessa ollut kaikkiaan 25. Kuu
kausikokouksia 10, yleisiä 2 ja toimikunnan kokouksia 13. 
Huvitoimikunta on kokoontunut 9 kertaa. Viikkokokouksia 
on myöskin ollut ja kolme suurta ohjelmallista vastaanotto- 
kokousta, joita varten myönnettiin varoja 50 markkaa.

Huveja on osastolla kuluneen vuoden ajalla ollut 4. 
2 yleistä tanssi-iltamaa, 1 perheiltama ja vuosijuhla. Vappu- 
kävelyretkeen osasto otti osaa. Köydenvetokilpailuihin nais- 
leipurit taaskin ottivat osaa ja voittivat toisen palkinnon.

Jäseniä on osastoon vuoden kuluessa kuulunut kaik
kiaan 49, näistä kokomaksaneita 25. Vuoden kuluessa liit
tynyt 22, eronnut 4.

Toimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Lyydia 
Hasila puheenjohtajana, Martta Jaakkola varapuheenjohtajana, 
Saima Jaakkola kirjurina, Hilda Raatikainen varakirjurina, 
Elli Seppälä rahastonhoitajana, Iida Oksanen jäsenkirjurina, 
sekä muina jäseninä Sandra Sandelin ja hänen erottuaan 
Irene Hellström.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 10 henkilöä. Airueina 
Anna Dahlberg ja Martta Jaakkola. Tilintarkastajina on 
vakinaisina K. Lindroos ja Anna Dahlberg, varalta Maria 
Korpelainen ja A. Heiskanen.

Osaston puolesta: Saima Jaakkola.

Laulu- ja Soitannollinen osasto.

Soitannollisen osaston sisäinen toiminta on kuluneen 
vuoden ajalla ollut yhtä vilkasta kuten edellisinäkin. Laulu- 
kuoron johtajana on kapellimestari J. Leino edelleen tehnyt 
tarmokasta työtä, antaen muun harjotuksen ohella myöskin 
nuottiopetusta kuoron jäsenille. Osaston soittokunnat, or- 
kestesteri sekä torvisoittokunta ovat myöskin hyvällä menes
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tyksellä toimineet kuluneen vuoden ajalla. Johtajina näillä 
ovat edelleen herrat A. Ikonen ja Paulin, edellinen orkes
terilla ja jälkimäinen torvisoittokunnalla. Laulukuoro on 
vuoden kuluessa toiminut yhden konsertin verrattain hyvällä 
menestyksellä, sekä esiintynyt iltamissa ja juhlissa 19 kertaa.

Erityisesti ansaitsee mainita kuoron aikoma konserttimatka 
Rääveliin, mutta Venäjän virkanyrkit näkivät tässäkin kai 
yleisvaltakunnallisen vaaran ja kielsivät tuon aijotun kon
sertin.

Johtokuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: V. Kan
nisto puheenjohtajana, A. Maukonen kirjurina, Siiri Salo- 
vaara rahastonhoitajana, jäsenkirjurina A. Turunen, talou
denhoitajana Aino Hartikka, lisäksi O. Kiviluoto, Olga Hei
nonen, A. Svahn ja K. Särkilahti.

Huvitoimikuntaan: V. Salonen, Elli Järvinen, Olga Hei
nonen, Lydia Sulkuranta, Linda Neuvonen, Lukkarinen, Ali
talo, Tuohioja ja Kukkonen. Tilintarkastajina: Elsa Kan
nisto ja E. Savela.

Järjestysvaliokuntaan on kuulunut A. Turunen, J. Aro, 
A. Svahn, J. Lampinen ja A. Valtamo.

Kokouksia on osastolla ollut 4, johtokunnalla 6, näissä 
keskusteltu etupäässä osaston sisäisiä asioita.

Tuloja on ollut 1,811 mk. 99 p., siirto edelliseltä vuo
delta 801 mk. 47 p. Yhteensä 2,613 mk. 46 p. Menoja 
1,334 mk. 36 p. Jäännös v. 1913 1,279 mk. 10 p.

Jäseniä osastossa on nykyään 82.
A. M.

Sähkötyö n tekijäin ammattiosasto.

Kuluneella vuodella, samoinkuin edellisilläkin, on H:gin 
sähkötyöntekijäin ammattiosaston tarkoitus ollut herättää am
mattialalla työskenteleviä työläisiä yhteistoimintaan tietopuoli
sen valistuksen, sekä taloudellisen elämän parantamiseksi, sillä 
ainoastaan valistunut työläisjoukko yhteisvoimin voi taistella
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nykyistä omistajaluokan liittoutunutta sortoa vastaaa. Tämän 
painostuksen tuntien onkin vuoden alkupuoliskolla sähkö- 
työntekijöitä lukuisasti liittynyt osastoon, aikomuksella saada 
parannuksia huonoihin työoloihin. 12 p. heinäkuuta laati
mamme työehtosopimuksen lähetimme työnantajille, vaatien 
yleistä työsopimusta, työpäivän lyhennystä 9 tuntiseksi (enti
sen 10 tunnin sijasta), palkkojen korotusta y. m. työolojen 
järjestelyjä. Työnantajat ylimielisesti hylkäsivät työsopimus- 
tarjouksemme antautumatta mihinkään neuvotteluihin kans
samme. Päätimme sanoa itsemme irti 3 päivä elokuuta 14 
vuorokauden kuluttua. Koska ei vielä tällä ajalla tullut so
vintoa, alkoi lakko 17 p:vä elokuuta, käsittäen kaikki 
muut Helsingissä toimivat sähköliikkeet paitsi Helsingin 
valaistusosakeyhtiön johtojen ja mittarien alesottotyötä sekä 
Helsingin kaupungin sähkölaitosta. Kunnan työt jäivät 
vapaaksi lakosta. Myöhemmin olimme pakoitetut ulot
tamaan lakon kunnallislaitoksen kaikkiin töihin syystä, 
koska mainitun laitoksen herrat pakoittivat työläisiään teke
mään lakonalaisia töitä. Tätä taistelua kesti sitten lähes 11 
viikkoa. Mutta missä raato on, siihen haaskalinnut kokoon
tuvat, niinpä tässäkin esiintyi toistasataa petturia ja rikkuria, 
joita isänmaalliset työnantajamme haalivat yli Europan, Sak
sasta Hampurilaisen rikkuritoimiston välityksellä, sekä Venä
jältä ja kotimaasta ilmoitusten ja värvääjiensä avulla. Tämä 
rikkuriarmeija rohkaisi työnantajia siksi paljon, että röyh
keästi hylkäsivät kaikki sovittelutarjouksemme ja koska jou
kossamme oli suuri osa järjestymättömiä, sekä vasta hiljan 
osastoon liittyneitä toinen osa, jotka eivät olleet liiton avus
tusta nauttivia, ei vapaaehtoiset avustukset olleet tarpeeksi 
riittävät niin suurelle joukolle. Varallisuuden puute pa
kotti vihdoin tekemään usealle katkeran päätöksen, että ilman 
mitään sovitteluja lopettaa lakko 30 p:vä lokakuuta työläis
ten täydellisellä häviöllä.

Kieltämättä tämä tuotti monelle työläiselle suurta talou
dellista tappiota (jos ei ollut helppo herroillekaan) Muuta
mia hetken innostuksesta liittyneitä nuorempia jäseniä on se 
pelästyttänyt siksi paljon, että ovat jättäneet jäsenmaksunsa
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maksamatta, koska ei ensi yrityksellä voittoa saavutettu. 
Ottakaamme tämä pitkäaikainen tulokseton taistelu opiksi 
tulevien taistelujen varalta. Ilman taisteluja ei mitään pysy
väisiä parannuksia saavuteta ja taistelut kysyvät ennenkaik
kea varoja, jota ei työläisellä yksityisenä jäsenenä riitä.

Nyt on Metallityöntekijäin liitto päättänyt liittyä Skandi
navian maitten kanssa veljesliittoon työtaistelujen tukemiseksi, 
joten liiton jäsenille tulee avustus riittämään pitkäaikaisten 
taistelujen kestäessä. — Siksi käykäämme entistä innokkaam
min toimintaan. Herättämään ja valistamaan vielä nukku
via ja tiedottomia työtovereita, liittymään yhdeksi joukoksi 
vastaisten taistelujen varalta, niin silloin on todellakin voit
tomme varma.

Osaston johtokuntaan ovat kuluneella vuodella kuulu
neet seuraavat henkilöt: A. Heikkinen puhj., O. Sinisalo 
varap., T. Mesiäinen kirj., M. Kärkkäinen varakirj., T. Mu
tikainen rahastonhoit., O. Oksanen taloudenhoit. ja A. Blom, 
sekä 3 varajäsentä.

Yhteiseen huvitoimikuntaan on vuoden alussa valittu: 
Hj. Korpela ja E. Vaskunen, Korpelan erottua K. Nord ja 
hänen matkustettuaan paikkakunnalta V. Koivisto.

Vuosikokouksessa valitut tilintarkastajat ovat: A. Ahlsten 
ja O. Räsänen sekä varalta Hj. Korpela ja K. Nord.

Osakkeiden valvojat ovat olleet: Asunto O. Y. Laurilan 
E. Vaskunen, Työv. osuuskauppa r. 1. O. Oksanen ja Työv. 
sanomalehti O. Y. J. T. Uramo.

Täysinmaksaneita jäseniä 31 p:nä jouluk. 118, puoli- 
maksavia 5. Osaston jäsenluku on lisääntynyt vuoden 
ajalla 95.

Kokouksia on pidetty 20 ja niistä kirjoitettu 153 py
kälää.

Johtokunta on kokoontunut 16 kertaa ja on niissä kir
joitettu pöytäkirjaan 141 pykälää.

Osaston kutsusta on 4 kertaa pidetty sähkötyöntekijäin 
yleisiä kokouksia ja niistä kirjoitettu pöytäkirjaan 141 py
kälää.

Osasto on puhemiesneuvoston alotteesta toimeenpannut
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osastojen keskinäiset kirjanpitokurssit, joihin osasto on otta
nut osaa kustannuksien maksamisessa. Maaliskuun 10 p.vä 
oli suuri ohjelmallinen vuosi- ja vastaanottojuhla. Ohjel
mallisia toveri-illanviettoja on ollut 2, sekä ohjelmallisia 
kuukausikokouksia.

M. Kärkkäinen, 
kirjuri.

H. T. Y. Silittäjä a.-o.
Osaston toiminta kuluneena vuotena on jäsenmääräänsä 

nähden ollut jotensakin vilkasta, joskin kohta kymmenen 
vuotta täyttäneeltä osastolta voisi toivoa enemmänkin saavu
tuksia ammatillisiin oloihin nähden, mutta kuten tunnettua, 
ovat naiset yleensä hitaita järjestöihin liittymään.

Osaston monivuotisena puheenjohtajana on toiminut 
Fiina Pietikäinen, johtokunnan muina jäseninä Fiina Luoma 
varapuheenjohtajana, Sylvia Keskinen pöytäkirjurina vuoden 
alussa, hänen erottuaan on pöytäkirjurina toimineet useam
mat henkilöt, Selma Keskinen jäsenkirjurina, Anna Paunula 
rahastonhoitajana, Hilma Johansson taloudenhoitajana, sekä 
vielä Tilda Lehtinen, Riikka Hytönen ja Aino Tuomikoski.

Osasto on pitänyt 8 kuukausikokousta, joista pöytäkir
jaan on merkitty yhteensä 48 §:lää. Keskustelun aiheena 
on ollut osaston sisäiset asiat sekä pesolaitoksen ja joita
kuita yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kokouksissa on keski
määrin käynyt 16—20 jäseneen. Täysinmaksavia vuoden 
lopussa oli 24 henkeä.

Johtokunta on myöskin pitänyt 8 kokousta, joissa on 
saapuvilla olleet Fiina Pietikäinen 6 kokouksessa, Fiina Luoma 
6, Selma Keskinen 4, Sylvia Keskinen 3, Anna Paunula 8, 
Aino Tuomikoski 8, Hilma Johansson 6, Riikka Hytönen 3, 
Tilda Lehtinen 4. Myöskin pidettiin ohjelmallinen vastaan- 
ottokokous huhtikuussa, johon osanotto oli kyllä suuri, 
mutta uusia jäseniä liittyi siltä vähän. Myöskin otti osasto
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osaa yleiseen kokoukseen, jonka toimeenpanivat naisliittoon 
kuuluvat osastot.

Huvitoimikuntaan on kuulunut 7 henkeä, johon vuoden 
kuluessa lisättiin 10-vuotisjuhlaa varten 4. Iltamia on kyllä 
pidetty useampia, joista ei kuitenkaan ole tullut sanottavaa 
rahallista hyötyä osastolle. Talousvaliokuntaan, joka on etu
päässä pesolaitosta varten, on kuulunut 3 henkilöä.

Osaston edustajina ovat olleet Työväen Sanomalehti o.-y. 
Hilma Niinivaara, Työläisnaisen Sanomalehti o.-y. Sylvia 
Keskinen, Osuuskunta Elannossa Fiina Luoma, H:gin Työv. 
Osuuskaupassa Emma Laine, O. Y. Laurilassa Fiina Pietikäi
nen, Kansannäyttämö o.-y. Hilda Kivimäki. Osastoa edusta
massa Viipurin Silittäjä a.-o. 10-vuotisjuhlassa oli Fiina Pieti
käinen. Tilintarkastajina ovat olleet Artturi Aalto ja K. E. Sa- 
tamavuori. Lipunkantajina Aino Tuomikoski, Hilma Niinivaara 
ja Anna Paunula. Airueina Sylvia Keskinen ja Hilda Kivimäki.

Avustuksia on myönnetty H:gin rakennuslakkolaisille 
100 mk. ja myöskin Kymin lakkolaisille 100 mk. Kulu
neena vuonna on myöskin enempi otettu huomioon peso- 
laitoksella työskenteleviä henkilöitä, myöntämällä heille vii
kon kesälomaa täydellä palkalla, sekä tilattu sinne myöskin 
Työmies-lehti.

Osaston pääoma vuoden lopulla oli 1,523:49.
Tässä yleissilmäys toiminnasta kuluneelta vuodelta. Ku

ten näkyy ei mainittavimpia parannuksia ole saatu, mutta 
toivottavasti nyt kun ikä lisääntyy, tulee myöskin innostusta 
ja tarmoa toimintaan aatteemme ja elinehtojemme hyväksi.

Leipurien ammattiosasto.

Ammattiosaston toiminta kyseenäolevana vuonna on 
pääasiallisesti kohdistunut osaston toiminnan järjestelyyn, 
lainvalvontaan ja valistustyöhön. Mutta on myöskin huo
miota kiinnitetty suhteitten lujittamiseksi liittoon ja Ammatti
järjestöön. Työtaisteluja ei osastolla itsellään ole ollut kes
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tettävänä, vaan ovat ulkopuoliset suuret työtaistelut rasitta
neet jäseniä.

Uusia jäseniä on vuoden varrella kirjoittautunut osas
toon 42, joista oppilaita 19. Veronsa täysin suorittaneita 
jäseniä oli vuoden alussa 109, sekä vuoden lopussa 123. 
Sääntömääräisiä jäseniä on ollut pitkin vuotta keskimäärin 
116. Nämä numerot puolestaan puhuvat miten heikkoa 
vielä on järjestyminen H:gin leipurien keskuudessa, joten ei 
ole ihme, jos emme joukkotyösopimuksen perusteella työs- 
kentelekään.

Liittoveroa on kannettu jokaiselta täysinmaksaneelta jäse
neltä 25 penniä ja puoleksimaksavalta 15 p. viikossa. Osas
ton maksu on ollut 50 p. kuuk. Kunnallisveroa on kan
nettu 20 p. koko- ja 10 p. puoleksimaksavalta jäseneltä 
vuodessa, piiriveroa 10 p. koko- ja 5 p. puoleksimaksavalta 
jäseneltä kuukaudessa ja Ammattijärjestön veroa ensimäiseltä 
puolivuodelta 60 p. koko- ja 30 p. puoleksimaksavalta, sekä 
toiselta puolivuodelta 80 p. koko- ja 40 p. puoleksimaksa
valta jäseneltä. Sisäänkirjoitusmaksu on ollut liittoon 3 mk. 
täysin- ja 1:50 puoleksimaksavalta, sekä osastoon 2:50 
jäseneltä.

Heinäkuun 30 päivänä alkoi Vaasassa työtaistelu, jota 
osasto päätti avustaa, asettaen jäseniensä maksettavaksi 50 
pennin viikkoveron täysin- ja 25 p. viikkoveron puolimak- 
savilta. Veroitus Vaasan lakon hyväksi kesti 2 viikkoa. 
Vapaaehtoisena lahjana päätettiin antaa osaston kassasta 50 
mk. Samaan aikaan alkoi myöskin lakko Kymissä paperi- 
ja Helsingissä rakennusteollisuudessa, joiden johdosta Am
mattijärjestön toimikunta määräri 50 p. viikkoveron täysi- 
ja 25 p. viikkoveron puolimaksaville jäsenille. Verotus kesti 
11 viikkoa. Lisäksi lahjoitti osasto vapaaehtoisena lahjana 
myöskin rakennuslakkolaisille 50 mk.

Liittotoimikunta toimeenpani edustajakokouksen päätök
sen mukaan vapaaehtoisen keräyksen osastoissa työttömyys- 
ja matka-apurahaston hyväksi, joka osastossa tuotti 86 mk.

Osasto on naisleipurien amm.-os. kanssa yhdessä val- 
vonnut lain noudattamista siten, että kummastakin osastosta
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on valittu 6-henkinen komitea, jotka sitten yhdessä on toi
minut rikoksien ilmisaamiseksi. Rikoksia onkin ilmoitettu 
alueen ammattitarkastajalle 9 ja lisätietojen hankkimista varten 
jätetty toistaiseksi 5 ilmoittamatta. Tarkastajalle ilmoitetuista 
rikkomuksista ei ainoakaan tiettävästi ole aiheuttanut syytteen 
nostamista tarkastajan puolesta. Lainvalvontakomiteaan osas
ton valitsemina ovat kuuluneet E. Haaparanta, S. Koski, A. 
Kuitunen, H. Halme, J. Kemppi ja E. Elo.

Koti- ja työhuoneagitatsionia sekä jäsenmaksujen kantoa 
varten valittiin vaosikokouksessa 2 kantomiestä, jotka toi
mestaan saavat osaston määräämän 25 mk:n vuosipalkkion, 
sekä 50 p. jokaisesta uudesta jäsenestä. Kantomiehinä ovat 
toimineet: P. Vuoristo Sörnäisten ja V. Rainio kaupungin 
alueella.

Syksyllä päätettiin kiinnittää vielä suurempaa huomiota 
valistustyöhön kuin siihen asti. Senvuoksi valittiin 5-hen- 
kinen toimikunta, joka yhdessä naisleipurien valitseman toi
mikunnan kanssa on toimeenpannut valistuskokouksia. Toi
mikunnan käytettäväksi myönnettiin osaston varoista 50 mk. 
Kokouksissa on pidetty puheita sekä suoritettu muuta oh
jelmaa ja on niihin ollut vapaa sisäänpääsy niin järjesty
mättömillä kuin järjestyneilläkin. Osanotto kokouksiin on 
ollut varsin vilkasta ja sen kautta on saatu muutamia uusia 
jäseniäkin järjestöihin, jotenka kokoukset ovat vastanneet tar
koituksensa. Toimikuntaan ovat kuuluneet: B. Liljeroos, 
V. Sunqvist, H. Niemi, V. Rainio ja Laukkanen. Osaston 
virallisiin kokouksiin päätettiin ottaa, jotta kokoukset tulisi
vat vaihtelevammiksi ja viihdyttäisivät osanottajia, myöskin 
keskustelukysymyksiä eri aloilta.

Tärkeimpien kysymysten joukkoon osaston tällä toiminta
kaudella on asetettava Amm.-järj. edustajakokous. Kokouksessa 
päätettiin monista maamme ammatilliselle liikkeelle varsin 
tärkeästä elinkysymyksestä. Osastostamme oli liittoa edus
tamassa mainitussa kokouksessa K. Lindroos.

Urheilua on osaston puolesta myöskin harrastettu. Sitä- 
varten valittiin 5-henkinen urheilutoimikunta huolehtimaan 
urheilusta ja myönnettiin sille osaston puolesta 30 mk. kierto-
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palkinnon ostoa varten. Kilpailuaineiksi otettiin juoksu ja 
hiihto. Sen lisäksi on osaston kassasta suoritettu osanotto
ja kilpailujen ilmoitusmaksuja 8 mk. Urheilutoimikunta on 
annettujen ohjeitten mukaan toiminut jäsentenvälisiä hiihto
ja juoksukilpailuja eri pitkillä matkoilla. Osasto päätti an
taa myöskin valtuudet toimikunnalle iltamien toimeenpanoa 
varten.

Uuden lipun päätti osasto myöskin hommata siksi kuin 
se viettää 25 vuotisjuhlaansa, että se voidaan pitää samalla 
lipun vihkijäisjuhlana.

Eri osuuskunnissa ovat osastoa edustaneet osuusliike 
Elanto r. 1. B. Liljeroos, Työväen Sanomalehti O. Y. K. 
Manninen, Helsingin Työväen Osuuskaupassa B. Limnell 
ja Osakeyhtiö Laurilassa A. Heiskanen.

Vapun vietti osasto vapaana, ottaen osaa kunnallisjär
jestön toimeenpanemaan juhlakulkueeseen.

Kokouksia on osastolla ollut paitsi vuosikokousta 11 
kuukausi- sekä 1 ylimääräinen kokous. Näistä on merkitty 
54 §:lää pöytäkirjoihin. Osanottajien luku kokouksiin oli 
keskimäärin 35 henkeä. Osastolla on ollut tuloja 4,254:41 p., 
Menoja 3,648:30, jäännös 606:11. Omaisuuden arvo on 
3,073:59. Osaston tilintarkastajina ovat olleet K. F. Ema- 
nuelsson ja J. Koivistoinen vakinaisina, varalta J. E. Niskala 
ja K. Lindroos.

Huvitoimikunta on kuluvan vuoden ajalla toiminut 
vuosijuhlan, johon oli vapaa pääsy kaikiita jäseniltä. Sen 
lisäksi on huvitoimikunta toiminut 1 perheiltaman sekä 7 
yleistä iltamaa, joista yhden iltaman tulot 58: 50 luovutet
tiin liiton työttömyysrahastoon. Tämän lisäksi on toimi
kunta vielä toimeenpannut 2 laivamatkaa saaristoon sekä 1 
kävelyretken. Tuloja on huvitoimikunnalla ollut kaikkiaan 
1,870: 80, menoja 1,359: 35, joten puhdas voitto on 511:45. 
Kuten ylläolevasta näkyy on huvitoimikunta tänä toiminta
kautena toiminut varsin kiitettävästi edellisiin verraten.

Toimikuntaan ovat kuuluneet J. Viitasaari puheenjohta
jana sekä vakinaisina jäseninä K. Vuori, E. Rimpiläinen, V. 
Suomi, K. Ravila ja vuoden lopulla E. Kahila sekä edelliseltä

5
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toimintakaudelta B. Liljeroos ja V. Salomaa. Kokouksia on 
ollut 11 ja on merkitty 59 pykälää pöytäkirjoihin.

Osaston puolesta:
V. Suomi.

Helsingin Työväenyhdistyksen tilit
tammik. 1 p:stä jouluk. 31 pivään 1912.

Kassatili.
Tulot:

Saldo vuodelta 1911 . . .
Yleisen rahaston tili . . .
Rakennusrahaston tili . . .
Juhlasalin vuokra-tili . . .
Kokoushuoneiden vuokra-tili 
Ravintolan vuokratili . . .

» voittovarain-tili . 
Jäsenmaksujen tili .... 
Sisäänkirjoitusmaksujen tili . 
llmoitusmaksujen tili . . .
Kirjasto-tili...........................
Juhlasalin Freskomaalaus-tili.
Korko-tili.................................
Kansallispankin tili . . .
Työväen Säästöpankin tili .
S. Tehdas- ja Sekat. I. os. 16 til 
Hermannin Työv.-yhd. II tili 
Tilapäinen lainatili....

.... 8,948:25
7,150: —

100: —
31,517: - 
9,019:45 
9,405: —

12,860: —
13,392: 55

266:20
106: 90
588:85
200: —

1,994:88 
20,600: —
23,500: —

220: —
1,550: —

285:— 132,755:83

Smk. 141,704:08
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Menot:
Kustannus-tili........................... . 32,904:65
Korjaus-tili................................. . 6,617:28
Kirjasto-tili................................. 784:95
Lukutupa-tili................................. 528:02
Korko-tili...................................... . 32,745:55
Kansallispankin tili .... . 19,600: —
Suomalaisen Säästöpankin tili . 114:44
Työväen Säästöpankin tili . . . 27,497:68
Herm. Työv.-yhd. II kalusto-tili 2,630: —
Evijärven Inonk. Työv.-yhd. tili 25: —
O. Leinon tili........................... 500: —
Työv. Säästöpankin laina-tili . 10,000: —
Kymmenen markan laina-tili 10: --
Kirvesmiesten a.-o. tili . . . . 4,000: —
Tilapäinen laina-tili .... 285: — 138,242:57
Saldo vuodelle 1913 . . . . 3,461:51

Smk. 141,704:08

Yleinen rahastotili.

Debet:
Kirjasto-tili................................. 96:10
S. Merimiesliiton H:gin os. tili 73: —
Kustannus-tili ... . . . 32,904:65
Korjaus-tili................................. 6,617:28
Lukutupa-tili................................. 528:02
Korko-ti li...................................... . 30,750:67 70,969: 72
Pääoman tili '/j 1912 . . . . 125,661:74

» » 31/l2 » ... . 12,747:38 138,409: 12

Smk. 209,378:84
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Kredit:

Pääoman tili Tammik. 1 p:nä . ...................... 125,661:74
Kassa-tili Juhlatoimik................... . 7,150: —
Juhlasalin vuokra-tili .... . 31,517: -
Kokoushuoneitten vuokra-tili 9,019:45
Ravintolan vuokra-tili.... . 9,405: —

» voittovarain-tili . . . 12,860: —
Jäsenmaksujen tili...................... . 13,392:55
Sisäänkirjoitusmaksujen tili . . 266: 20
Ilmoitus-tili................................. 106:90 83,717:10

Smk. 209,378:84

Pääoman tili.

Debet:
Kassa-tili...................................... 3,461:51
Kansallispankin tili...................... 1,505: —
Suomalaisen Säästöpankin tili 2,630: 06
Työväen Säästöpankin tili. . . 11,214:21
Kiinteimistö-tili........................... 970,381:42
Kalusto-tili...................................... 34,433:70
Kirjasto-tili...................................... 6,600: —
Arvopaperien tili........................... 7,854: 65
V. F. Grönroosin tili . . . . 225: —
S. Tehdas- ja Sekat. 1. os. 16 tili 256: —
F. E. Johanssonin tili . . . . 228:25
Herm. Työv.-yhd. 11 kalusto-tili . 2,630: —
Evijärven Inonk. Työv.-yhd. tili 25: —
O. Leinon tili................................. 500: — 1,038,483: 29

Smk. 1,041,944:80
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Kredit:

Yleisen rahaston tili...................... 138,409: 12
Rakennusrahaston tili . . . . 251,783: 22
Opetuskomitean tili......................
Rahasto kertom. ant. vart. työväen-

329: 89

asiain käsittelystä valtiopäivillä 
Rahasto tilastoi!, tiedon hankkim.

59: 64

varten työväen oloista . . .
Rahasto kansakoululasten suvilo-

285: 53

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

247:62

hien koululasten vaatetusavuksi 121:73
Soittokunnan torvirahasto-tili . . 183: 28
Juhlasalin Freskomaalaus-tili . . 2,491:30
Olut ja Virvoitusjuoma a.-o. tili 120:84 394,032:17
Helsingin kaupungin tili . . . 113,048: 63
Keskin. Henkiv.-yht. Suomen tili 500,000: —
Työväen Säästöpankin tili. . . 30,000: —
Eri osastojen laina-tili . . . . 664: —
Kymmenen markan laina-tili . . 250: —
Venäläisen osaston tili . . . . 1,000: —
Raittiusyhd. Valon tili . . . . 2,950:— 647,912:63

Omat rahastot tekivät:

Smk. 1,041,944:80

joulukuun 31 p:nä 1912 . . . . Smk. 394,032:17
» » » 1911 . . . . » 380,984:79

Lisäys Smk. 13,047:38

Helsingissä 14 p:nä helmikuuta 1913.

F. M. Orrela.
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Juhlatoimikunnan tilikertomus.

Tulot:
Jäännös vuodelta 1911...................... 467:10
Tuloja lastenjuhlista............................ 2,804:31

» iltamista................................. 8,076:80
» vuosijuhlasta........................... 540:75
» kansanjuhlasta...................... 1,795: —

Myyty arpajaistavaroita...................... 966: 50
Vuokria................................................. 35: — 14,685: 46

Smk. 14,685:46

Menot:
Menot lastenjuhlista........................... 2,315:67

» iltamista................................. 3,678: 98
« vuosijuhlasta........................... 365:56
» kansanjuhlasta...................... 380: 56
» myyjäisistä............................ 50: —

Tilitetty H:gin Työväenyhdistykselle 7,150: —
» H:gin rakennuslakkolaisille . 140: —
» Kymin lakkolaisille . . . 140: —
' Työväenyhd. kirjastolle . . 250: —

Sekalaisia menoja........................... 120: 60
Jäännös vuodelle 1913...................... 94:09 14,685:46

Smk. 14,685: 46

Juhlatoimikunnan puolesta:

Albert Vormula.
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Soittokunnan tilikertomus.

Tulot:

Soitoista....................................................................... 13,524: —
Iltamista....................................................................... 6,236: 60
Korkoja................................................. ..... ■ ■ ._____ 83:67

Yht. Smk. 19,844:27

Menot:
Palkkoihin . . .
Iltamiin .... 
Kulunkeja . . .
Poisto kalusto-tililtä 
Velallis-tilin tasaus 
Puhdas voitto. .

13,686:80
3,808: 38 

426:90 
512: — 

12: 50
1,397: 69

Yht. Smk. 19,844:27

Tiliasema 31 p:nä jouluk. 1912.
Varat:

Käteistä rahaa...................................... 1,179:97
Kalustoa (luettelon mukaan) . . . 5,987:50 7,167:47

Saatavaa:

Työväen Säästöpankista .... 1,742:02
J. Rae’lta (annettu käyttövaroiksi) . 100:— 1,842-02

Puhdas omaisuus Smk. 9,009: 49
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Tilintarkastuskertomus.

Helsingin Työväenyhdistyksen tilit v:lta 1912 tarkastet
tuamme vertailemalla meille esitetyt tulo- ja menoerien to
disteet tilimerkintöjen kanssa ja huomattuamme tilien pää
töksen olevan oikean, sekä rahaa ja arvopapereita löytyvän 
tilien osoittama määrä, ehdotamme johtokunnalle ja rahas
tonhoitajalle myönnettäväksi täydellinen tilivapaus. Juhla- 
toimikunnan ja ravintolatoimikunnan tileistä olemme erik
seen antaneet tilienvapautusta ehdoittavan lausunnon. Soitto
kunnan tilien tarkastusta varten ei meille ole vieläkään kaik
kea ainesta esitetty.

Helsingissä 24 p. helmikuuta 1913.

Teuvo Sola. W. Ponteva.
J Iivarinen. J. E. Saarenheimo.
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Helsingin Työväenyhdistykseen kuuluvien osastojen 
jäsenluku ja maksut 31 p. jouluk. 1912.

M
ie

hi
ä

N
ai

sia

Y
ht

ee
ns

ä Ilmoitus-, 
sisäänkirj. 
ja jäsen
maksuja
Mk. | p.

Yhdistyksen jäsenet..................... 6 _ 6 37 50
1 S. Leipurityönt. liiton osasto n:o 1 119 — 119 363 —
2 S. Metallit, liiton os. n:o 2 H:gin 

Metallityönt. a.-o......................... 95 _ 95 39690
3 Uunintekijäin a.-o........................... 42 — 42 266 10
4 S. Lakki-, Pelti- ja Vaskis. liit. os. 1 46 — 46 225 45
5 S. Maalarintyönt. liit. os. n:o 1 . 116 - 116 405 —
6 Suutarien a.-y.................................. 10 — 10 53 70
7 S. Kivityönt. liiton os. n:o 1 . . 78 — 78 258 30
8 S. Muurarintyönt. liiton os. n:o 1 447 1 448 1,410 60
9 Puuseppäin a.-y.............................. 122 — 122 687 75

10 Satulaseppäin a.-y.......................... 8 8 28 20
11 S. Puutyönt. 1. H:gin Kirvesm.a.-o. 284 — 284 932 10
12 Seppäin a.-o..................................... 30 — 30 105 —
13 Pannu- ja Levyseppäin a.-o. . . 53 — 53 203 40
15 Naisosasto.................................... — 47 47 118 20
16 S. Vaatetust. liit. H:gin Ompelija

tar os. n:o 3............................... 24 24 66 80
17 Palvelijatar a.-o............................... - 93 93 210 90
18 S. Putkityönt. liit. H:gin osasto . 86 — 86 274 50
19 Malliveistäjäin a.-o......................... 12 — 12 57 90
20 S. Nahkat. 1. H:gin Nahkuri a.-o. 19 — 19 86 40
21 Rapparien a.-o................................. 91 — 91 452 —
22 Verhoilijain a.-o.............................. 54 — 54 179 40
23 Puunjalostuskonetyönt. a.-o. . . 36 — 36 112 50
24 Ulkotyöläisnaisosasto .... — 124 124 240 —
26 S. Tehdas- ja Sekatyönt. liit. H:gin 

Nuohoojain os. n:o 73 . . . 14 14 50 40
27 Tupakkatehtaalaisten a. o. . . . — 29 29 82 65
29 Silittäjäin a.-o.................................. — 24 24 63 80
31 Pesijätär a.-o................................... — 17 17 32 10
32 Talonmiesten a.-o.......................... 5 — 5 22 50
33 S. Metallival. liit. Valajayhd. 54 . 54 — 54 210 60
34 S.Tehd. ja Sek. 1. o.70 Asfalttit. a.-o. 47 — 47 165 75
35 » » o. 77 Sementtit. » 100 — 100 277 50
36 S. Met. 1. o. 73 H:gin Sähköt, a.-o. 78 — 78 232 20

Siirto 2,052 359 2,411 8,309(10



74

37
38
39
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 
72
74
75
77
78 
80 
81 
82

Siirto
Sairashuonepalvelijain a.-o. . . 
S. Tehd. ja Sek. 1. Tiilenkant. os. 1 
S. Kivityönt. liiton os. n:o 8 . . 
S. Satama- ja vesil. t. liit. os. 18 .
Kylvettäjäin a.-o..............................
Paperi- ja kartonkit. a.-o. . . .
Kunnan työväen osasto . . .
Valaistus a.-o...................................
Näyttämötyöläisten a.-o. . . . 
S. Metallit, liit. Sorvaaja o. n:o 78
Kadunlaskijain a.-o........................
Venäläinen osasto..........................
Naisleipurien a.-o...........................
S. Metallit, liit. Lämmittäjäin o. 81 
Varastotyöntekijäin a.-o. . . .
S. Maalarint. 1. o. 1 Oppilasosasto
Yövahtien a.-o.*.........................
Karamellitehtaant. a.-o..................
Kipsi- ja riksilevytyönt. a.-o. . . 
S. Tehdas- ja Sekat. liit. os. n.-o 16
Hattutyöntekijäin a.-o....................
Metallityönt. apumiesten a.-o. . 
Laulu- ja soitannollinen osasto .
Liikeapulaisten a.-o........................
S.Vaatetust. liit. Kappatyönt. os. 2 
S. Kivityönt. liiton os. n:o 2 . . 
S. Valtionrautat. konep. t.-y. . .
Koneellakutojain a.-o....................
Veneenveistäjäin a.-o....................
Ulkotyöväenyhdistys....................
S. Tehdas- ja Sekat. 1. Ajuri os. 82
Toveriosasto....................................
S. Kulta- ja hopeaseppäin a.-o. . 
S.Vaatetust. liit. H:gin Räätäli o. 1
Sokerityönt. a.-o...............................
S. Läkki-, pelti- ja vaskis. I. os. 17* 
*/i Kehruu- ja kutomot, a.-o.. . 
‘/n Lasinhiojain a.-o......................

2,052
14
68
58
88

2
96

5
4

32
9

13

10
84 
36
4

28
152

74
7

28

71
85

5
26
24
16

234
12

7

7

359
30

17

2
30

20

13
82
30

8

2

38
2

29

2,411
44
68
58
88
17

2
96

5
4

32
9

15 
30 
10
84 
36
4

20
28

152

74
20

110
30
71
85

8

5
26
26
16 

272
14

7
29

7

8,309
110
184
258
292

31
24

340
20
12

114
36
44
55
39

270
132

55
167
539

18
257

78
217

85
278
359

21
10
29

111
109

57
955

55

81
4

10
15
80

80

60
20
50

90
70
05

30
55

05
70
40
60
40
80
30
80
40
10
60
50
25

20

30
20

20
20

Yhteensä 3,351 662 4,013 13,767(65

Maksettu rästinä v. 1913 tiliin.
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H:gin Työv.-yhd. kuuluvat osastot ovat tilittäneet Uudenm. I. 
sos.-dem. piiri- ja sos.-dem. kunnallisveroja v. 1912.

M
ie

hi
ä

N
ai

sia
 ( Piiri-

vero
Kunnal
lisvero

mk. P- mk. P-

Yhdistyksen jäsenet.................... 4 _ 4 80 1 20
1 S. Leipurityönt. liiton osasto n:o 1 87 — 99 — 24 75
2 S. Metallit, liiton os. n:o 2 H:gin 

Metallityönt. a.-o.......................... 119 _ 132 30 33 15
3 Uunintekijäin a.-o........................... 86 88 30 25 80
4 S. Läkki-, Pelti- ja Vaskis. Hit. os. 1 69 — 75 20 16 05
5 S. Maalarintyönt. liit. os. n:o 1 . 21 — 25 20 6 30
6 Suutarien a.-y.................................. 17 — 17 90 5 10
7 S. Kivityönt. liiton os. n:o 1 . . 78 — 86 40 22 20
8 S. Muurarintyönt. liiton os. n:o 1 447 1 470 20 111 30
9 Puuseppäin a.-y.............................. 230 — 223 50 47 40

10 Satulaseppäin a.-y........................... 8 — 9 40 2 40
11 S. Puutyönt. 1. H:gin Kirvesm. a.-o. 325 — 310 70 87 75
12 Seppäin a.-o..................................... 32 — 35 — 9 60
13 Pannu- ja Levyseppäin a.-o. . . 68 — 67 80 20 40
15 Naisosasto.................................... — 67 33 85 16 65
16 S. Vaatetust. liit. H:gin Ompelija

tar os. n:o 3............................... 36 16 70 6 10
17 Palvelijatar a.-o............................... — 110 62 45 31 50
18 S Putkityönt. liit. H:gin osasto . 1 — 1 20 — 30
19 Malliveistäjäin a.-o......................... 17 — 19 30 5 25
20 S. Nahkat. 1. H:gin Nahkuri a.-o. 25 — 28 80 7 80
21 Rapparien a.-o................................. 24 — 28 80 7 20
22 Verhoilijain a.-o.............................. 54 — 58 30 16 20
23 Puunjalostuskonetyönt. a.-o. . . 9 — 10 80 2 70
24 Ulkotyöläisnaisosasto .... — 130 60 34 95
26 S. Tehdas- ja Sekatyönt. liit. H:gin 

Nuohoojain os. n:o 73 . . . 14 16 80 4 20
27 Tupakkatehtaalaisten a.-o. . . . — 49 23 95 10 95
29 Silittäjäin a.-o.................................. — 24 15 95 8 85
31 Pesijätär a.-o.................................... — 16 9 60 4 80
32 Talonmiesten a.-o......................... 6 — 7 50 1 95
33 S. Metallival. liit. Valajayhd. 54 . 64 — 70 20 19 35
34 S.Tehd. ja Sek. I.o.70 Asfalttit. a.-o. 21 — 25 20 6 30
35 » » o.77Sementtit. » 77 — 93 — 20 10
36 S. Met. 1. o. 73 H:gin Sähköt, a.-o. 123 — 77 40 18 45
37 Sairashuonepalvelijain a.-o. . . 14 35 30 55 15 30



Ib

38 S. Tehd. ja Sek. 1. Tiilenkant. os. 1 101 61 60 15 15
39 S. Kivityönt. liiton os. n:o 8 . . 65 — 78 — 19 50
40 S. Satama- ja vesil. t. liit. os. 18 . 162 — 97 50 35 55
41 Kylvettäjäin a.-o.............................. — 18 7 75 4 20
43 Kunnan työväen osasto . . . 104 — 113 40 30 60
44 Valaistus a.-o................................... 5 — 8 10 1 50
46 S. Metallit, liit. Sorvaaja o. no 78 50 — 38 — 14 25
47 Kadunlaskijain a.-o......................... 10 — 12 30 3 30
48 Venäläinen osasto.................... 19 2 14 50 4 50
49 Naisleipurien a.-o........................... — 37 16 70 8 55
50 S. Metallit, liit. Lämmittäjäin o. 81 11 — 13 — 3 30
51 Varastotyöntekijäin a.-o. . . . 86 — 88 10 25 50
53 Yövahtien a.-o................................. 8 — 9 — 2 10
54 Karamellitehtaant. a.-o................... — 32 15 35 7 20
56 S. Tehdas- ja Sekat. liit. os. n:o 16 66 — 68 10 15 90
57 Hattutyöntekijäin a.-o .... 7 7 9 45 2 10
58 Metallityönt. apumiesten a.-o. . 87 — 85 80 25 80
59 Laulu- ja soitannollinen osasto . 20 23 24 55 9 15
62 Liikeapulaisten a.-o........................ 29 83 61 10 27 15
64 S. Vaatetust. liit. Kappatyönt. os.2 — 65 22 30 12 15
66 S. Kivityönt. liiton os. n:o 2 . . 78 — 92 80 25 05
67 S. Valtionrautat. konep. t.-y. . . 105 119 70 29 85
69 Veneenveistäjäin a.-o..................... 7 — 2 60 1 05
70 Ulkotyöväenyhdistys.................... 8 — 8 10 2 10
72 S. Tehdas- ja Sekat. 1. Ajuri os. 82 40 — 37 — 9 45
74 Toveriosasto.................................... 26 2 36 50 9 75
77 S. Vaatetust. liit. H:gin Räätäli o. 1 309 49 310 15 105 90
78 Sokerityönt. a.-o.............................. 15 3 18 40 5 40
80 S. Läkki-, pelti- ja vaskis. 1. os. 17 21 — 21 10 4 05
81 Kehruu- ja kutomot, a.-o. . . . — 46 20 30 13 05
82 Lasinhiojain a.-o............................. 7 — 1 40 1 05



Helsingin Työväenyhdistyksen ravintolat

Rahatili Taloustili Alennustili Palkkatili Kustannustili Kalustotili

Saanut Antanut Saanut Antanut Saanut Antanut Saanut Antanut Saanut Antanut Saanut Antanut

Tiliasema
*li 12 4,631 78 4,289 20 15,112 81

Siirto 31 ,s 12 76,528 48 81,170 07 53,177 91 75,456 72 2,194 81 4,789 65 2,331 60 1,307 70

» s°|6 12 76,243 — 75,563 18 65,445 63 76,086 69 1,775 37 5,129 85 2,566 78 56 942 55 2 50
. 80(912 69,873 88 69,661 69 56,354 35 69,842 53 1,791 75 4,698 10 1,955 45 796 45 90 50
‘ 31/i2 12 84,485 05 84,428 10 68,987 67 84,485 05 3,544 85 5,263 55 3,431 17 3,806 85 236 35

311,762 19 310,823 04 248,254 76 305,870 99 9,306 78 19,881 15 10,285 — 56 — 21,966 36 329 35

Voittoa . . 61,408 78 9,306 78
Tappiota . 19,881 15 10,229 - 3,758 70
Pääomatili
Tasaustili. 939 15 3,792 55 17,878 31

311,762 19
1

311,762 19 309,663 54 309,663 54 9,306 78 9,306 78
1

19,88115 19,881 15 10,285 10,285 — 21,966 36 21,966 36



ri tilinpäätös vuodelta 1912.

Työv.-yhd. tili Velkatili Vuokratili Pankkitili Voitto-ja tappiotili Pääomatili

Saanut Antanut Saanut Antanut Saanut Antanut Saanut, Antanut Saanut Antanut Saanut Antanut

4,700
4.600
1,300
4,460 405

16,421
549

8,865
4,684

16
75
53
72

13,993 82
3,567 40 
5,040 82
5,446 44
5.391 01

3,135
3,135
3,135
3,135

25 50 10,065 47

15,060 405 - 30,521 16 33,439 49 12,540 - 25 50 10,065 47

14,655 —

2,918 33

12,540 -

25 50

61,063
9,651

85
71

70,715 56

19,717 18

9,651 71

15,060 — 15,060 — 33,439 49 33,439 49 12,540 — 12,540 — 25 50 25 50 70,71556 70,715 56 19,717 18 19,717 18

E. Lampila, 
(kirjanpitäjä.)


